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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL nº 004.9065.98.2011.815.2001
ORIGEM : 8ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE         : Banco Volkswagen S/A
ADVOGADA         : Aldenira Gomes Diniz
APELADO            : Luiz Antônio Pereira de Lima
ADVOGADA         : Maria da Penha Gonçalves dos Santos

PROCESSUAL  CIVIL –  Ação  de  Busca  e
Apreensão – Cédula de Crédito Bancário –
Protesto por edital – Ausência de prova da-
frustração da notificação pessoal do deve-
dor – Comprovação da mora não configura-
da  –  Jurisprudência  do  STJ  –  Extinção
mantida –  Inteligência do artigo 557, “caput”,
do CPC – Seguimento negado. 

– Em ação de busca e apreensão, o protes-
to do título feito por edital é meio permitido
de  comprovação  de  mora,  todavia  este
deve  ser  utilizado  apenas  nos  casos  em
que o devedor se encontra em local incerto
e não sabido, sob pena de ineficácia do ato
notarial. 

– “Conforme a jurisprudência do STJ, a inti-
mação do protesto por edital  é meio hábil
para a caracterização da mora,  desde que
esgotadas  as  tentativas  para  a  localização
do  devedor.”  (AgRg  no  AREsp  589.602/AC,
Rel.  Ministro  ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe
11/12/2014)
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– O relator deve obstar monocraticamente e
com fulcro no art. 557, “caput”, do Código
de  Processo  Civil,  seguimento  a  recurso
manifestamente  improcedente  e  em  con-
fronto  com súmula  ou  com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supre-
mo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superi-
or.

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face de LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE
LIMA, inconformado com a sentença proferida pela M.M. Juíza da 8ª Vara Cí-
vel da Comarca da Capital que, nos autos da ação de busca e apreensão,
fundada em contrato de cédula de crédito bancário, julgou extinto o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil.

Inconformado,  o autor  interpôs a presente
apelação  cível,  sustentando  que  tentou  realizar  a  notificação  extrajudicial,
contudo, esta restou infrutífera, por isso procedeu com o protesto por edital re-
alizado pelo Cartório do domicílio do devedor.

Alega que o protesto por edital é meio hábil
para a caracterização da mora. Com isso, requer o provimento do recurso,
para deferir a busca e apreensão do veículo objeto da lide, com expedição de
mandado.

Contrarrazões às fls. 82/84, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
às fls. 88/91, sem manifestação acerca do mérito.

É o suficiente a relatar. DECIDO.

“Ab  initio”,  cumpre  registrar  que  a  Lei
9.756/98  introduziu  no  sistema  processual  civil  brasileiro  o  dispositivo
constante no artigo 557 que assim preceitua: 

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
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dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.” 

A  citada  norma  consagra  a  hipótese  da
negativa  de  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante do
tribunal doméstico ou superior.

É o caso destes autos.

Na hipótese dos autos, não há que se falar
em admissão do protesto de título por edital, pois esta modalidade de citação
somente é possível quando esgotados os meios de localização do devedor
para notificação pessoal.

Sustentou o recorrente em suas razões re-
cursais que a notificação extrajudicial foi infrutífera e que por isso procedeu
com o protesto por edital realizado por Cartório de Títulos, contudo, não trou-
xe aos autos qualquer prova da alegação.

Muito  embora  não  se  exija  a  notificação
pessoal  do devedor,  bastando que seja enviada ao endereço constante no
contrato, no caso “sub judice” não consta nos autos qualquer prova de que a
instituição bancária tenha tentado realizar a notificação extrajudicial antes de
proceder com o protesto por edital.

Ora, antes da intimação por edital, deveria
o demandante ter esgotado todas as vias para a localização do devedor.

A comprovação da mora do devedor se dá
por meio de carta registrada expedida por intermédio do Cartórios de Títulos e
Documentos ou pelo protesto do título, conforme dispõe o artigo 2.º, § 2.º, do
Decreto-lei n.º 911/69, que no seu parágrafo terceiro dispõe que:

“A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais
garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência le-
gal ou convencional de algum dos casos de antecipação
de vencimento da dívida facultarão ao credor conside-
rar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações con-
tratuais, independentemente de aviso ou notificação judi-
cial ou extrajudicial."

O  inciso  IV  do  artigo  29  da  Lei  n.º
2.044/1908 estabelece que o instrumento de protesto deve conter a "certidão
de não haver sido encontrada ou de ser desconhecida a pessoa indicada para
aceitar ou para pagar. Nesta hipótese, o oficial afixará a intimação nos lugares
de estilo e, se possível, a publicará pela imprensa."
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Por sua vez, o artigo 15 da Lei n.º 9.492/97,
que define competência e regulamenta os serviços concernentes ao protesto
de títulos e outros  documentos de dívida e dá outras  providências,  dispõe
que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa in-
dicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua loca-
lização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada
fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ain-
da, ninguém se dispuser a receber a intimação no ende-
reço fornecido pelo apresentante.
§ 1.º. O edital será afixado no Tabelionato de protesto e
publicado pela imprensa local onde houver jornal de cir-
culação diária.”

Vê-se,  portanto,  que  a  lei  expressamente
prevê a intimação por edital em duas hipóteses: quando desconhecida a pes-
soa ou quando não for encontrada. 

Na hipótese em apreço, o credor optou pelo
protesto via edital (fl. 18).

No  contrato  bancário  (fl.  11)  encontra-se
anotado o endereço do réu, que, por sinal, corresponde àquele aposto no ins-
trumento de protesto (fl. 18).

Causa  espécie  a  opção  por  tal  meio  de
comprovação da mora, uma vez que o apelado forneceu endereço ao firmar o
contrato. 

Isso porque não ficou provada a frustração
da notificação pessoal do apelado. Ora, o protesto por edital é meio permitido
para intimação, mas deve ser utilizado apenas nos casos em que o devedor
se encontra em local incerto e não sabido - o que não ficou comprovado nos
autos.

O fim da notificação ou do encaminhamento
do título a protesto é ensejar ao devedor a emenda da mora.

Dessa forma, o instrumento de protesto jun-
tado aos autos não configura documento hábil a comprovar a mora, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença.

Perfilha o mesmo entendimento, a Jurispru-
dência o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ES-
PECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALI-
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ENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  MORA.  COMPROVAÇÃO.
PROTESTO POR EDITAL. 1.- De acordo com a juris-
prudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex
re  nas  hipóteses  do  art.  2.º,  §  2.º,  do  Decreto-Lei  n.º
911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no venci-
mento, já se configura a mora do devedor, que deverá ser
comprovada por carta registrada expedida por intermé-
dio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto
do título, a critério do credor. 2.- A jurisprudência desta
Corte considera válido, para esse efeito, o protesto do tí-
tulo  efetivado  por  edital,  desde  que  comprovado
nos autos que foram esgotadas todas as tentati-
vas para a localização do devedor, o que não ocor-
reu, conforme consta do Acórdão recorrido. 3.- Agravo
Regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp  368.734/SC,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, jul-
gado em 24/09/2013, DJe 10/10/2013). (grifei).

E,

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.BUSCA  E
APREENSÃO. PROVA DA MORA. AUSÊNCIA DE  ES-
GOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO
DEVEDOR. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILI-
DADE.  SÚMULA  N.  7/STJ.  DECISÃO  MANTIDA.  1.
Conforme a jurisprudência do STJ, a intimação do pro-
testo por edital é meio hábil para a caracterização da
mora, desde que esgotadas as tentativas para a localiza-
ção do devedor.  2. No caso concreto, o Tribunal a quo
asseverou  que  o  agravante  não  esgotou  as  tentativas
para localizar a devedora. Alterar esse entendimento de-
mandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula n.
7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 589.602/AC, Rel.  Ministro ANTONIO
CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
04/12/2014, DJe 11/12/2014). (grifei).

Ainda,

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  BUSCA  E
APREENSÃO. PROVA DA MORA. AUSÊNCIA DE  ES-
GOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DE-
VEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ consi-
dera que a intimação do protesto por edital é meio hábil
para a caracterização da mora, desde que esgotadas as
tentativas para a localização do devedor.  2. O recurso
especial  não comporta o exame de questões que impli-
quem revolvimento do contexto fático-probatório dos au-
tos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal
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de origem concluiu que a agravante não esgotou as ten-
tativas  para  localizar  o  devedor.  Alterar  esse  entendi-
mento demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo re-
gimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  AREsp
357.407/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREI-
RA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  03/12/2013,  DJe
03/02/2014). (grifei).

Por fim,

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ES-
PECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENA-
ÇÃO  FIDUCIÁRIA.  PROVA  DA  MORA.  PROTESTO
POR  EDITAL.  NÃO  ESGOTAMENTO  DAS  VIAS  NE-
CESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMU-
LA 7/STJ.  DECISÃO MANTIDA.  1.-  A jurisprudência
desta c. Corte é firme no sentido de que se mostra inca-
bível, em ação de busca e apreensão, a notificação por
meio de edital  quando não tenham sido esgotadas as
possibilidades de localização do devedor. 2.- O acolhi-
mento da tese recursal de que houve numerosas tentati-
vas de localização do devedor demandaria reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmu-
la 7 do STJ. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento
capaz de modificar  a conclusão do julgado,  a  qual  se
mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regi-
mental improvido. (AgRg no AREsp 338.537/RS, Rel. Mi-
nistro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/09/2013, DJe 02/10/2013). (grifei).

Tendo  havido  clara  compatibilidade  da
sentença e de seus fundamentos com o entendimento do Tribunal Superior, a
tese perfilhada pelo recurso não encontra qualquer abrigo.

“Ex  positis”,  estando  o  recurso  em
confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, amparado no
art. 557, “caput”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente apelo.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator 
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