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Informativo STJ 623 

 

CASO ÚNICO 

Em ação possessória entre particulares é cabível o oferecimento de oposição pelo ente 

público, alegando-se incidentalmente o domínio de bem imóvel como meio de 

demonstração da posse. Corte Especial, EREsp 1.134.446-MT, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, por unanimidade, julgado em 21/03/2018, DJe 04/04/2018. 

Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 

I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de 

qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, 

de mérito; 

 

Acórdão embargado: em Ação Possessória não se admite oposição, mesmo que se trate 

de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta, o domínio. 

Acórdão paradigma: é possível a oposição por entre público quando pende demanda 

possessória entre particulares, na medida em que o fundamento da oposição é a posse 

do Estado sobre o imóvel, sendo a discussão sobre o domínio apenas incidental quando 

se trata de bem público. 

... a interpretação literal do art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do CPC/2015) no 

sentido de que, pendente ação possessória, é vedada discussão fundada no domínio 

parece, ao menos em certa medida, conflitar com a garantia constitucional de acesso à 

justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). 

Efetivamente, não se poderia conceber que o Poder Público, sendo titular do direito de 

exercício da posse sobre bem público, possa ser impedido de postular em juízo a 

observância do direito, simplesmente pelo fato de que particulares se anteciparam a - 

entre eles - discutirem a posse. 

Não há proibição em tal preceito normativo de se alegar incidentalmente o domínio 

em demanda possessória. É certo que a oposição tem natureza jurídica de ação, de 

modo que se poderia argumentar que o ajuizamento de oposição em demanda 

possessória consistiria precisamente na proibição formulada no art. 923 do CPC/1973. 

Nos termos do atual art. 1.210, parágrafo 2º, do CC/2002, a alegação de domínio, 

embora não garanta por si só a obtenção de tutela possessória, pode ser formulada 

incidentalmente com essa finalidade. 

CC, art. 1.210. § 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. 
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