Faculdade Cathedral Boa Vista-RR
Curso de Direito - Direito Civil IV – Prof. Vilmar
AVALIAÇÃO CONTINUADA – ATIVIDADE 1 – 5º Semestre “A e B”
Turma:_________________
Aluno: _______________________________, ________________________________________,
________________________________________ e ________________________________________
Data: __________________
ORIENTAÇÕES:
1. Este trabalho deve obedecer rigorosamente ao estabelecido no Manual de Trabalhos
Acadêmicos do Professor Vilmar (clique aqui para baixar o Manual).
2. Deve conter, obrigatoriamente: Capa, Folha de rosto, Sumário, Introdução, Desenvolvimento
(aqui você deve apresentar as respostas às perguntas abaixo), Conclusão, Referências (de
acordo com o manual acima).
a.

O trabalho deve ser dividido em duas partes:
PARTE 1 - Deve tratar, OBRIGATORIAMENTE sobre DEFESA DA
POSSE: Histórico, conceituação, natureza jurídica, aplicação no Direito,
exemplos reais de aplicações no mundo dos Direitos Reais.
PARTE 2 - Deve responder às perguntas apresentadas abaixo.

3. Grupos de 4 ou 5 integrantes.
4. Trabalhos contendo PLÁGIOS serão desconsiderados. (Leia o texto explicativo: O que é
plágio).
5. Todas as respostas e argumentações devem ser fundamentadas em leis, doutrinas (pelo
menos 3 doutrinadores, sendo dois de nossa bibliografia básica) e jurisprudências do STJ e
TJRR. Para a doutrina, devem ser usadas citações diretas, entre aspas, citando imediatamente
o nome do autor, obra, ano e página (ver como fazer a citação em
http://www.cathedral.edu.br/boavista/institucional/Manual-de-trabalho-academico.pdf
na
página 31).
6. Enviar para profvilmar@gmail.com,.
7. Dúvidas podem ser sanadas em sala de aula ou por este e-mail.

Questão: Leia o texto publicado na Rede Amazônica. Responda às questões abaixo:
a. Na hipótese de a invasão ter sido realizada em 01.01.20019, quais medidas judiciais e de
autotutela de proteção da posse poderia o proprietário da área tomar no dia de hoje?
Explique porque e fundamente em lei, doutrina e jurisprudências do STJ e TJRR.
b. Considerando a data da matéria e da desocupação, na hipótese de a invasão ter sido realizada
em 01.01.20017, quais medidas de autotutela e judiciais de proteção da posse poderia o
proprietário da área tomar no dia de hoje?. Explique porque e fundamente em lei, doutrina e
jurisprudências do STJ e TJRR.
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c. Hipoteticamente, uma senhora (E.S.)disse o seguinte: “São muitas famílias que estão
morando aqui. Muitas delas há mais de 15 anos e outras novatas de venezuelanos. Não
acreditamos nessa liminar e não vamos sair daqui. Iremos continuar na área, nas nossas casas
e lutar pelo que é nosso”.
- Caso todos os invasores tivessem tomado posse e se mantido com posse ad usucapionen por
15 anos a Sra. E. S. teria razão ou não. Fundamente sua resposta e argumentações em leis,
doutrinas (pelo menos 3 doutrinadores, sendo dois de nossa bibliografia básica) e
jurisprudências do STJ e TJRR.

Exemplo de fundamentação legal:
De acordo com o CC, art. 4o “São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os
exercer:
Indica que parte do texto foi suprimido.
[...]
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.”

Exemplo de fundamentação doutrinária:
Sobre o assunto, Carlos Roberto Gonçalves. Direito Civil Brasileiro, vol. 5 – Direito das Coisas,
2011, p. 76, explica que “[...] o fato de a posse não pertencer à categoria dos direitos reais não significa
que, necessariamente, seja um direito pessoal”.

