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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000807-93.2009.815.0201
Origem      : 2ª Vara da Comarca de Ingá
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
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Advogados: Patrícia de Carvalho Cavalcanti – OAB/PB nº 11.876
Apelado : Walter Mário Goes da Luz
Advogado : Anderson Amaral Beserra – OAB/PB nº 13.306

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO.  JULGAMENTO DE
PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  ENTREGA
DA  NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL  NA
RESIDÊNCIA  DO  RECORRENTE.
DESNECESSIDADE. CERTIDÃO CARTORÁRIA DE
CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE.  INTENTO
DE  DENUNCIAÇÃO  DA  LIDE  A  TERCEIRO
ADQUIRENTE.  DESCABIMENTO.
RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE TRANSFERE
SEM  ANUÊNCIA  DA  INSTITUIÇÃO  CREDORA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Diante  da  existência  de  certidão  cartorária,
noticiando a cientificação pessoal do recorrente,  não
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há que se falar, por obviedade,  em comprovação  de
entrega da  notificação extrajudicial no endereço do
devedor.

-  Não  há  que  se  falar  em  denunciação  da  ação
reipersecutória pelo fato de o devedor fiduciante ter
alienado  o  veículo  dado  em  garantia  à  terceira
pessoa,   considerando  que  a  responsabilidade
daquele,  assumida em contrato, não se transmite a
outrem sem a anuência da instituição credora.

- Inexistindo reparos a serem procedidos na sentença
apelada, o desprovimento do recurso se impõe.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  87/90,  interposta  por
Walter Mário Goes da Luz,  no intuito de ver reformada a sentença proferida pela
Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Ingá, fls. 81/82/V, nos autos da presente
Ação de Depósito, intentada em seu desfavor pelo Banco do Brasil S/A, cujo excerto
dispositivo consignou o seguinte teor:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
de depósito,  nos termos do art.  901 e seguintes do
CPC e pelos fundamentos acima expostos, e, via de
consequência, EXTINGO  O  PROCESSO  COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 269,
I, do CPC, para determinar que:
a)  Seja  expedido  Mandado  para  que  a  parte
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requerida entregue o bem objeto desta demanda, em
24  (vinte  e  quatro)  horas,  ou  deposite  em  juízo  o
valor  do  débito,  na  forma  do  art.  904,  do  CPC,
advertindo-o de que em caso de descumprimento do
preceito,  o  processo  seguirá  o  procedimento  de
execução por quantia certa (CPC, art. 906);
b) Seja oficiado ao DETRAN, para que mantenha o
bloqueio  e  coloque  em  disponibilidade  toda  a
documentação  administrativa  do  veículo
caracterizado  na  inicial,  inclusive  vedando  a
possibilidade de renovação do licenciamento anual e
o pagamento de multas e outras taxas.

Em suas  razões,  o  recorrente alegou,  em  síntese,  a
uma, a inexistência de demonstração de que a notificação extrajudicial fora entregue
em sua residência, o que, em seu sentir, implicaria a extinção do feito sem resolução
de  mérito;  a  duas,  a  impossibilidade  de  sua  responsabilização  na  espécie,
considerando o fato de ter  alienado o veículo objeto da lide a terceira pessoa, que
ficou responsável pelos pagamentos das respectivas prestações. 

Contrarrazões não ofertadas,  consoante certidão de
fl. 91/V;

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

A toda evidência, cuidam os presentes autos de Ação
de Busca e Apreensão convertida em Depósito, intentada pelo Banco do Brasil S/A,
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em desfavor de Walter Mário Goes da Luz, sob a alegação de que esse se encontra
inadimplente  em  relação  às  parcelas  do  Contrato  de nº  00000000719772220,
referentes ao período de 14 de abril de 2008 a 15 de julho de 2009, firmado entre eles,
para fins de aquisição de veículo  Fiat Strada Working, chassi 9BD27801222802442,
modelo 2002, Placas MOS7284, com cláusula de garantia por intermédio de alienação
fiduciária do bem.

Como se sabe, para o ajuizamento de demanda dessa
natureza,  em  princípio, necessário  se  faz o  reconhecimento  dos  requisitos
estabelecidos no Decreto-Lei nº 911/69, a saber: a comprovação da constituição de
contrato com cláusula de alienação fiduciária do bem e inadimplemento por parte do
devedor fiduciante,  comprovada por carta  registrada expedida por intermédio de
Cartório de Títulos e Documentos.

Na  espécie,  procedendo-se  à  análise  das  razões
recursais,  verifica-se a necessidade exatamente de se analisar  o atendimento desse
segundo requisito,  considerando a  alegação do recorrente  de  falta de  juntada  de
elemento comprobatório  de que  essa notificação extrajudicial fora entregue em sua
residência.

Pois  bem,  sem  maiores  delongas,  tenho  por
descabida tal essa arguição, diante da verificação de existência de certidão cartorária,
à fl. 18, noticiando que a cientificação do recorrente para fins de constituição da mora
se dera de forma pessoal, o que, por obviedade, afasta a necessidade comprovação de
encaminhamento da correspondência ao endereço do devedor.

No mais,  observa-se que o apelante, sem negar seu
inadimplemento, tão somente argumentou não lhe caber a obrigação pelo pagamento
da dívida, visto ter alienado o veículo dado em garantia à terceira pessoa, de modo
que a esse adquirente deveria ser denunciada a lide, a seu ver.

Ocorre  que,  em  verdade,  essa relação  entabulada
pelo devedor, é estranha ao contrato que deu azo à presente ação, pois a instituição
financeira não participou deste negócio.
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Ademais,  não há que  se  falar  em litisdenunciação,
quando, como no presente caso, o denunciante intenta eximir-se da responsabilidade
pelo evento danoso, atribuindo-a com exclusividade a terceiro.

Nesse  sentido,  é  o  posicionamento  do  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
SEGURO  DE  VIDA  E  INVALIDEZ.
INTERMEDIADOR.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.
POSSIBILIDADE.  DENUNCIAÇÃO.  LIDE.
ATRIBUIÇÃO.  RESPONSABILIDADE.  TERCEIRO.
INADMISSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
I. O agente que intermedeia a contratação de seguro
é parte legítima para figurar na ação de cobrança da
indenização securitária se, com seu comportamento,
faz  crer  ao  contratante  que  é  responsável  pela
cobertura.
II.  É  inadmissível  a  denunciação  da  lide,  com
fundamento no artigo 70, III, do Código de Processo
Civil,  se  busca  o  denunciante  eximir-se  da
responsabilidade pelo fato e atribuí-la a terceiro.
III.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e
desprovido.”
(REsp  1041037/DF,  Rel.  Ministro  ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado
em 02/09/2010, DJe 17/09/2010)

Logo,  inexistindo  reparos  a  serem  procedidos  na
sentença apelada, o desprovimento do recurso se impõe.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.
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É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente),  Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  o Dr.  José Raimundo de Lima,  Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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