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ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0022779-68.2013.815.0011
ORIGEM: Juízo da 3ª Vara Cível de Campina Grande
RELATOR:  Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Sergivaldo Cobel da Silva     (Em causa própria)
APELADO:  Aymoré crédito,  financiamento e  investimento  S/A.,  sucedido por Itapeva II
Multicarteira  Fundo  de  Investimento  em  Direitos  Creditórios  Não-Padronizados  (Adv.
Giulio Alvarenga Reale – OAB/PB n. 23.245)

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BANCO. ARGUIÇÃO
RECURSAL  NO  SENTIDO  DE  VÍCIO  NA  NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.  INOCORRÊNCIA.  MESMO  ENDEREÇO
CONSTANTE  NO  CONTRATO.  DOCUMENTO  VÁLIDO.
CONSTITUIÇÃO  DO  DEVEDOR  EM  MORA.  DECISUM
MANTIDO. APELO DESPROVIDO.

-  É válida e produz todos os seus efeitos a notificação extrajudicial
enviada ao endereço constante do respectivo contrato, ainda que não
recebida pessoalmente pelo devedor.

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos,  em  que  figuram  como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,  integrando a
decisão a certidão de julgamento de fl. 88.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por Sergivaldo Cobel da Silva
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Campina Grande nos autos da
ação de busca e apreensão movida por Aymoré crédito, financiamento e investimento S/A.,
sucedido por Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados, ora apelado, em face da recorrente.

Na  sentença  ora  objurgada,  a  douta  magistrada  a  quo,  Exma.  Juíza



Adriana Maranhão Silva, julgou procedente a pretensão vestibular, para o fim de, ratificando
a liminar concedida, consolidar  a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio do
suplicante, nos termos do art. 3º, §1º do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/04,
autorizando  a  baixa  da  alienação  fiduciária  junto  ao  órgão  de  trânsito  respectivo  e
transferência do veículo par ao nome da pessoa indicada pelo suplicante, bem como manter
o bloqueio do veículo,  via sistema RENAJUD, tendo em vista que o bem ainda não foi
localizado.

Irresignado,  o  promovido  apresentou  suas  razões  recursais,
argumentando, em suma, que a notificação não foi enviada exatamente para o endereço
constante dos contratos, o que evidencia sua irregularidade. Há dúvida de que ocorreu a
regular constituição em mora do réu, ora apelante, através do envio de correspondência pelo
cartório para o endereço da sede comercial da empresa apelante.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, cassando a sentença
recorrida, uma vez que não restou claro o inadimplemento do apelante e sua notificação em
mora.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, deixo
de remeter  os autos  à Procuradoria-Geral  de Justiça,  nos  termos do artigo 169,  § 1º,  do
RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial. 

VOTO

De  início,  compulsando-se  os  presentes  autos  e  analisando-se  a
casuística  em  disceptação,  cumpre  adiantar  que  o  recurso  sub  examine  não  merece
provimento, porquanto a sentença  a quo se revela irretocável e isenta de vícios,  estando,
inclusive, em conformidade com a mais recente e abalizada Jurisprudência pátria.

A esse respeito, vale salientar que a lide trata de reintegração de posse
de veículo proposta pelo Aymoré crédito, financiamento e investimento S/A., sucedido por
Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados,
apelado, com fulcro no inadimplemento das prestações estipuladas no contrato celebrado
entre  as  partes.  Após  o  processamento  do  feito  e  a  procedência  da  pretensão,  a  parte
apelante recorreu, arguindo, em suma, que não ocorreu a regular constituição em mora do
réu, haja vista que a notificação não foi enviada exatamente para o endereço constante dos
contratos

À  luz  desse  substrato  e  avançando  ao  exame  das  razões  recursais
ventiladas,  exsurge imperioso,  prima facie,  o reconhecimento da adequação do  decisum ao
julgar procedente a pretensão vestibular, eis que provados o inadimplemento contratual pelo



consumidor e os requisitos ao acolhimento dos pedidos, bem assim porquanto a abusividade
de cláusulas reconhecida em ação revisional não tem o condão de afastar a mora.

É bem verdade que a ação de busca e apreensão é regida pelo Decreto-
Lei  nº  911/69,  que,  em sua redação original,  impunha restrições às formas de defesa do
devedor,  possibilitando  somente  as  irresignações  relativas  ao  débito  vencido  ou  ao
cumprimento das obrigações contratuais.

Com  o  advento  da  Lei  nº  10.931/04,  todavia,  as  restrições  foram
afastadas,  na  medida  em  que  a  nova  redação  deixou  de  prevê-las,  viabilizando  ao  réu
veicular argumentação ampla na sua defesa.

Em que pese a ausência de limitações, a temática articulada na defesa
deve guardar aptidão para descaracterizar a mora, o que não ocorreu no caso dos autos.
Neste cenário,  o litígio deve ser decidido com base na regra de distribuição do ônus da
prova, prevista no art. 373, do Código de Processo Civil, a qual prescreve competir à parte
demandada o ônus de provar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito
do autor.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior preleciona: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da
parte,  assume especial  relevância  a questão pertinente ao ônus da
prova”. 1

No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a “necessidade
de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção
de ordem processual.”2 

Após discorrer sobre o onus probandi, o já citado doutrinador conclui: 

Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a
pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo
sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor
não demonstrar  a  veracidade do fato  constitutivo do seu pretenso
direito. Actore non probante absolvitur reus. (In. Op. cit. p. 422). 

Assim,  o  deferimento  do  pedido  de  busca  e  apreensão  do  bem
financiado  não  merece  censura,  na  medida  em  que  ausentes  provas  hábeis  para
descaracterizar o inadimplemento indevido do devedor, tampouco há elementos suficientes
para concluir pela cobrança excessiva de encargos contratuais.

1 In. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2. 38. Ed. Rio de Janeiro: Forense. 2003.
2 In. Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª ed., Forense, p. 421



Por outro lado, analisando a notificação extrajudicial (fls.16/18), verifico
que o  documento  não  contém vício,  até  porque  o  endereço  constante  na  notificação  do
Cartório  é  o  mesmo que o  devedor  informou na  realização e  assinatura  do  contrato  de
financiamento com a instituição de crédito (fls. 14/15), portanto entendo que, no caso dos
autos, houve, de fato, a constituição do devedor em mora, em virtude do inadimplemento
das prestações do contrato de financiamento.

A jurisprudência pátria assim já decidiu:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE
BUSCA  E  APREENSÃO  –  NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL
ENTREGUE  NO  ENDEREÇO  DO  CONTRATO  –
DESNECESSIDADE  DE  RECEBIMENTO  PESSOAL  –
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. É válida e produz todos os seus
efeitos a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do
respectivo  contrato,  ainda  que  não  recebida  pessoalmente  pelo
devedor.” (TJMS - AGR 08179083920148120001 - Des. Dorival Renato
Pavan – 19/11/2015)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE  BUSCA  E  APREENSÃO.  MORA
DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO
ENDEREÇO  DO  DEVEDOR.  INEXISTÊNCIA.  DETERMINAÇÃO
DE EMENDA PARA REGULARIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  1.  A  notificação
extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em
mora  do  devedor,  configurando,  por  isso,  pressuposto  processual
para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual
cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da
parte  devedora.  2.  A  notificação  extrajudicial  requer,  para  a  sua
validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante
no contrato,  não sendo imprescindível  que a  correspondência  seja
pessoalmente  recebida  pelo  devedor.  Contudo,  é  necessário  que  a
notificação  seja  efetivamente  entregue  no  endereço  em  questão,
ainda que em mãos de pessoa diversa da contratante.  Precedentes
deste TJDFT e do e. STJ. 3. Determinada a emenda da petição inicial
para que seja comprovada a efetiva notificação do devedor, não vindo
ela  a  contento,  correta  se  mostra  a  sentença  pela  qual  é  extinto  o
processo, sem apreciação do mérito, com apoio no art. 267 , I e IV , c/c
artigos 284 , parágrafo único , e 295 , VI , todos do CPC . 4. Apelação
conhecida  e  não  provida.”  (TJDF  -  APC  20140310309987  –  Rel.
SIMONE LUCINDO – 16/09/2015)

Desta  feita,  não  subsistem  dúvidas  acerca  da  insustentabilidade  da
arguição  insurgencial,  em  razão  de  que,  hei  por  bem  negar  provimento  ao  recurso



apelatório, mantendo incólumes os precisos termos da sentença objurgada. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


