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Após várias incursões no campo teórico das ações possessórias, em especial de reintegração de 

posse de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil (leasing), adveio um questionamento que 
aparenta tratar-se de obviedade, mas, em verdade, é pouco explorado pelos operadores do direito, qual 
seja, o meio adequado para se conferir efetividade à medida judicial, afastando o esbulho no caso em que 
aquele que detém a posse sobre determinado bem resiste maliciosamente à ordem judicial e às investidas 
do Oficial de Justiça. Melhor resposta vem do próprio Código de Processo Civil vigente, mais 
especificamente das hipóteses previstas em seus arts. 461 e 461-A. 

Vê-se, contudo, que a aplicabilidade desses dispositivos, em se tratando de ação possessória, 
não tem sido muito bem recebida pela grande maioria dos juízes, por se tratar de questão pouco explorada 
no cotidiano forense e, talvez por isso, também de tímida aceitação pelos tribunais. 

A recusa geralmente está pautada no fato de as ações possessórias constarem dentre os 
Procedimentos Especiais (Livro IV), deixando-se, no entanto, de observar o teor do art. 931 do CPC 
[“Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento ordinário”], que dá força ao direito instrumentalizador e 
inovador presente no discurso de nove entre dez juristas brasileiros. 

Para rebater os entendimentos mais retrógrados e conservadores, bastaria invocarem-se a 
garantia fundamental de razoável duração do processo (CF/88, art. 5º, inciso LXXVIII) e o princípio da 
instrumentalidade das formas, por exemplo. Mas, ao contrário, a preferência recai sobre simples técnica 
processual que permite aos profissionais do direito arguirem tutelas específicas em ações possessórias, 
mormente nas reintegratórias. 

Não há que se falar em justiça, por exemplo, no caso em que o proprietário de determinado bem 
desiste da ação de reintegração da posse para buscar o equivalente em dinheiro por meio de ação de 
perdas e danos, ou execução, antes que ocorra o perecimento da coisa, pois isto, além de representar uma 
longa jornada processual, o tornaria fadado a entrar na fila dos credores que, como se diz no jargão 
popular, “ganharam, mas não levaram”.  

Como no contexto jurídico atual raramente caminhamos por trilhas inexploradas, cumpre trazer à 
baila excerto de Parecer emitido pelo Professor Luiz Guilherme Marinoni, um dos mais renomados juristas 
da América Latina em matéria de tutela específica: 

 
Antes da introdução do art. 461-A no CPC [...] negava-se a possibilidade da 

imposição da multa com base no fundamento de que “o arrendatário inadimplente tem a 
obrigação de dar coisa certa em relação ao arrendante” [...] o CPC “somente prevê multa 
diária para o descumprimento das obrigações de fazer”. Atualmente, entretanto, o óbice 
que não permitia a imposição da multa para dar efetividade às sentenças relativas à entrega 
de coisa já não mais existe. Agora, diante dos termos do § 3º do art. 461-A, é possível 
invocar a multa – que antes estava disciplinada expressamente apenas em relação às 
obrigações de fazer e de não fazer – para atender às sentenças que determinam a restituição 
do bem entregue ao arrendatário. Em tais casos, a multa é fundamental quando o devedor 
não informa a localização do bem. Como a forma de satisfação do direito do credor 
depende da localização do bem, a multa pode ser imposta para pressionar o devedor a 
indicar a sua localização. Até porque o devedor não tem extinto o seu dever de entregar a 
coisa simplesmente pelo fato dessa não ter sido localizada. O seu dever perdura até o 
momento da obtenção da coisa por parte do credor.1 
 
O nobre doutrinador ainda presenteia o leitor com sua crítica quando alerta que, “se no plano do 

direito material a ação de reintegração de posse não se confunde com a ação de restituição, é urgente que, 
na prática, utilizando-se das novas técnicas do art. 461-A do CPC, passe a se valer das ações adequadas”. 

Apesar da aparente polêmica, a discussão atravessou a fase de resistência dos magistrados e já 
começa a ganhar corpo nos tribunais. Inclusive, da perfunctória, porém brilhante análise liminar do Agravo 
de Instrumento nº 807.272-0 pelo Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, da 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em decisão publicada no DJE de 18.08.11, já se pode colher 
os primeiros frutos: 

 
[...] bastante plausível a possibilidade de frustração da prestação final e a eventual 

conversão da ação em perdas e danos. No entanto, para o deferimento da pretensão do 
agravante, necessário avaliar a aplicabilidade dos arts. 461 e 461-A ao procedimento 
especial de reintegração de posse. Por força do art. 931 do CPC, resta claro que são 
aplicáveis de forma subsidiária os dispositivos referentes ao procedimento ordinário para 
reger a procedimento de busca e apreensão. Apesar de os arts. 461 e 461-A estarem 



 

situados na definição dos elementos que compõem a sentença e como mecanismos para 
garantir a efetiva tutela jurisdicional, o art. 461, §§ 3º e 4º, do CPC são claros ao lidar não 
apenas com as medidas possíveis na decisão final de mérito, mas também nas 
determinações liminares – inclusive com vistas à efetividade da tutela jurisdicional ao fim 
do processo [...]. 

 
Em apoio ao nosso ponto de vista, consigne-se a inexistência de norma impeditiva da aplicação 

dos meios coercitivos impressos nos arts. 461 e 461-A do CPC às demandas possessórias. Ademais, caso 
haja qualquer receio por parte do Judiciário em aplicá-los, estar-se-á abrindo excelente precedente aos 
contumazes devedores e estelionatários, os quais, infelizmente, possuem cada vez mais espaço na 
sociedade, principalmente em função da conjuntura política do País. 

Conforme já dito, embora timidamente utilizada, a referida técnica processual não é completamente 
inovadora, já havendo, inclusive, pronunciamento por parte do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito, 
em julgado do qual extraímos a seguinte ementa: 

 
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO LOCADO. APLICAÇÃO DA 
MULTA DO ART. 461-A, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
1. Não viola o art. 461-A, § 3º, do Código de Processo Civil a decisão que determina a sua 
aplicação em caso de reintegração de posse de veículo locado.  
2. Recurso Especial não conhecido. [...] De fato, o art. 461-A quis exatamente evitar que a 
multa ficasse confinada aos casos de obrigação de fazer ou não fazer. E, na realidade, não 
se pode considerar fora do razoável a interpretação que assemelha a restituição do veículo 
objeto da reintegração com a entrega de coisa a que se refere o art. 461-A do Código de 
Processo Civil, acrescido pela Lei nº 10.444/02. 
(REsp nº 650.167-SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 
26.02.07.) 

 
Concluímos que, sendo relevante o fundamento e justificável o receio de ineficácia da medida 

judicial, aquele que detém injustamente a posse sobre determinada coisa deve ser instado a entregá-la, 
cabendo ao juiz a utilização das modernas ferramentas que visam dar efetividade ao processo, inclusive as 
famigeradas astreintes, como forma de coerção. 
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NOTA 
1 In: Ações para Obtenção de Coisa (art. 461-A do CPC). Jus Navigandi, Teresina, ano 11, nº 1188, 
02.10.06. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/8844>. Acesso em: 19.05.11. 
  


