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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acordão 
Apelação Cível – nº. 0015847-73.2011.815.2003

Apelante: Heleno Batista de Morais – Adv.: Américo Gomes de Almeida –
OAB/PB Nº 8.424

Apelado: Banco Itaúleasing S/A – Adv.: Celso Marcon – OAB/PB Nº 
10.990-A

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO
MERCANTIL - SENTENÇA QUE RECONHECEU A
MORA  DO  DEVEDOR  –  PROCEDÊNCIA  –
IRRESIGNAÇÃO – APELO - PRELIMINAR -  1)
AUSÊNCIA  DE  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES
PAGOS,  IMPLICA  NA  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  -
REJEIÇÃO  -  MÉRITO  -  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL INADIMPLIDO -
CONSTITUIÇÃO DA MORA – COMPROVAÇÃO -
- DESPROVIMENTO DO APELO.
- Havendo a comprovação do inadimplemento

contratual  e  a  constituição  do  devedor  em

mora,  a  reintegração  de  posse  deve  ser

julgada procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitar a
preliminar. No mérito, por igual votação negar provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  (fls.  76/79  e  82/86),
interpostas por Heleno Batista de Morais, hostilizando a sentença do Juízo
de Direito da 4ª Vara Regional de Mangabeira, que nos autos da Ação de
Reintegração de Posse manejada pelo apelado, julgou procedente o pedido
contido na inicial. 

Nas razões recursais, alega o apelante preliminarmente
que a ausência de devolução dos valores pagos, implica na extinção do
processo sem resolução do mérito.

Alega ainda que, não houve validamente a notificação
prévia de constituição em mora do réu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 89/98.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  emitiu  parecer  por
entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção
ministerial (fls. 121/123).

É o relatório.

V O T O

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que, embora
o  recorrente  tenha  interposto  dois  petitórios  recursais  (fls.  76/79  e
82/86), cumpre analisar apenas o primeiro recurso (fls. 76/76), por força
do princípio da unirrecorribilidade das decisões e do instituto da preclusão
consumativa.

PRELIMINAR

1)  O apelante alega que a ausência de devolução dos
valores pagos, implica na extinção do processo sem resolução do mérito.
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Inobstante as alegações do recorrente, verifica-se que a
matéria apontada, não foi levantada pelo apelante em nenhum momento
da instrução processual, tratando-se portanto de inovação recursal.

Neste termos rejeito a preliminar.

MÉRITO

Importante frisar que a legislação pertinente ao caso
são os ditames previstos no CPC/1973, tanto no que concerne à legislação
bem como a doutrina e jurisprudência correlata à época, à luz do que já
foi disciplinado pelo STJ no Enunciado Administrativo nº. 2, senão veja-se:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

No caso, a sentença foi publicada na vigência do CPC/
1973, em 15/02/2016, conforme cópia do Diário da Justiça à fl. 80. 

O  cerne  da  presente  consiste  na  sentença  do
Magistrado singular, que julgou procedente a ação quanto à reintegração
do veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil, tendo em vista
o seu inadimplemento.

Inicialmente,  é  necessário  lembrar  que  a  pretensão
autoral  era no sentido de que o demandado deixou de pagar algumas
parcelas contratuais, dando ensejo ao vencimento antecipado das parcelas
vincendas  e,  por  conseguinte,  configurando  uma  situação  de  esbulho
possessório.

Ressalte-se  que  o  autor/apelado  demonstrou  o
inadimplemento  contratual  do  réu/apelante,  bem  como  a  devida
notificação extrajudicial, constituindo-o em mora.
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Este  último  requisito,  aliás,  é  imprescindível  para  a
concessão da reintegração de posse, conforme Súmula da jurisprudência
dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula  369  do  STJ.  No  contrato  de
arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja
cláusula  resolutiva  expressa,  é  necessária  a
notificação prévia do arrendatário para constituí-lo
em mora.”

Verifica-se, a partir  do documento de fls. 36/38, que
houve  efetiva  notificação  extrajudicial,  enviada  para  o  endereço  do
apelante, com o fim de constitui-lo em mora, considerando-se cumprida a
exigência jurisprudencial (fls. 36/38).

ISTO  POSTO,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO,  mantendo-se a  sentença
vergastada incólume.

 É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do
julgamento os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque –
Relator, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais
Guedes. 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigues Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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