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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004086-86.2009.815.0751.
ORIGEM: 4.ª Vara da Comarca de Bayeux.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: André de Negreiros Fernandes.
ADVOGADO: Alexandre Gomes Bronzeado e André Gomes Bronzeado.
APELADO: Banco Itauleasing S/A.
ADVOGADO: Fernando Luz Pereira e Vinícius Araújo Cavalcanti Moreira.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO 
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO 
PROCESSUAL  ESPECÍFICO.  NOTIFICAÇÃO  NÃO  ENTREGUE  NO 
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO.

1. Embora seja dispensável a notificação pessoal do devedor para sua constituição 
em  mora,  sendo  permitido  o  recebimento  da  correspondência  por  terceiro,  é 
imprescindível  que  o  documento  seja,  pelo  menos,  entregue  no  endereço  do 
destinatário. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2.  Não  comprovada  a  notificação  prévia  do  arrendatário,  resta  ausente  um 
pressuposto  processual  específico  da  ação  de  reintegração  de  posse  fundada  em 
contrato de arrendamento mercantil, pelo que é impositiva a extinção do processo 
sem resolução do mérito. Inteligência da Súmula n.º 369 do Superior Tribunal de 
Justiça e do art. 267, IV, do Código de Processo Civil.

3. Apelo provido.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  n.º  0004086-86.2009.815.0751,  em que  figuram  como Apelante  André  de 
Negreiros Fernandes e como Apelado o Banco Itauleasing S/A.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba, à 
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento.

VOTO.

André  de  Negreiros  Fernandes interpôs  Apelação,  f.  82,  contra  a 
Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Bayeux, f. 71/79, nos autos 
da Ação  de Reintegração de Posse em face dele ajuizada por  Banco Itauleasing 
S/A, que julgou procedente o pedido, ao fundamento de que restou comprovado o 
contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes e a mora do devedor e 
de que não há ilegalidade na cobrança de juros superiores a 12% ao ano por parte de 
instituições financeiras, é permitida a capitalização mensal de juros e cobrança de 
comissão de permanência e não há óbice legal à utilização da Tabela Price.

Em  suas  Razões,  f.  83/87,  arguiu  a  ausência  de  interesse  de  agir  e  a 
impossibilidade jurídica do pedido, argumentando que a validade do contrato está 
sendo discutida na Ação Revisional n.º 0001201-65.2010.815.0751 e que, por essa 



razão, não pode haver, antes do julgamento, a reintegração da posse do bem.

Alegou que não foi observada a Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de 
Justiça,  que  dispõe  que  a  comprovação  da  mora  é  imprescindível  à  busca  e 
apreensão do bem alienado fiduciariamente, e que o Valor Residual Garantido foi 
diluído em sua totalidade, ao passo que só é permitido o financiamento de 75%.

Sustentou que foram cobrados juros em percentual superior ao previsto em 
contrato,  que  houve  cobrança  e  pagamento  de  tarifa  pela  abertura  e  pela 
renegociação  do  crédito  e  que  a  Tabela  Price  foi  utilizada  sem  sua  prévia 
cientificação  e  com  juros  abusivos,  razões  pelas  quais  requereu  a  reforma  da 
Sentença para que seja julgado improcedente o pedido.

Contrarrazoando, f. 90/104, o Apelado argumentou que é caso de mora ex 
re, havendo no contrato cláusula resolutória expressa e não sendo necessária prévia 
interpelação  do  devedor,  pelo  que,  diante  do  inadimplemento,  a  ação  de 
reintegração de posse seria a via adequada para alcance de sua pretensão.

No mérito, defendeu não ser possível a revisão de contrato em sede de ação 
de reintegração de posse, especialmente por ser vedado ao julgador, nos contratos 
bancários, conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Afirmou que a inadimplência do Apelante é incontroversa,  que os juros 
aplicados estavam de acordo com a taxa média de mercado e que não fez uso da 
capitalização  composta,  mas  da  capitalização  mensal,  permitida  desde  a 
superveniência da Medida Provisória n.º 1.963-17/2001.

Defendeu  que  apenas  o  pagamento  do  débito  poderia  impedir  a 
reintegração  da  posse,  o  que  não  ocorreu  no  caso,  pelo  que  requereu  o 
desprovimento do Apelo.

A Procuradoria  de  Justiça,  f.  110/114,  pugnou  pelo  desprovimento  do 
Recurso, por considerar inválidas as cláusulas que preveem a capitalização mensal 
dos juros e o pagamento de tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê.

É o Relatório.

O  Recurso  é  tempestivo,  f.  81/82,  e  dispensado  de preparo,  por  ser  o 
Apelante beneficiário da gratuidade judiciária, f. 79, pelo que, presentes os demais 
requisitos de admissibilidade, dele conheço.

É  firme  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  sumulado  no 
Enunciado n.º  369,  no sentido de que, nos contratos de arrendamento mercantil 
(leasing),  ainda que haja cláusula resolutiva expressa,  é necessária  a notificação 
prévia do arrendatário para constituí-lo em mora1.

1 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE 
CONTRATO DE LEASING.  NOTIFICAÇÃO DA ARRENDATÁRIA PARA CONSTITUIÇÃO 
EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. 
POSSIBILIDADE,  APÓS  O  ESGOTAMENTO  DOS  MEIOS  PARA  LOCALIZAÇÃO  DO 
DEVEDOR.  1.  A jurisprudência  desta  Corte  firmou-se  no  sentido  de  que,  nos  contratos  de 
arrendamento mercantil, é necessária a prévia notificação do devedor arrendatário para constituí-lo 
em mora, ainda que haja cláusula resolutiva expressa. 2. A mora do devedor deve ser comprovada 
por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser  
entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou quando esgotados 
todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital. 3. Agravo regimental a  
que se nega provimento (STJ, AgRg no AREsp 474.283/SC, Rel.  Ministro Raul Araújo, Quarta 
Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 09/05/2014).



Em  que  pese  ser  dispensável  a  notificação  pessoal  do  devedor,  sendo 
permitido o recebimento da correspondência por terceiro, é imprescindível que o 
documento seja, pelo menos, entregue no endereço do destinatário.

Ademais, o momento processual oportuno para comprovação da mora é o 
da propositura da ação2, especialmente por se tratar de procedimento especial que 
tem como peculiaridade a possibilidade de imediata reintegração da posse, pelo que 
a citação não supre a ausência desse pressuposto específico.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  NOTIFICAÇÃO  DA ARRENDATÁRIA PARA 
CONSTITUIÇÃO EM MORA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  NECESSIDADE.  1.  A 
jurisprudência  desta  Corte  firmou-se  no  sentido  de  que,  nos  contratos  de 
arrendamento  mercantil,  é  necessária  a  prévia  notificação  do  devedor 
arrendatário  para  constituí-lo  em  mora,  ainda  que  haja  cláusula  resolutiva 
expressa. 2. Na hipótese, o eg. Tribunal de origem consigna que não foi atendido o 
requisito  da  comprovação  da  constituição  do  devedor  arrendatário  em  mora, 
indispensável para reintegração de posse. 3. Embora desnecessário o recebimento 
da notificação pelo próprio arrendatário, exige-se, pelo menos, a comprovação 
de  que  efetivamente  houve  o  recebimento  no  endereço  do  seu  domicílio.  4. 
Agravo regimental a que se nega provimento (STJ,  AgRg no AREsp 128.016/PR, 
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/05/2012, DJe 25/06/2012).

A Notificação  Extrajudicial,  f.  16,  não  foi  entregue  no  endereço  do 
Apelante, mas devolvida pelos Correios, f. 17, e não há outro elemento de prova 
que indique que o referido pressuposto processual específico foi preenchido.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  para, 
reformando a Sentença, extinguir o processo sem resolução do mérito,  com 
arrimo no art. 267, IV, do Código de Processo Civil, condenando o Apelado ao 
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro 
em 10% do valor da causa, na forma do art. 20, § 4.º, daquele Código.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exm.ª Promotora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de 
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2 ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.  CONTESTAÇÃO 
OFERECIDA ANTES DA CITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. SÚMULA 72 STJ. LIMITE 
À DEFESA OPOSTA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 
911/69. […] - O momento processual para a comprovação da mora é ato de interposição da ação, e 
não a posteriori. […] (STJ, REsp 236.497/GO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 17/12/2004, p. 513).


