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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO  –  EXTINÇÃO  POR  INÉPCIA  DA
INICIAL  – APELAÇÃO  CÍVEL  – AUSÊNCIA  DE
NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL  –  DOCUMENTO
NECESSÁRIO  À  CONFIRMAÇÃO  DA  MORA  –
DETERMINAÇÃO  DE  EMENDA  À  INICIAL  –
DESCUMPRIMENTO  -  PRESCINDIBILIDADE  DE
INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ –
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  –
SEGUIMENTO NEGADO.

-  A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento
de  que,  em  sede  de  busca  e  apreensão,  a
comprovação da mora se dá por meio de notificação
extrajudicial  encaminhada por  Cartório  de Títulos  e
Documentos. No caso dos autos, não foi cumprida a
notificação, por insuficiência de endereço, razão pela
qual  necessária  sua  juntada  através  de  emenda  à
inicial.

-  É  desnecessária  a  intimação pessoal  prevista  no
art. 267, § 1º, do CPC, nos casos em que o feito é
extinto  sem  resolução  do  mérito,  quando  a  parte
deixa de emendar a petição inicial, mesmo intimada
para tanto.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Banco  Yamaha
Motor do Brasil S/A contra sentença, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara de
Patos, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão
ajuizada em face de Carla Simoni do Nascimento Ribeiro, sob o fundamento
de que o ora recorrente não emendou a inicial conforme determinado.
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Alega o apelante que, para a constituição em mora do devedor,
basta a inadimplência contratual, independente da respectiva interpelação.

Assevera que, conforme a jurisprudência do STJ, a notificação
extrajudicial  não  precisa  ser  recebida  pelo  devedor,  sendo  suficiente  seu
encaminhamento ao endereço fornecido.

Por  fim,  fala  sobre  a  validade  da  notificação  remetida  por
Serventia Extrajudicial de outra comarca, requerendo, ao final, o provimento
do apelo.

Diante da ausência da angularização processual,  a recorrida
não foi intimada para contra-arrazoar.

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  opinou  pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório. DECIDO.

Pelo  que  se  colhe  dos  autos,  o  Juiz  de  primeiro  grau
determinou  a  emenda  à  inicial,  para  que  fosse  juntada  a  notificação
comprovatória da mora da apelada, vez que aquela acostada aos autos (fls.
16/19) foi devolvida por insuficiência de endereço.

Após ser  intimado (17/12/2013),  o banco apelante requereu,
em 11/02/2014, dilação de trinta dias de prazo para proceder à colação do
documento exigido (fl. 24).

Transcorrido o prazo, o Juiz, em 22/04/2014, determinou nova
intimação  para  o  atendimento  da  diligência  (fl.  25),  e  a  parte,  embora
comunicada  em  08/05/2014  (fl.  27),  quedou-se  inerte,  conforme  atesta  a
certidão datada de 16/06/2014 (fl. 28).

Após  todas  essas  oportunidades,  o  Juiz  de  primeiro  grau
extinguiu o feito, por inépcia da inicial, por não ter sido cumprida a emenda à
inicial.

A  par  dessas  informações,  creio  que  o  apelo  não  rende
acolhida.  Em  primeiro  lugar,  insta  destacar  que  a  atual  jurisprudência
dominante  do  STJ  é  no  sentido  de  que,  para  o  ajuizamento  da  busca  e
apreensão,  é  imperiosa  a  prova  da  constituição  em  mora  por  meio  de
notificação extrajudicial,  a  ser  encaminhada para o endereço fornecido no
contrato, sendo dispensada a intimação pessoal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
DE  BUSCA  E  APREENSÃO.  MORA.  NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.  AÇÃO  REVISIONAL.  SÚMULA N.  83/STJ.
DECISÃO  MANTIDA.  1.  A  jurisprudência  desta  Corte
consolidou o entendimento de que, para a comprovação da
mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a
notificação extrajudicial por meio de Cartório de Títulos e
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Documentos,  entregue  no  endereço  do  devedor,
dispensada a notificação pessoal. 2. O ajuizamento de ação
revisional, por si só, não descaracteriza a mora. No caso dos
autos, o Tribunal de origem verificou inexistir abusividade nos
encargos  exigidos  no  período  da  normalidade.  3.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  AREsp
575.916/MS,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  1.  CONTRATO  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM
MORA.  NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.  PRESSUPOSTO
NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE
DO  MÉRITO.  ACÓRDÃO  COMBATIDO  EM  CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
2.  AGRAVO  IMPROVIDO.  1.  Conforme  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos
contratos  de  alienação  fiduciária,  imperiosa  a
comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial
do  devedor,  realizada  por  intermédio  de  carta  registrada
enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no
domicílio  do  devedor,  dispensando-se  a  notificação
pessoal.  Precedentes. 2.  Na espécie,  esclareceu o Tribunal
de  Justiça  que  a  notificação  extrajudicial  encaminhada  pelo
credor não foi comprovadamente entregue ao devedor. Diante
disso,  assinalou  que  "a  instituição  financeira  deveria  ter
comprovado o esgotamento das diligências para a localização
e, após, não obtendo êxito, deveria ter realizado o protesto do
título  com a intimação por  edital  [...].  Isso não ocorrendo,  o
devedor não está regularmente constituído em mora, estando
correta a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos
de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do
art. 267, IV, do CPC" (fl. 65). Assim, não era mesmo caso de
dar  curso ao  inconformismo,  uma vez que  "a  orientação  do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" -
enunciado  n.  83  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  3.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  AREsp
520.179/RS,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014)
(grifos nossos)

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PRESSUPOSTO
NÃO EVIDENCIADO. 1. Na ação de busca e apreensão, para
fins de comprovação da mora, considera-se válida a notificação
extrajudicial  realizada  por  intermédio  de  cartório  de títulos  e
documentos  e  entregue  no  domicílio  do  devedor.  2.  Agravo
regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  403.653/RS,  Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014)

Na hipótese vertente, conforme mencionado, sequer ocorreu a
notificação, eis que devolvida por insuficiência do endereço, o que já faz cair
por  terra,  por  manifesta  improcedência  e  por  estar  em  confronto  com  a
jurisprudência do STJ, todos os argumentos recursais.
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Desse modo, tenho por correta a diligência determinada pelo
Juízo a quo no sentido de se emendar à petição inicial, o que não foi cumprido
pelo insurgente, mesmo após o transcurso de seis meses. Nesse caso, aliás,
é  desnecessária  a  intimação  pessoal  da  parte,  assim  como  exalta  a
remansosa jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
EMENDA À  INICIAL.  DESCUMPRIMENTO  DO  DESPACHO.
EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. O Tribunal de
origem  dirimiu,  fundamentadamente,  as  questões  que  lhe
foram  submetidas,  apreciando  integralmente  a  controvérsia
posta  nos  presentes  autos.  Ressalte-se  que  não  se  pode
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa  ou  ausência  de  prestação  jurisdicional.  2.  É
desnecessária a intimação pessoal prevista no art. 267, §
1º,  do  CPC,  nos  casos  em  que  o  feito  é  extinto  sem
resolução do mérito, quando a parte deixa de emendar a
petição inicial, mesmo intimada para tanto. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
370.970/RJ,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.  EXTINÇÃO POR
ABANDONO. ARTIGO 267, INCISO III,  DO CPC. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser imprescindível à
extinção do feito, a intimação pessoal do autor, procedendo-se
à  intimação  por  edital,  quando  desconhecido  o  endereço.  A
extinção  do  processo  por  abandono  do  autor  pressupõe  o
ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando intimado
pessoalmente,  permanece  ele  silente  quanto  ao  intento  de
prosseguir no feito, o que não se deu no caso dos autos. 2. O
Tribunal  Regional  entendeu  que,  tendo  o  juízo  singular
oportunizado a emenda à inicial, deferindo prazo de 30 dias
para  que  a  CEF  informasse  o  endereço  atualizado  do
requerido,  não  teria  havido  manifestação  da  recorrente,
razão  porque  correta  estaria  a  extinção  do  feito  sem
julgamento  de  mérito,  não  obstante  a  ausência  de
intimação  pessoal. 3.  Recurso  especial  provido.  (REsp
1148785/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 02/12/2010)

Assim, sem maiores delongas, com fulcro no art. 557, caput, do
CPC, nego seguimento ao recurso, mantendo incólume o dispositivo da
sentença.

P.I.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz
                Relator
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