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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE
POSSE  –  ARRENDAMENTO  MERCANTIL  –  MORA
CONSTITUÍDA  –  DEPÓSITO  DE  VALORES  NÃO
INTEGRAL  –  PROCEDÊNCIA  –  ARGUMENTOS
RECURSAIS FRÁGEIS –  ALEGADO LEILÃO DO BEM –
VEÍCULO  NA  ESFERA  DE  POSSE  POR  FORÇA  DE
LIMINAR – APONTADA ARBITRARIEDADE DO ATO QUE
DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO – AUSÊNCIA
DE  RECURSO  –  PRECLUSÃO  INCIDENTE  –  POSSE
CONSOLIDADA  –  DEPÓSITO  REALIZADO  –  VALOR
INFERIOR AO DÉBITO IMPUTADO –  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

Uma vez demonstrado que a consignação/depósito do valor
não corresponde ao total do débito imputado, eis que o valor
é inferior ao pretendido, não é razoável que o bem retorne a
esfera de posse do devedor.

Apesar de alegar a existência de  leilão,  a transferência da
posse do veículo passou à instituição bancária por força de
liminar, da qual a parte ciente, não recorreu, consolidando o
direito do interessado.

Uma vez intimada da decisão que concedeu a liminar  de
reintegração de posse,  mas no momento oportuno a parte
quedou inerte, é descabida a discussão a respeito dela, em
razão da incidência da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Rafaella  Bastos  de
Lima buscando reformar a sentença (fls. 91/92) proferida pelo Juízo de Direito
da  8ª Vara  Cível  da  Comarca  de  João  Pessoa,  nos  autos  da  Ação  de
Reintegração de Posse promovida pelo apelante contra o Banco Itaú Leasing
S/A, que julgou procedente o pedido exordial, tornou em definitiva a liminar de
fls.  26,  por  entender  constituída  a  mora,  vez que,  embora  a  autora  tenha
efetuado o depósito consignado, o valor imputado foi inferior a quantia cobrada.

Pontuou  também que,  “a  constituição  do  crédito  e  do  esbulho
estão, portanto, perfeitos e acabados”.

Irresignada,  a autora interpôs apelação,  com  as  seguintes
insurgências: 1) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; 2) a sentença
deixou de  adentrar no mérito da questão; 3) o veículo objeto do contrato de
alienação fiduciária foi levado a leilão indevidamente; 4) realizou a consignação
do valor correspondente ao montante em aberto; 5) a decisão que concedeu a
liminar de reintegração de posse “foi um ato arbitrário, nulo de pleno direito”.

Ao final, pede o provimento do apelo, com a reforma integral da
sentença, fls. 94/101.

Intimada para contrarrazões recursais,  deixou de se manifestar,
fls. 102.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento
do recurso, fls. 112/114.

Decisão da relatoria deferindo os benefícios da Justiça Gratuita,
fls. 116/117, da qual não houve interposição de recurso, fls. 118.

VOTO

Dos autos ressai que: a) o apelado ajuizou Ação de Reintegração
de  Posse,  em decorrência  de Arrendamento  Mercantil,  de  fls.  13/14;  b) A
constituição em mora da devedora foi  realizada por notificação extrajudicial,
com apontamento do valor devido em R$  4.114,14;  c) A apelante promoveu
Ação de Consignação em Pagamento, efetuando o depósito de R$3.759,00.

Na sentença, o pedido inicial foi acolhido integralmente, tornada
em  definitiva  a  liminar  de  fls.  25,  consolidando  a  posse  do  automóvel  ao
autor/apelado.

Insatisfeita  com  este  posicionamento,  a  apelante  interpôs
apelação, a qual deve ser desprovida, senão veja-se:

1.  Não restou demonstrado que a consignação/depósito do valor
corresponde  ao  total  do  débito  imputado,  eis  que  o  valor  é  inferior  ao
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pretendido, não sendo razoável, por isso, que o bem retorne a esfera de posse
da apelante.

Até  porque,  consoante  delineado  na  sentença,  “em  razão  do
inadimplemento, gerou-se o vencimento antecipado das parcelas do contrato”.

2. Igualmente  sem razão à apelante se reportar a existência de
leilão, porquanto em razão do vencimento antecipado das parcelas do contrato
e  da consignação de valores  insuficientes,  a  mora  não restou purgada,  de
modo  que  a  posse  consolidou-se  à  ins  tituição  bancária,  que  buscou
mecanismos para resolver a questão.

3.  Uma  vez  intimada  da  decisão  que  concedeu  a  liminar  de
reintegração  de  posse,  a  apelante  não  recorreu,  sendo  inoportuno,  agora,
alegar que “foi um ato arbitrário, nulo de pleno direito”. Discussão a respeito
dela, operou-se o instituto da preclusão.

Por fim, em alusão ao pedido de deferimento da Justiça Gratuita,
esclareço que ele foi anteriormente apreciado pela então relatora, deferindo-o,
de sorte que restou desobrigada a comprovar o preparo recursal, fls. 116. 

Feitos  tais  considerações,  nego  provimento ao recurso,  para
manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Car-
los Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fáti-
ma Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Des. Le-
andro dos Santos. Presente à sessão a Exmª. Dr.Janete Maria Ismael da Costa
Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de agos-
to de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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