
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2017.0000269595

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004024-43.2016.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante 
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado FERNANDO 
PEREIRA (NÃO CITADO).

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO 
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.

São Paulo, 20 de abril de 2017

MARCONDES D'ANGELO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso de Apelação nº 1004024-43.2016.8.26.0568.  
Comarca: São João da Boa Vista. 
02ª Vara Cível.
Processo nº 1004024-43.2016.8.26.0568.
Prolator ( a ): Juiz Heitor Siqueira Pinheiro.
Apelante ( s ): Omni Sociedade Anônima - Crédito Financiamento e 
Investimento.
Apelado ( s ): Fernando Pereira ( não citado ).

                                                             VOTO Nº 40.446/2017.--

RECURSO  APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA   BUSCA E APREENSÃO. A 
intimação realizada pelo Cartório de Protesto pode ser feita por 
meio de edital, desde que fique demonstrada a frustração das 
tentativas de intimação pessoal, sob pena de ineficácia do ato 
notarial. A comprovação da mora consiste em documento 
essencial à propositura da ação. No caso, a notificação 
extrajudicial não foi entregue e não há prova de que houve 
tentativa de intimação pessoal do devedor pelo protesto do título. 
Indeferimento da inicial. Possibilidade. Sentença mantida. 
Recurso de apelação da autora não provido.

           Vistos.

Cuida-se de ação de busca e 
apreensão movida por OMNI SOCIEDADE ANÔNIMA - 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENT contra 
FERNANDO PEREIRA, sustentando o primeiro nomeado ter o 
requerido deixado de cumprir as obrigações pactuadas em contrato 
com garantia fiduciária de bem móvel.  Busca a procedência da ação 
com a conseqüente consolidação da posse e propriedade do 
automotor objeto do contrato em suas mãos.

A respeitável sentença de folha 37, 
cujo relatório se adota, indeferiu a petição inicial por considerar 
inválida a prova de constituição em mora juntada aos autos,  
julgando assim extinto o feito com supedâneo nos artigos 330, inciso 
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III c.c 485, inciso I, do Código de Processo Civil vigente.

Inconformado, recorre a 
instituição  autora pretendendo a reforma do julgado ( folhas 40/52 ). 
Aponta a inexistência de qualquer nulidade apta a gerar o 
indeferimento da inicial, pois demonstrada a regular comprovação 
da mora do requerido, defendendo assim a validade do protesto 
efetivado.  Requer a reforma do julgado, a fim de serem os autos 
remetidos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

Processo regularmente 
processado, subiram os autos.

Este é o relatório.

A respeitável sentença recorrida 
foi proferida em 17 de novembro de 2016 ( disponibilizada  no DJE 
em 13 de dezembro de 2016  folha 39) e o recurso de apelação 
tempestivo protocolizado em 25 de janeiro de 2017 ( folha 40 - 
documento - processo digital ). Preparo recursal à folha 53. 
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conhece-se do 
recurso.

No caso, optou a instituição 
financeira credora em fazer a prova da constituição em mora do 
requerido por meio de notificação extrajudicial enviada para o 
endereço do contrato, a qual não foi recebida (folhas 11 e 12).

Ainda, houve o protesto do título  
folha 10 ).

 
É cediço ainda que os meios 

exigidos pela lei (artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), 
para comprovação da mora são: a carta registrada, remetida por 
intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou o protesto do 
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documento, a critério do credor. 

De um lado a notificação enviada 
não foi recebida no endereço fornecido.  E de outro, o recorrente 
alega a regular constituição em mora do devedor em decorrência do 
simples vencimento do prazo para pagamento da contraprestação 
assumida no contrato de financiamento com cláusula de alienação 
fiduciária (mora ex re) e, ainda, que o ato de ciência ficou 
comprovado pelo protesto do título por edital.

Sem razão, contudo.

O inciso IV do artigo 29 da Lei n.º 
2.044/1908, que define a letra de câmbio e a nota promissória e 
regula as operações cambiais, 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."

O caput do artigo 15 da Lei n.º 
9.492/97, que define competência, regulamenta os serviços 
concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e 
dá outras providências, dispõe que: “A intimação será feita por 
edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, 
sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada 
fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se 
dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo 
apresentante.”

De igual forma, as normas da 
Corregedoria Geral da Justiça, ao disciplinarem os serviços dos 
cartórios de protestos, estabelecem que a intimação será expedida 
pelo tabelião ao endereço fornecido pelo portador do documento, 
considerando-se cumprida quando comprovada a entrega naquele 
endereço (Cap. XV, Seção IV, item 39). Na sequência, determinam 
que a intimação será feita por edital quando, na forma do item 
anterior, for tentada a intimação pessoal no seu endereço ( Cap. XV, 
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Seção IV, item 40 ).

Vê-se, portanto, que a lei 
expressamente prevê as hipóteses em que é possível a intimação por 
edital do devedor acerca do protesto de título em seu nome.

Assim, não há nada que indique 
nos autos que houve tentativa de encaminhamento de intimação ao 
endereço do réu pelo Tabelião de Protesto de Letras e Títulos antes 
de proceder à intimação por edital. Note-se que o instrumento de 
protesto deveria vir acompanhado das certidões expedidas no 
aludido Cartório, a fim de demonstrar a impossibilidade de encontrar 
o réu no endereço por ele indicado.

No caso, existe apenas um envio 
da notificação, não recebida.

Assim, imprescindível a 
comprovação da frustração da intimação pessoal do devedor. Ora, o 
edital é meio permitido para intimação, mas deve ser utilizado apenas 
nos casos em que não seja possível a intimação pessoal do devedor, o 
que não se pode concluir no caso dos autos.

Portanto, a ausência da 
notificação implica o indeferimento da petição inicial. 

Mesmo considerando as 
modificações trazidas pela recente Lei 13.043/2014, é insuficiente a 
mera remessa da carta para comprovar a mora do devedor fiduciante 
quando nem ele e nem terceiro a receberam.

Enfim,  por qualquer ângulo que 
se analise a questão, não restou comprovada a mora do requerido, 
como bem se decidiu.

A respeitável sentença recorrida 
deu solução adequada à lide, devendo prevalecer por seus  próprios e 
bem deduzidos fundamentos.
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Ante o exposto, nega-se 
provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, nos 
moldes desta decisão.

                            MARCONDES D'ANGELO
                           DESEMBARGADOR RELATOR


		2017-04-20T15:36:40+0000
	Not specified




