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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. 
LEGITIMIDADE ATIVA. ÁREA EM FAIXA DE 
DOMÍNIO. RODOVIA ESTADUAL. LEGITIMIDADE 
DOS EXPROPRIADOS. 
Os expropriados para a construção de rodovia 
estadual são legitimados a defender a posse das 
faixas laterais de rodovia, denominada de “faixa de 
domínio”. 
A perda da propriedade pela expropriação se limita à 
área necessária à pista de rolamento. A propriedade e 
a posse da “faixa de domínio” permanecem com o 
expropriado, pois esta apenas consiste em uma 
limitação administrativa, cuja propriedade não é 
transmitida ao expropriante. 
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, POR 
DECISÃO MONOCRÁTICA. 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 

DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL 
 

Nº 70043135920 
 

COMARCA DE NONOAI 
 

JOAO ANTONIO DOS ANJOS  
 

AGRAVANTE 

OLMYR ANTONIO DAL MAGRO  
 

AGRAVADO 

IONE LAIR SPINATO DAL MAGRO  
 

AGRAVADO 

 

D E CI SÃ O M ONO CRÁ T IC A  

Vistos. 

I - Relatório 

JOÃO ANTÔNIO DOS ANJOS interpôs agravo de instrumento 

contra decisão que, na ação de reintegração de posse que lhe move 

OLMYR ANTÔNIO DAL MAGRO e IONE LAIR SPINATO DAL MAGRO, 

deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor dos requerentes. 

Em suas razões, alegou o agravante ser inviável a concessão 

da liminar, porquanto os autores não detêm legitimidade para pleitear a 

desocupação da área, por envolver “área de domínio” contígua à rodovia RS 
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406, nas proximidades do trevo de entrada de Nonoai, de propriedade do 

Estado e administrada pelo DAER. 

Argumentou que a presente área foi adquirida pelo ente público 

em virtude de desapropriação indireta, sendo ilegítimo que os anteriores 

proprietários pugnem pela desocupação da área. 

Mencionou que o local onde se localiza sua casa era área de 

recuo destinada à parada dos automóveis que circulam pela rodovia. 

Referiu ser pessoa com mais de 81 anos de idade, com parcos 

recursos financeiros e que não tem onde morar, exceto o local ora pleiteado 

pelos autores. Aduziu que o Estado não pode descumprir os arts. 5º e 6º da 

CF/88. 

Intentou pela concessão de efeito suspensivo e o provimento 

do recurso para reformar a decisão que deferiu a liminar. 

É o relatório. 

 

II – Fundamentação 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 

que deferiu liminar de reintegração, sob o fundamento de estarem 

comprovados os requisitos do art. 927 do CPC, diante da instalação de uma 

casa de madeira móvel em área compreendida em faixa de domínio 

contígua à rodovia RS 406, nas proximidades do Município de Nonoai. 

Recebo o recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos 

de admissibilidade. 

Sem razão o agravante. 

De destacar, inicialmente, a incidência do art. 527, inciso I, do 

Código de Processo Civil, que impõe ao relator, „nos casos do art. 557‟, a 

decidir, de plano, quando manifestamente improcedente o recurso, como se 

me afigura o caso em apreço. 
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Com efeito, a concessão de liminar na reintegração de posse 

submete-se à observância dos requisitos do artigo 927 do Código de 

Processo Civil: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão 

do ato ilícito e data de sua ocorrência. 

Verifico ser incontroverso que a ocupação do réu, ora 

agravante, ocorreu a menos de ano e dia, pois este reconheceu que 

recentemente instalou sua casa em “faixa de domínio” da rodovia estadual 

RS 406, vizinha a onde constava a casa de sua filha, que também é objeto 

de ação de reintegração. 

A questão suscitada pelo réu versa sobre a ilegitimidade dos 

autores para defender a posse sobre a faixa de domínio da rodovia, 

alegando não serem legítimos, por não mais deterem a propriedade da área, 

diante da expropriação indireta decorrente da construção da estrada. 

Porém falho o raciocínio do agravante. 

A ação de reintegração de posse incumbe ao possuidor que 

sofreu esbulho na sua posse (art. 926 do CPC). 

Como tal, deve-se ter presente que: A posse é fato material e 

não jurídico, é uma situação de fato, “poder de fato, é uma relação do 

poder de fato de uma pessoa para a coisa” 1.   

Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de 

fato, isto é, realmente, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao 

direito de propriedade, de acordo com o entendimento de Renan Falcão de 

Azevedo2. 

No caso, os autores comprovaram serem possuidores e 

legítimos proprietários do imóvel sobre o qual passa a rodovia RS 406, 

                                            
1
 LAFAYETE. Direito das Coisas. v. 1., 2ª ed., & 5º; RIBAS. A posse e as ações 

possessórias, 1983; SAVATIER. Cours de Droit Civil. 2ª ed., 1947, n. 628, 1º/320.  
2
 AZEVEDO, Renan Falcão de Posse: efeitos e proteção. Caxias do Sul: EDUCS, 1984, p. 

36. 
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havendo litígio sobre o valor da indenização, porquanto decorreu de 

desapropriação indireta. 

Porém, a desapopriação da área em que corre a rodovia não 

importa em necessária expropriação também das denominadas “faixas de 

domínio”. 

Quem é expropriado para a construção de uma estrada perde a 

propriedade apenas da área necessária à pista de rolamento. A faixa lateral 

à rodovia denominada de “faixa de domínio” consiste em uma limitação 

administrativa para não edificar e cuja propriedade não é transmitida ao ente 

público expropriante. A propriedade e a posse da faixa lateral permanecem 

com os expropriados e, assim, estão legitimados a defender a posse. 

Tal limitação administrativa, de regra, não é objeto de 

indenização, salvo a ocorrência de algum prejuízo que inviabilize totalmente 

seu proveito econômico. 

A respeito se refere a doutrina de SALLES: 

(...) 

Destarte, o proprietário da faixa lateral de 
segurança não está impossibilitado de plantar o que 
lhe convier na área respectiva, nem de utilizá-la para 
outros fins que não o de construção, como, p. ex., a 
pecuária. 

Atente-se, entretanto, para a circunstância de que 
mesmo nesses casos, a plantação ou utilização 
deverá ser feita de molde a não gerar perigo aos 
usuários das rodovias estaduais, porque, se assim não 
fosse, desatendido estaria o espírito que norteou a 
edição daquele decreto-lei. 

(...) 

Por último, não nos esqueçamos da advertência 
do grande e saudoso administrativista Hely Lopes 
Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 15ª ed., p. 
460 e 461), no sentido de que a faixa non aedificandi é 
limitação que não se confunde com a servidão nem 
com a desapropriação, uma vez que não reserva a 
faixa marginal para qualquer utilização pública nem a 
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retira da propriedade particular; apenas restringe seu 
uso. (...)3 

 

A área abrangida pela faixa de domínio, ao contrário da área 

desapropriada, não se transfere à propriedade do Estado, permanecendo na 

propriedade do expropriado e que permanece na sua posse, ainda que de 

forma restrita. 

Assim, não prospera a alegação de que sobre a área em que 

se localiza a casa do autor não poderia ser objeto de reintegração de posse 

proposta pelos autores, porquanto, para todos os efeitos reais esta área 

ainda lhes pertence e permanecem como possuidores. 

A propósito, colaciono entendimentos jurisprudenciais desta 

Corte: 

AGRAVO DE INSTRUMENTIO. AÇÃO DE DESPEJO. 
CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. 
MATÉRIA DE FATO. DENÚNCIA VAZIA. 
DESOCUPAÇÃO PARCIAL PELO LOCATÁRIO. 
OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO 
PRÓXIMA À RODOVIA, IMPEDINDO O USO 
NORMAL DA PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE DO 
AUTOR PARA REQUERER A SAÍDA DO 
LOCATÁRIO DO IMÓVEL, A FIM DE SOLUCIONAR 
O CONFLITO. Agravo de instrumento provido. (Agravo 
de Instrumento Nº 70026156430, Décima Quinta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 
10/09/2008) 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL A 
AUTORIZAR O PLEITO INDENIZATÓRIO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. 
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1.O 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, 
ora apelado, é uma autarquia estadual responsável 
pela gestão do transporte rodoviário no Estado do Rio 
Grande do Sul, vinculada à Secretaria dos 

                                            
3
 SALLES, José Carlos de Moraes. A Desapropriação à Luz da Doutrina e da 

Jurisprudência. 4ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 883-884. 
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Transportes, portanto responde objetivamente pelos 
atos danosos causados a terceiros, 
independentemente de culpa ou dolo de seu agente, a 
teor do que estabelece o § 6º do art. 37 da CF. 2. (...). 
7. Por fim, no que diz respeito à alegação de que 
parte de sua propriedade foi atingida pela faixa de 
domínio, oportuno esclarece que o autor não está 
impossibilitado de utilizar tal área, não perdendo o 
direito de propriedade sobre esta. A faixa de 
domínio de uma rodovia importa tão-somente em 
uma limitação administrativa non aedificandi, ou 
seja, uma restrição à construção de novas 
benfeitorias. 8. Ainda, cumpre ressaltar que, de 
acordo com o cadastro de imóvel, apenas uma 
pequena parte da casa do demandante está inserida 
na faixa de domínio. 9. Danos morais. Somente os 
fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio 
psicológico do indivíduo são considerados para tanto, 
sob pena de banalizar este instituto, atribuindo 
reparação a meros incômodos do cotidiano. Negado 
provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 
70021011903, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 
Julgado em 25/03/2009) 

 

Em relação à suscitada questão social invocada a respeito da 

proteção do direito à moradia de pessoa idosa e da eficácia dos direitos 

fundamentais arrolados nos arts. 5º e 6º da CF/88, esclareço que deve ser 

resolvida em conformidade com o ordenamento jurídico e não por meio de 

sua violação.  

 

III - Dispositivo 

Do exposto, por decisão monocrática, nego seguimento ao 

recurso, com base nos artigos 527, inciso I, e 557, “caput”, ambos do 

Código de Processo Civil. 

Comunique-se. 

Intimem-se. 

Diligências legais. 
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Porto Alegre, 16 de agosto de 2011. 

 
 
 

DES. NELSON JOSÉ GONZAGA, 
Relator. 

 


