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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0090897-77.2012.815.2001
ORIGEM         : 14ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR       :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Banco Safra S/A
ADVOGADO : Celso Marcon
APELADO : Augusto Cesar F. Baracuhy.

APELAÇÃO  CÍVEL –  Ação  de  Busca  e
Apreensão  –  Contrato  de  financiamento  –
Notificação  extrajudicial  comprobatória  da
mora  –  Cartório  de  títulos  e  documentos
situado em comarca diversa da do domicílio
do  devedor  –  Validade  –  Orientação  da
Segunda  Seção  do  STJ  em  Recurso
Especial  representativo  de  controvérsia
(REsp. n. 1184570/MG) – Extinção afastada
– Sentença anulada – Recurso Provido.

—  “A  notificação  extrajudicial  realizada  e
entregue  no  endereço  do  devedor,  por  via
postal e com aviso de recebimento, é válida
quando realizada  por  Cartório  de  Títulos  e
Documentos de outra Comarca, mesmo que
não  seja  aquele  do  domicílio  do  devedor.
Precedentes.” (STJ: REsp nº 1184570 – MG).

— “Tem eficácia a notificação comprobatória
da mora por qualquer cartório de Registro de
Títulos e Documentos da Federação, ainda
que de localidade diversa da do domicílio do
devedor,  desde  que  acompanhada  da
comprovação do recebimento, porquanto há
apenas  restrição  na  atuação  das
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circunscrições  geográficas  para  os
tabelionatos de notas e registros de imóveis
e civis das pessoas naturais, não abarcando
os  ofícios  de  registros  de  títulos  e
documentos.”  (TJSP  -  APL  4008828-
12.2013.8.26.0405).

V I S T O S, relatados e discutidos estes 
autos acima identificados:

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Perante  o  juízo  da  14ª  Vara  Cível  da
Comarca da Capital o BANCO SAFRA S/A ajuizou ação de busca e apreensão
em face de  AUGUSTO CESAR F. BARACUHY, objetivando a apreensão do
veículo descrito à fl. 02 que, dado em garantia conforme consta em cópia do
contrato junto às fls.08/10, o requerido obteve junto ao autor um crédito no valor
de R$ 38.526,60 (trinta e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta
centavos) a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais.

Por  sentença  (fl.  33/34),  a  MM  Juíza  de
Direito julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV,
do CPC, haja vista que a notificação do devedor foi  realizada por Oficial  de
Registro  de Títulos  e Documentos que fica além dos limites  geográficos da
jurisdição da comarca onde reside o devedor. Condenou o autor ao pagamento
das custas processuais.

Irresignado, o Banco apelou alegando que é
válida a notificação enviada por cartório de comarca diversa do domicílio do
demandado para constituição do devedor em mora.

Regularmente  processado  o  recurso,  sem
contrarrazões porquanto não formada a lide.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria
de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso (fls. 68/71).

É o relatório, passo a decidir. 

VOTO
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Porque  presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se  o  Autor  contra  a  sentença  que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC,
porque a notificação do devedor foi realizada por Ofício de Registro de Títulos e
Documentos que fica além dos limites geográficos da jurisdição da comarca
onde reside o demandado.

Para a caracterização da mora, autorizadora
da deflagração de Busca e Apreensão, consoante a Súmula n. 72, do STJ, é
imprescindível a notificação do devedor por um dos meios determinados em lei:
carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos
ou então, pelo protesto do título, ficando a escolha do meio probatório a critério
do credor, segundo preceitua o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

“In  casu”,  o  banco  apelante  valeu-se  da
notificação extrajudicial  por  intermédio  do Cartório  da Comarca de  Joaquim
Gomes - AL (fl. 14) – serventia diversa do domicílio do apelado - que reside na
comarca de João Pessoa-PB, conforme consta no contrato de financiamento
celebrado entre as partes (fl. 0/810).

Sobre  a  matéria,  o  Colendo  STJ  firmou
posicionamento,  inclusive pelo regime dos recursos repetitivos, de forma que
todos  os  tribunais  e  juízes  devem seguir  a  orientação da  corte  federal,  “in
litteris”:

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  DE
AUTOMÓVEL  COM  GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.  NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL
REALIZADA  POR  CARTÓRIO  DE  TÍTULOS  E
DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA
DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1.  A
notificação  extrajudicial  realizada  e  entregue  no
endereço  do  devedor,  por  via  postal  e  com  aviso  de
recebimento, é válida quando realizada por Cartório de
Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não
seja  aquele  do  domicílio  do  devedor.  Precedentes. 2.
Julgamento  afetado  à  Segunda  Seção  com  base  no
procedimento estabelecido pela Lei  nº  11.672/2008 (Lei
dos  Recursos  Repetitivos) e  pela  Resolução  STJ  nº
8/2008.3.  Recurso  especial  conhecido  e  parcialmente
provido.  (STJ,  Relator:  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  Data  de  Julgamento:  09/05/2012,  S2  -
SEGUNDA SEÇÃO) (grifei).
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Segundo a decisão supra, a Lei n.º 8.935/94
(Lei dos Cartórios) não estabelece restrição à atuação dos Cartórios de Títulos
e Documentos, dispondo, tão somente, acerca da competência territorial dos
Tabelionatos de Notas e Registros de Imóveis e Civis das pessoas naturais, em
seus arts. 8.º e 9.º e 12.º,  não abarcando os ofícios de registros de títulos e
documentos.

É  o  que  se  observa  da  leitura  desses
dispositivos legais, “in verbis”:

Art.8º É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que
seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens
objeto do ato ou negócio.

Art. 9º O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu
ofício fora do Município para o qual recebeu delegação.

Art.  12.  Aos oficiais  de registro de imóveis,  de  títulos  e
documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas
naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos
atos  relacionados  na  legislação  pertinente  aos  registros
públicos,  de  que  são  incumbidos,  independentemente  de
prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de
imóveis  e  civis  das  pessoas  naturais  às  normas  que
definirem as circunscrições geográficas. 

Da  mesma  forma,  a  restrição  territorial
contida na Lei  n.º  6.015/73 (art.130),  não alcança a notificação extrajudicial,
porquanto não elencada no rol do art. 129, que dispõe acerca dos atos que
deverão ser registrados no domicílio das partes contratantes, e porque não se
trata  de  ato  que  objetiva  dar  conhecimento  a  terceiros  de  sua  existência,
conforme colhe-se:

Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e
Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros:
1º) os contratos de locação de prédios,  sem prejuízo do
disposto do artigo 167, I, nº 3;
2º) os documentos decorrentes de depósitos, ou de cauções
feitos  em  garantia  de  cumprimento  de  obrigações
contratuais,  ainda  que  em  separado  dos  respectivos
instrumentos;
3º) as cartas de fiança, em geral,  feitas por instrumento
particular,  seja qual  for a natureza do compromisso por
elas abonado;
4º) os contratos de locação de serviços não atribuídos a
outras repartições;
5º) os contratos de compra e venda em prestações,  com
reserva de domínio ou não, qualquer que seja a forma de

4



Apelação Cível nº 0090897-77.2012.815.2001

que se revistam, os de alienação ou de promessas de venda
referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária;
6º)  todos  os  documentos  de  procedência  estrangeira,
acompanhados das respectivas traduções, para produzirem
efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal;
7º) as quitações, recibos e contratos de compra e venda de
automóveis, bem como o penhor destes, qualquer que seja
a forma que revistam;
8º) os atos administrativos expedidos para cumprimento de
decisões judiciais, sem trânsito em julgado, pelas quais for
determinada a entrega, pelas alfândegas e mesas de renda,
de bens e mercadorias procedentes do exterior.
9º) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de
sub-rogação e de dação em pagamento.

Art.  130.  Dentro do prazo de vinte dias da data da sua
assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos arts.
128  e  129,  serão  registrados  no  domicílio  das  partes
contratantes  e,  quando  residam  estas  em  circunscrições
territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas.

Nesses  termos,  válida  a  notificação
extrajudicial  realizada  por  via  postal,  no  endereço  do  devedor,  ainda  que
apresentada por Cartório de Títulos e Documentos situado em comarca diversa
do seu domicílio.

Nesse sentido, aliás, tem se posicionado os
Tribunais do país, veja-se:

Do Tribunal de Justiça de São Paulo:

ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO.  NOTIFICAÇÃO COMPROBATÓRIA DA
MORA.  CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS.  LOCALIZAÇÃO  DIVERSA  DA  DO
DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. EXTINÇÃO
AFASTADA. PEDIDO  DE  LIMINAR  DEVE  SER
APRECIADO  PELO  JUÍZO  DE  ORIGEM.  SENTENÇA
ANULADA. Tem eficácia a notificação comprobatória da
mora  por  qualquer  cartório  de  Registro  de  Títulos  e
Documentos  da  Federação,  ainda  que  de  localidade
diversa  da  do  domicílio  do  devedor,  desde  que
acompanhada da comprovação do recebimento, porquanto
há  apenas  restrição  na  atuação  das  circunscrições
geográficas para os  tabelionatos de notas  e registros  de
imóveis  e  civis  das  pessoas  naturais,  não  abarcando os
ofícios  de  registros  de  títulos  e  documentos.  Recurso
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provido.  (TJSP  -  APL  4008828-12.2013.8.26.0405;  Ac.
7059397;  Osasco;  Vigésima  Sétima  Câmara  de  Direito
Privado;  Rel.  Des.  Gilberto  Leme;  Julg.  24/09/2013;
DJESP 04/10/2013). (grifei).

Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE
POSSE.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  Processo
extinto sem análise de mérito, com fulcro no art. 267, IV, do
CPC.  Constituição  do  devedor  em  mora.  Notificação
extrajudicial realizada por cartório situado em Comarca
diversa  da  qual  o  devedor  tem  domicílio.  Validade.
Orientação  da  segunda  seção  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  em  Recurso  Especial  representativo  de
controvérsia (RESP. N.  1184570/MG).  Sentença anulada.
Retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento
do  feito.  Recurso  conhecido  e  provido.  (TJSC;  AC
2011.102208-7;  São  José;  Quinta  Câmara  de  Direito
Comercial; Relª Desª Soraya Nunes Lins; Julg. 26/09/2013;
DJSC 04/10/2013; Pág. 190). (grifei).

Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA
MORA.  NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROCEDIDA
POR  CARTÓRIO  DE  TÍTULOS  E  DOCUMENTOS
SITUADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO
DEVEDOR.  NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO
DECLINADO NO  CONTRATO.  MORA COMPROVADA.
CONFIGURAÇÃO  DOS  PRESSUPOSTOS  PARA  O
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  RECURSO  PROVIDO.  "A
notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço
do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é
válida  quando  realizada  por  Cartório  de  Títulos  e
Documentos  de  outra  Comarca,  mesmo  que  não  seja
aquele  do  domicílio  do  devedor.  Precedentes".  (RESP
1184570/MG,  Rel.  Ministra  Maria  ISABEL  Gallotti,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  09/05/2012,  DJe
15/05/2012) (TJMG; APCV 1.0702.12.067823-1/001; Rel.
Des.  Veiga  de  Oliveira;  Julg.  13/08/2013;  DJEMG
23/08/2013). (grifei).

Por  fim,  cabe  registrar  que  a  decisão  do
Conselho  Nacional  de  Justiça,  proferida  no  Procedimento  de  Controle
Administrativo – PCA nº. 642, instaurado a pedido da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado de Santa Catarina em face dos Registradores da Grande São
Paulo, que declarou “a ilegalidade da prática adotada pelos registradores de
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títulos  e  documentos do  Estado de São Paulo  consistente  em proceder  às
notificações  judiciais,  por  via  postal,  para  Municípios  de  outros  Estados  da
Federação, ressalvados os atos já praticados” não pode ser acatada, visto o
seu  caráter  de  decisão  administrativa,  não  podendo  se  sobrepor  ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça em julgado afetado à Segunda
Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei
dos Recursos Repetitivos).

Diante  do  exposto,  admito  a  validade  da
notificação extrajudicial  de fls.  14/16,  pelo  que  dou provimento ao recurso
para  anular  a  sentença  extintiva  do  feito  e  determinar  o  seu  normal
prosseguimento.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos . Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator 
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