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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE 
POSSE. BEM MÓVEL. PRESUSPOSTOS DO ART. 927 DO 
CPC.  PREENCHIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Uma vez atendidos os requisitos do art. 927 do CPC, a 
reintegração de posse é de rigor. Posse anterior do autor 
demonstrada,  em  virtude  da  existência  de  contrato  de 
compra e venda do veículo. 

- A conduta do promovido, consistente na tomada do bem 
da  posse  do  autor,  não  encontra  ressonância  quer  na 
doutrina,  quer  na  jurisprudência,  quer  na  lei, 
configurando o delito de exercício arbitrário das próprias 
razões, o que não se admite. 

-  Uma  vez  demonstrados  o  esbulho  e  perda  da  posse, 
inafastável a restituição do veículo ao autor. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba,  à unanimidade, em negar provimento ao 
recurso.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Ricardo  Costa 
Barros contra sentença proferida pelo juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de 
Cabedelo de fls. 201/205 que julgou procedente o pedido formulado na Ação de 
Reintegração de Posse com pedido de liminar, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base no art. 269, I, c/c art. 927, ambos do Código 
de  Processo  Civil,  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido  inicial,  para 
determinar a reintegração da posse do veículo marca Toyota, modelo 
Corolla XEI, ano 2003/2004, cor Bege, placa MMW- 8909, João Pessoa-
PB,  em  favor  do  promovente,  AUTO  10  –  ERIKYE  JOSÉ  LOPES 
RIBEIRO, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Condeno,  outrossim,  o  promovido  no  pagamento  das  custas 
processuais e  honorários advocatícios no valor de 15% do valor  da 
causa,  ficando,  todavia,  suspensa  a  exigibilidade,  por  litigar  sob  o 
manto da justiça gratuita.”

O apelante, nas razões recursais de fls. 220/222, alega em 
resumo que “a decisão recorrida, apesar de enfrentar a tese da promessa de compra e  
venda, não analisou a questão da posse do bem móvel eternamente em detrimento do  
legítimo proprietário, em função da perda de objeto da promessa de compra e venda pelo  
fato do demandante não ter cumprido o pagamento das parcelas restantes até o ato da  
venda” (sic.)

Requer,  por  fim,  o  provimento  do  recurso  a  fim  de 
reformar a decisão recorrida e julgar improcedente a ação.

 
Apesar  de  devidamente  intimado,  o  apelado  não 

apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl.224v.

Cota Ministerial acostada às fls.230/232 sem manifestação 
sobre o mérito.

É o breve relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da 
apelação. 

Compulsando os  autos,  verifico  que as  partes  firmaram 
um contrato de compra e venda de um veículo (fl.10), sendo o promovente, por 
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força do referido contrato, investido legitimamente na posse do veículo objeto 
da presente ação.

Acontece que em virtude do inadimplimento de algumas 
prestações junto ao Banco Finasa, que o autor se obrigara a pagar na avença, o 
apelante/promovido,  forma  injustificada,  chegou  à  residência  dos  pais  do 
promovente que estavam utilizando o veículo em questão e, na companhia de 
02 (dois) indivíduos armados, os coagiram e tomaram o veículo que até então 
estava com o autor, conforme consta no boletim de ocorrência registrado pelo 
ora apelado (fls.11/12).

O juízo singular às fls. 201/205 julgou procedente a ação 
de reintegração de posse ao fundamento de que os Apelantes cometeram crime 
de exercício arbitrário das próprias razões, pois o caminho correto seria buscar 
guarida  junto  ao  Poder  Judiciário,  objetivando  a  rescisão  do  contrato  e 
recuperação do veículo.

Pois bem.

Inicialmente,  cumpre  asseverar  que  os  bens  móveis  se 
transferem pela  tradição,  e  de  acordo com o contrato  de  f.  10  dos  autos,  o 
apelado recebeu o veículo marca Toyota, modelo Corolla XEI 18V, ano modelo 
2003/2004,  cor  bege,  placas  MMW  8909,  apesar  de  estar  alienado 
fiduciariamente ao BANCO FINASA SA, havendo observação no instrumento 
contratual de que “o saldo devedor do veículo só será quitado quando o veículo por  
vendido na loja ou sob outra exigência” restando “28 parcelas Bco Finasa no valor de  
R$ 1.432,02” e que o recibo do veículo seria entregue após a sua venda.

Assim,  muito  embora  o  demandado  conste  como 
proprietário  junto  ao  registro  do  DETRAN,  o  que  ocorre  em  face  de  o 
financiamento estar em seu nome, da análise dos elementos trazidos aos autos, 
verifico que o autor demonstrou a contento que, efetivamente, detinha a posse 
legítima do veículo e que, realmente, houve o esbulho, praticado pelo réu, que, 
aproveitando-se de sua condição de proprietário registral,  retomou para si  o 
bem, contra a vontade do autor, preenchendo, portanto, os requisitos contidos 
no art. 927 do CPC, que dispõe in verbis:

Art. 927 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; 
a perda da posse, na ação de reintegração.
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Assim,  tenho como perfeitamente cabível  a  reintegração 
de posse ajuizada, não sendo cabível dizer que o apelado tinha mera detenção 
sobre o veículo.

A  conduta  do  apelado/promovido  não  tem  amparo 
jurídico, uma vez que a posse do bem já havia sido transferida ao autor Erikye 
José Lopes Ribeiro.

Neste passo,  cumpre referir  que o fato de o autor estar 
inadimplente  com relação  às  prestações  do  financiamento  não  autorizava  o 
comportamento  do  demandado,  pois  não  afastam  a  existência  do  exercício 
possessório fático do autor sobre a coisa.

Evidente, pois, que a conduta do demandado encontra-se 
desprovida de qualquer amparo legal.

Ora,  eventual  discussão  envolvendo  o  descumprimento 
das parcelas junto ao agente financeiro, ainda que o financiamento estivesse em 
nome do demandado, não lhe autorizava a retomada do bem, da forma como 
foi realizada, retirando do autor,  contra sua vontade, o elemento objetivo da 
posse  (apreensão  física  da  coisa),  em  evidente  exercício  arbitrário  de  suas 
razões.

Não é dado ao particular exercer, ele próprio, o controle 
da posse do imóvel e tomar as medidas que bem entender, pena de ingressar na 
esfera da ilegalidade, comprometendo a segurança jurídica.

Sequer  havia  a  presença  dos  requisitos  para  o  desforço 
imediato, o qual exigia, como requisito mínimo, o esbulho por parte do autor, o 
qual, como se disse, inocorreu, visto que passaram a exercer a posse sobre o 
bem em decorrência de contrato. A perda da posse, para legitimar o desforço, 
tem que decorrer de conduta pautada pela ilegalidade por parte do suposto 
esbulhador, o que, repito, não ocorreu no caso concreto. 

Ora, a partir da entrega do veículo ao apelado, ainda que 
descumprido o contrato, não poderia o apelante retomar a posse do bem, já que 
tal conduta não encontra ressonância quer na doutrina, quer na jurisprudência, 
quer na lei, configurando o delito de exercício arbitrário das próprias razões. 

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE. 
PRESUSPOSTOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS. Uma vez 
atendidos os requisitos do art. 927 do CPC, a reintegração de posse é 
de  rigor.  Posse  anterior  do  autor  demonstrada. Veículo  adquirido 
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mediante  contrato  verbal  sem  que  tenha  sido  efetuada  a 
transferência junto ao Detran. Apreendido o bem em uma blitz,  os 
réus o retiraram do depósito e se negam a devolvê-lo por supostas 
dívidas do autor com eles. Exercício arbitrário das próprias razões 
que  não  se  admite.  Esbulho  e  perda  da  posse  demonstrados. 
Inafastável a restituição do veículo ao autor. Sentença confirmada. 
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.  UNANIME.  (TJRS;  AC 
563302-53.2011.8.21.7000; Lajeado; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. 
Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 05/06/2014; DJERS 10/06/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO. 
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. REQUISITOS 
DO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. 
PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. O acolhimento do interdito 
possessório requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 
927  do código de processo  civil.  Situação concreta que evidencia  o 
atendimento aos requisitos legais, uma vez que restou comprovada a 
posse e o esbulho praticado pelo réu.  Ilegitimidade da retomada da 
posse,  manu  militare,  pelo  proprietário  registrado  do  veículo, 
mesmo  que  em  decorrência  de  suposto  inadimplemento  das 
prestações junto ao agente financeiro pela parte autora, por desvelar 
exercício  arbitrário  das  próprias  razões. Recurso  de  apelação 
desprovido.  Unânime.  (TJRS;  AC  641085-58.2010.8.21.7000;  Canoas; 
Décima Oitava Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Pedro  Celso  Dal  Pra;  Julg. 
17/02/2011; DJERS 28/02/2011) 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO AO 
APELO, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Presidi o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 
19 de agosto de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 240. Participaram 
do julgamento, além desta relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e 
o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Marcos  
Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  21 de agosto de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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