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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo nº 
2076445-69.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 
agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado DOMINGOS NERES DA 
SILVA.

ACORDAM, em 33ª 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 EROS 
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.

São Paulo, 13 de junho de 2016. 

EROS PICELI
PRESIDENTE E RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA
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Agravo nº 2076445-69.2016.8.26.0000/50000

Comarca : São Bernardo do Campo - 4ª Vara Cível

Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Agravado: DOMINGOS NERES DA SILVA

Ação de busca e apreensão  alienação fiduciária  decisão que 
não conheceu de agravo de instrumento  comprovação da mora 
com a juntada do aviso de recebimento ou certificação digital 
dos correios, que aponte ter sido recebida a notificação no 
endereço declinado no contrato  pressuposto processual para 
desenvolvimento válido e regular do processo - matéria não 
prevista no rol taxativo do art. 1.015 do novo CPC  agravo não 
acolhido.

Voto nº 36.363

Vistos.

Agravo interno contra decisão deste relator que negou 

seguimento a agravo de instrumento interposto de decisão que, em ação 

de busca e apreensão decorrente de contrato com garantia de alienação 

fiduciária, determinou a emenda da inicial para comprovar a notificação 

do réu, com a juntada do aviso de recebimento ou certificação digital dos 

correios, que aponte ter sido recebida no endereço declinado no contrato. 

Sustenta a financeira que a exigência da notificação 

válida nos casos de busca e apreensão em alienação fiduciária se trata 

de pedido de tutela provisória que não foi apreciado e questão de mérito.
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A notificação prévia do devedor para sua constituição em 

mora é requisito para a propositura da ação de busca e apreensão e, por 

isso, está relacionada diretamente com o mérito da questão, já que sua 

ausência enseja a extinção da ação.  

Portanto, cabível a interposição de agravo de instrumento 

nos termos do art. 1015, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Diz que encaminhou a notificação extrajudicial ao 

endereço informado no contrato, não entregue por motivo “ausente”. 

Defende que a mora é ex re, decorrendo do simples vencimento do prazo 

para pagamento, e para sua comprovação basta que a carta seja enviada 

para o endereço do devedor constante do contrato.

Não se pode impor ao credor a responsabilidade de 

localizar o devedor em local diverso do constante no contrato e tampouco 

condicionar a mora ao recebimento da notificação.   

Preenchidos os requisitos para propositura da ação e 

concessão da liminar, pede a apreciação do recurso pela turma julgadora 

para que seja provido o agravo de instrumento.   

É o relatório.

Não é possível alterar a decisão com os elementos 

trazidos pelo agravante, já que a matéria discutida não é impugnável por 

meio de agravo de instrumento.

A comprovação da mora com o devido recebimento, 

ainda que por terceira pessoa, é requisito essencial da ação de busca e 

apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, nos 

termos da nova redação do artigo 2º, § 2º e artigo 3º, do decreto-lei 

911/69.

Trata-se de pressuposto processual para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, questão não inserida entre 

aquelas taxativamente descritas no rol do art. 1.015 do novo Código de 

Processo Civil como aptas a ensejar a interposição do recurso de agravo 
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de instrumento.

A opção política do legislador, que procurou reduzir os 

casos em que o agravo de instrumento pode ser interposto, não significa 

que a questão tenha sido afastada da apreciação em segunda instância. 

Ela poderá ser eventualmente invocada em razões ou contrarrazões de 

apelação, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 1.009 do novo Código 

de Processo Civil.

Compreende-se a situação do agravante porque se 

vê impedido de obter o reexame da decisão, que em tese pode causar 

gravame excessivo, por meio de agravo de instrumento. Mas, a lei deve 

ser cumprida. E é isto o que o novo Código determina.

Do exposto, a turma julgadora nega provimento ao 

agravo interno.

Eros Piceli
Relator
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