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PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO

AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INTERESSE

RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VALOR DA

CAUSA. VALOR ECONÔMICO DO CONTRATO. PRINCÍPIO

DO NON REFORMATIO IN PEJUS .  NOTIFICAÇÃO

E X T R A J U D I C I A L .  P R O V A  D O  R E C E B I M E N T O .

NECESSIDADE DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO

DEVEDOR. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA.

POSSIBILIDADE.  CARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEORIA

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO.

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA

MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que

julgou procedente o pedido autoral para confirmar a medida

liminar de busca e apreensão do veículo, consolidando a

propriedade e a posse plena e exclusiva nas mãos da parte

autora. Por outro lado, determinou a correção dos cálculos

apresentados pela instituição financeira, devendo incidir sobre

o débito juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

2. O interesse recursal está presente quando a parte necessita

recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil

pretendido, o que configura o binômio da necessidade/utilidade.
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3. O valor da causa nas ações de busca e apreensão em

alienação fiduciária, ajuizadas em razão do inadimplemento

contratual por parte do devedor, deve corresponder ao valor

contratado e não o da dívida. No caso, mantém-se o valor

atribuído à causa, sob pena de violação do princípio do non

reformatio in pejus.

4. A medida liminar em ação de busca e apreensão, decorrente

de inadimplemento de contrato com garantia de alienação

fiduciária, está condicionada à mora do devedor, que, nos

termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, poderá ser

comprovada por carta registrada, expedida por meio de

Cartório de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título, a

critério do credor. Desse modo, tem-se que a notificação

extrajudicial, com confirmação de recebimento, é imprescindível

para a comprovação da mora, sendo assim, pressuposto

essencial de prosseguimento da ação de busca e apreensão.

5. Não se exige que a notificação seja recebida pelo próprio

devedor, pois é suficiente que seja entregue no seu endereço

informado no contrato, ainda que a terceira pessoa, como é o

caso dos autos.

6. Na hipótese, inexiste abusividade das cobranças realizadas

no período de normalidade contratual, razão pela qual não há

que se falar em afastamento da mora, pois os encargos

exigidos a maior foram verificados no período de inadimplência.

Assim, resta configurada a mora do devedor.

7. "É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé

contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de

pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas

mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor,

que já cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra

e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de

fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos

consectários legais advindos da propriedade fiduciária." (REsp

1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,

julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

8. Mostra-se inviável a aplicação da teoria do adimplemento
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substancial ao caso dos autos para obstruir a ação de busca e

apreensão, uma vez que esta é medida judicial mais eficaz à

s a t i s f a ç ã o  d o  d é b i t o  e m  a l i e n a ç ã o  f i d u c i á r i a ,

i n d e p e n d e n t e m e n t e  d a  e x t e n s ã o  d a  m o r a .

9. Restando incontroversa a ausência de purgação da mora,

assim como a falta de pagamento, configura-se legítima a

inscrição do nome do requerido nos órgãos de proteção ao

crédito, diante da dívida ainda inadimplida.

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,

desprovido
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 2ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, SANDOVAL OLIVEIRA -

Relator, SANDRA REVES - 1º Vogal, JOÃO EGMONT - 2º Vogal, sob a presidência

do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA,  em proferir a seguinte

decisão: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NEGAR

PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas

taquigráficas.

Brasilia(DF), 28 de Fevereiro de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

SANDOVAL OLIVEIRA

Relator
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 Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou

autor e réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios,

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na proporção de 10% (dez

por cento) e 90% (noventa por cento), respectivamente.

 Em suas razões (fls. 89/102), o apelante sustenta, inicialmente, a

falta de registro do contrato em cartório de títulos e documentos, providência

necessária para assegurar a validade da cláusula de eleição de foro. Ressalta,

nesses termos, que deve ser respeitada a competência do foro do domicílio do

consumidor, e não aquele eleito em contrato de adesão.

 Aduz que a notificação extrajudicial foi enviada à  Quadra 07, Casa

14, INCRA 8, mas o aviso de recebimento veio assinado por terceiro estranho à sua

residência. Em razão disso, não tomou conhecimento da notificação. Nesses termos,

diante da ausência de notificação extrajudicial, defende a ausência de constituição

em mora e, consequentemente, a falta de requisito essencial à concessão da

medida de busca e apreensão.

 Assevera que tentou pagar o valor devido, entretanto, além de não

mais enviar os boletos para pagamento à sua residência, o apelado passou a exigir

valores excessivos, bem acima do devido. Assim, não há omissão imputável ao

apelante, razão pela qual não há se falar em mora do devedor. Destaca que o valor

dado à causa é excessivo e exorbitante, pois cumula os valores vencidos e

vincendos, posto que o valor devido é referente às parcelas vencidas

compreendidas entre o mês de agosto de 2014 até a  data da defesa.

 Requer a retirada de seu nome dos cadastros dos órgãos de

proteção de crédito, tendo em vista o andamento da presente demanda, ainda sem

trânsito em julgado. Ressalta que, diante dos acréscimos exorbitantes, deve ser

Fls. _____

Apelação Cível 20170210017937APC

R E L A T Ó R I O

 Trata-se de recurso de apelação interposto por ERINALDO

FERREIRA DE LIMA contra a r. sentença de fls. 83/85, proferida pelo Juízo da 1ª

Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da

ação de conhecimento (Busca e Apreensão), ajuizada em seu desfavor por BANCO

ITAUCARD S.A., julgou procedente o pedido autoral para confirmar a medida

liminar de busca e apreensão do veículo, consolidando a propriedade e a posse

plena e exclusiva nas mãos da parte autora. Por outro lado, o juízo a quo

determinou a correção dos cálculos apresentados pela instituição financeira,

devendo incidir sobre o débito juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
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declarada a carência da ação, pela impossibilidade jurídica do pedido.

 Pede que seja deferida a manutenção do devedor/apelante na

posse do veículo objeto da demanda, uma vez que a apreensão do bem pode

causar dano de difícil ou incerta reparação. Defende a incidência dos ditames da

teoria do adimplemento substancial, a fim de que, aplicando o princípio da boa-fé,

sejam afastados os efeitos da inadimplência.

 No tocante ao pedido contraposto, requer a devolução do veículo,

acrescido da multa do artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/69, correspondente a

50% (cinquenta por cento) do valor financiado, além das perdas e danos na quantia

de R$10.000,00 (dez mil reais).

 Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (fl.

85v).

 Sem contrarrazões (fl. 105).

 É o relatório

Fls. _____
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No que tange ao conhecimento do recurso, cabe tecer algumas

considerações.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO

ITAUCARD S/A em desfavor de ERINALDO FERREIRA DE LIMA. Narra o autor que

as partes celebraram contrato de mútuo, instrumentalizado na Cédula de Crédito

Bancário (fls. 17/18), no valor de R$41.647,70 (quarenta e um mil seiscentos e

quarenta e sete reais e setenta centavos), com pagamento a ser realizado em 60

(sessenta) parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto de garantia o

veículo FIAT Pálio, 2016/2016, Placa PAQ2879 (fls. 28/29). Ocorre que o requerido,

ora apelante, não cumpriu com as suas obrigações, deixando de efetuar o

pagamento das parcelas devidas desde 08/04/2017. Assim, ante o inadimplemento

do devedor e a notificação extrajudicial remetida ao seu endereço (fls. 25/26), a

instituição financeira requereu a busca e apreensão do bem alienado, cuja liminar foi

deferida (fl. 35).

Sobreveio sentença às fls. 83/85, na qual o juízo de origem julgou

procedentes os pedidos contidos na exordial e confirmou a medida liminar de busca

e apreensão, consolidando a propriedade do veículo e posse plena e exclusiva em

mãos da parte autora. Além disso, determinou o douto magistrado que o autor

proceda à correção da apuração do débito, devendo observar a incidência de juros

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme cláusula 07 do contrato de fl. 23.

No apelo, o requerido insurge-se, em síntese, contra a procedência

do pedido autoral, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi enviada ao

endereço Quadra 07, Casa 14, INCRA 8, mas o aviso de recebimento foi assinado

por pessoa estranha à residência do apelante. Sustenta que, diante da ausência de

notificação extrajudicial, não houve constituição em mora, requisito essencial da

ação de busca e apreensão.

Do conhecimento parcial: 

O apelante sustenta, inicialmente, a falta de registro do contrato em

cartório de títulos e documentos, providência necessária para assegurar a validade
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V O T O S

O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - Relator

Inicialmente, impende consignar que a sentença foi disponibilizada

no Diário de Justiça Eletrônico em 03/11/2017e o apelo interposto no dia

10/11/2017, sendo, portanto, tempestivo. Sem preparo em razão da gratuidade de

justiça.
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da cláusula de eleição de foro. Ressalta, nesses termos, que, ausente o registro,

deve ser respeitada a competência do foro do domicílio do consumidor, e não aquele

eleito em contrato de adesão.

Nesse ponto, contudo, não vislumbro a presença de interesse

recursal.

Da análise dos autos, observa-se que o devedor reside no seguinte

endereço:  Quadra 07, Casa 14, INCRA 8, Brazlândia/DF (fl. 67), sendo este o

mesmo endereço constante do contrato celebrado entre as partes. Sendo a ação de

busca e apreensão  ajuizada na circunscrição judiciária de Brazlândia/DF, não há

interesse recursal capaz de fundamentar o apelo nesse ponto, razão pela qual o

recurso merece ser conhecido apenas parcialmente.  

Do valor da causa: 

Nas ações de busca e apreensão, em alienação fiduciária, o valor

dado à causa deve corresponder ao valor do contrato, e não ao valor da dívida, uma

vez que se trata de modalidade de rescisão contratual ajuizada em face do

descumprimento do negócio. Mostra-se, portanto, incabível a fixação do valor da

causa considerando apenas as parcelas vencidas, como pretende o apelante.

A propósito:

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E

A P R E E N S Ã O .   D E T E R M I N A Ç Ã O  D E  E M E N D A .

ACOLHIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

EXCESSO DE RIGOR. QUALIFICAÇÃO DO RÉU. DISPENSA.

VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA

INTIMAÇÃO. REGISTRO DE GRAVAME NO DETRAN.

DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO

PROVIDO.

(...)

3. O valor da causa na ação de busca e apreensão

corresponde ao valor econômico do contrato de financiamento

e não o da dívida.

(...)

(Acórdão n.1052248, 20160111178082APC, Relator: JOÃO

EGMONT 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2017,

Publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: 253-286)       
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PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM

A L I E N A Ç Ã O  F I D U C I Á R I A .  E M E N D A  À  I N I C I A L .

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR NÃO

DEMONSTRADA.  VALOR DA CAUSA.  VALOR DO

CONTRATO. CUSTAS REMANESCENTES. AUSÊNCIA DE

C O M P R O V A Ç Ã O  D O  R E C O L H I M E N T O .  N Ã O

CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA.

INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM

JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, § 1º C/C ART. 321,

PARÁGRAFO ÚNICO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a

validade da mora do devedor deve ser comprovada por

notificação extrajudicial encaminhada e entregue no seu

endereço constante do contrato, ainda que recebida por um

terceiro, sendo dispensada a notificação pessoal.

2. O valor da causa nas ações de busca e apreensão em

a l i e n a ç ã o  f i d u c i á r i a ,  a j u i z a d a s  e m  r a z ã o  d o

inadimplemento contratual por parte do devedor, deve

corresponder ao valor contratado e não o da dívida.2.1.

Além de constar na petição inicial o valor da causa equivalente

a importância do contrato, a parte autora deve recolher as

custas remanescentes, o que não ocorreu nos autos.

3. Determinada a emenda da petição inicial e a parte autora

não atende ao comando judicial, correta a extinção do processo

sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art.

321 e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(Acórdão n.967169, 20161610001004APC, Relator: GISLENE

PINHEIRO 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

21/09/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 168/194)

 

 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EMENDA A INICIAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO

CONTRATO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM

Fls. _____
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO

VÁLIDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1.O valor da causa nas ações de busca e apreensão

originárias de cédula de crédito bancário, ajuizadas em

face do descumprimento do negócio jurídico, deve

corresponder ao valor econômico do contrato.

2. Aatribuição de valor à causa é pressuposto essencial ao

desenvolvimento válido e regular do processo e exigência

indispensável à petição inicial, cujo desajuste legitima seu

indeferimento, conforme dispõe o artigo 284, do CPC/73.

(...)

(Acórdão n.943818, 20160310014924APC, Relator: LEILA

ARLANCH 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2016,

Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 260/276)

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CUSTAS COMPLEMENTARES. EMENDA. INTIMAÇÃO

PESSOAL.  DESNECESSIDADE.

1. De acordo com o art. 259, inc. V, do CPC/1973, e em se

tratando de ação de busca e apreensão ajuizada em razão de

descumprimento contratual ,  o valor da causa deve

corresponder ao valor econômico do contrato.

2. Correta a sentença que indefere a petição inicial sem

resolução do mérito quando a parte autora deixa de promover o

integral recolhimento das custas.

3. Apelação desprovida.

(Acórdão n.942320, 20160810005695APC, Relator: ALVARO

CIARLINI 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2016,

Publicado no DJE: 20/05/2016. Pág.: 473/479)

 

No caso dos autos, malgrado tenha sido o valor da causa arbitrado

em R$41.421,34 (quarenta e um mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e quatro

centavos), com base apenas no saldo devedor, considerando para tanto as parcelas

vencidas e vincendas (fl. 08), não merece reforma a sentença hostilizada nesse

Fls. _____
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ponto, sob pena de violação do princípio do non reformatio in pejus, porquanto o

valor econômico do contrato em apreço compreende montante maior.

Sem razão o apelante nesse ponto.

Da notificação extrajudicial e constituição em mora do devedor: 

A respeito da comprovação da constituição em mora, "é firme a

jurisprudência no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que

ocorra a busca e apreensão do bem, é necessária a efetiva notificação do devedor

para constituí-lo em mora" (STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas

Cueva, DJ 2/5/2014).

Ressalta-se que a medida liminar em ação de busca e apreensão,

decorrente de inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária, está

condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei

911/69, poderá ser comprovada por carta registrada, expedida por meio de Cartório

de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Desse modo, tem-se que a notif icação extrajudicial, com

confirmação de recebimento, é imprescindível para a comprovação da mora, sendo

assim, pressuposto essencial de prosseguimento da ação de busca e apreensão. No

caso dos autos, sustenta o autor não ter sido constituído em mora, tendo em vista

que, em que pese ter sido enviada ao seu endereço, a notificação foi assinada por

terceira pessoa (fls. 25/26). Ocorre que não é imprescindível que a notificação seja

recebida pelo próprio devedor, pois é suficiente que seja entregue no seu endereço

informado no contrato.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL .  AL IENAÇÃO F IDUCIÁRIA .  BUSCA E

APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO

PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO

E X T R A J U D I C I A L .  P R O V A  D O  R E C E B I M E N T O .

N E C E S S I D A D E .  A G R A V O  D E S P R O V I D O .

1. Amora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem

objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária,

constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do

vencimento do prazo para pagamento.

2. Amora do devedor deve ser comprovada por notificação

Fls. _____
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extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e

Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo

dispensada a notificação pessoal.

3. Incasu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não

precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido

entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro,

de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da

constituição do devedor em mora, indispensável para o

prosseguimento da ação de busca e apreensão.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,

QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015)

 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE.

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

DECISÃO MANTIDA.

1. Ajurisprudência 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 Documentos, entregue no endereço do

devedor, dispensada a notificação pessoal.

2. O Tribunal de origem, apreciando a prova dos autos,

entendeu comprovada a entrega da notificação no endereço do

devedor. Alterar tal conclusão demandaria a análise do acervo

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n.

7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 549.661/SC, Rel. Ministro ANTONIO

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em

16/12/2014, DJe 02/02/2015)
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Não é outro o entendimento deste Tribunal:

 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO.

I N D E F E R I M E N T O  D A  I N I C I A L .  E X T I N Ç Ã O  S E M

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DA

D E T E R M I N A Ç Ã O  D E  E M E N D A .  A U S Ê N C I A  D E

D E M O N S T R A Ç Ã O  D A  M O R A  D A  D E V E D O R A .

NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS

INICIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ação de busca e apreensão, proposta com base em cédula

de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária. 1.1.

Indeferimento da petição inicial por falta de comprovação da

not i f i cação ex t ra jud ic ia l  da  devedora  e  pe la  não

complementação das custas  in ic ia is .

2. Anotificação extrajudicial é elemento indispensável para a

constituição em mora do devedor; portanto, pressuposto

processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

2.1. Precedente do STJ: "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

documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a

notificação pessoal. 4. Agravo interno a que se nega

provimento." (AgInt no AREsp 928.565/MS, Rel. Ministro

Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 24/10/2016).

3. É obrigatória a comprovação da efetiva entrega na

notificação extrajudicial no endereço constante do contrato,

ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor. 3.1. In

casu, a instituição recorrente não comprovou a entrega da

notificação, na medida em que o documento apresentado

indica a devolução, sem recebimento, após três tentativas.

4. Quanto ao valor da causa, o art. 292, I, do CPC estabelece

que o valor da causa constará da petição inicial e será, "na
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ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida

do principal, dos juros de mora vencidos e de outras

penalidades, se houver, até a data de propositura da ação".

5. Na hipótese dos autos, a emenda à inicial também não foi

atendida para a complementação das custas processuais.

6. Apelação improvida.

(Acórdão n.1054242, 20160910194234APC, Relator: JOÃO

EGMONT 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2017,

Publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 206/214)

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDENTE DE

F A L S I D A D E .  N O T I F I C A Ç Ã O  E X T R A J U D I C I A L .

R E C E B I M E N T O  P E S S O A L .  D E S N E C E S S I D A D E .

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.  COMPROVAÇÃO DE

HIPOSSUFICIÊNCIA.  DEFERIMENTO.

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 por que cumpre à parte autora

municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora.

Súmula nº 72 do Colendo STJ.    

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.

3.  Sendo desnecessário o recebimento pessoal da notificação

extrajudicial, não há que se falar em falsidade documental se o

devedor desconhece a pessoa que assinou o aviso de

recebimento, considerando que a correspondência foi

encaminhada ao endereço correto, o qual, inclusive, foi

informado pela devedora na inicial do presente incidente de

falsidade.

4.  Demonstrada, em grau recursal, a hipossuficiência da parte,
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possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

5.  Apelação conhecida e parcialmente provida.      

(Acórdão n.945915, 20130111633388APC, Relator: SIMONE

LUCINDO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016,

Publicado no DJE: 10/06/2016. Pág.: 239-254)       

 

 

DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR.

A P E L A Ç Ã O  D O  R É U .  F A L T A  D E  I N T E R E S S E

RECURSAL.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM

MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSTITUIÇÃO EM

MORA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇOCONSTANTE NO

CONTRATO. RECONVENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL

DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS

D E S T I N A D O S  A O  C U S T E I O  D E  D E S P E S A S

O P E R A C I O N A I S . H O N O R Á R I O S  A D V O C A T Í C I O S .

Não se conhece de pedido constante no apelo interposto pela

parte, por ausência de interesse recursal, se referente à

questão já decidida em sentença que lhe fora manifestamente

favorável.

É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do

devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro,

para fins de constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei

911/66.

(...)

(Acórdão n.864585, 20130510124259APC, Relator: HECTOR

VALVERDE, Revisor: JAIR SOARES,  6ª TURMA CÍVEL, Data

de Julgamento: 29/04/2015, Publicado no DJE: 12/05/2015.

Pág.: 384)

 

Ademais, assevera o apelante que tentou  pagar o valor devido,

entretanto, a instituição financeira passou a exigir valores excessivos, razão pela

qual não há que se falar em constituição em mora. Aduz, nesses termos, que o

apelado vinha fazendo cobrança de juros de mora em valores muito superiores ao

estabelecido no contrato celebrado entre as partes, fato suficiente para
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descaracterizar a mora do apelante.

Como já reconhecido em sede de sentença pelo douto magistrado

de origem, "analisando o demonstrativo de débito de fls. 08, de fato, os juros

moratórios foram calculados de forma diária, o que contraria o contrato, motivo pelo

qual deve ser corrigido." Ocorre que, no caso dos autos, não houve abusividade das

cobranças no período de normalidade contratual, razão pela qual não há que se falar

em afastamento da mora, pois os encargos exigidos a maior foram verificados no

período de inadimplência. Assim, resta configurada a mora do devedor. Eis o

entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

N O T I F I C A Ç Ã O  P E S S O A L .  F A L T A  D E

PREQUESTIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA.

ENCARGO ABUSIVO NO PERÍODO DA ANORMALIDADE

CONTRATUAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Asimples indicação dos dispositivos legais tidos por violados,

sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido,

obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de

prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. ASegunda Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp

n.

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,

consolidou o entendimento de que: "a) O reconhecimento

da abusividade nos encargos exigidos no período da

normalidade contratual  ( juros remuneratórios e

capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza

a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir

sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência

contratual" (REsp n.

1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 

Além disso, o depósito dos valores tidos como incontroversos,
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por si só, não é suficiente para descaracterizar a mora do

devedor, sendo necessário, para tanto, que se observe a

orientação citada.

3. No caso concreto, foi mantida a caracterização da mora, por

ter sido reconhecida a abusividade de encargo exigido apenas

no período de anormalidade contratual, qual seja, a comissão

de permanência.

Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 779.155/MS, Rel. Ministro ANTONIO

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em

19/11/2015, DJe 26/11/2015)

 

Além disso, a mera cobrança de juros moratórios não estabelecidos

em contrato não justifica a inadimplência do autor. O apelante sustenta que a

cobrança excessiva é suficiente para descaracterizar a sua mora, todavia, o

equívoco não impede o pagamento da dívida principal, razão pela qual deveria o

devedor, a fim de regularizar a sua situação, ter consignado em juízo o pagamento

do valor correto.

Do adimplemento substancial:

Aduz o apelante que a apreensão do bem pode causar dano de

difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser mantido na posse do veículo.

Defende a incidência dos ditames da teoria do adimplemento substancial, a fim de

que, aplicando o princípio da boa-fé, sejam afastados os efeitos da inadimplência.

Nesse tema, cabe colacionar entendimento recente do Superior

Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG,

em que foi debatida a aplicação da teoria do adimplemento substancial nas ações de

busca e apreensão em alienação fiduciária. A propósito:

 

(...)

1. Aincidência subsidiária do Código Civil, notadamente as

normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária

sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis

especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no
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caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a

solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art.

1.368-A, introduzido pela Lei n.

10931/2004).

1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer

restrição à utilização da ação de busca e apreensão em

razão da extensão da mora ou da proporção do

inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral

do débito como condição imprescindível para que o bem

alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus

termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor,

livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida;

é insuficiente que pague substancialmente o débito; é

necessário, para esse efeito, que quite integralmente a

dívida pendente.

2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização

da ação de busca e apreensão na hipótese em que o

inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua

extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável,

quando a lei especial de regência expressamente condiciona a

possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao

pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão

diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal

exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n.

911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada

pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado

Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo

a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é

condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados

da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade

da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas

vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos,

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na

inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca

e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária

a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente
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menos eficaz, denota absoluto descompasso com o

sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar

a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada,

para que o credor, sem poder se valer de garantia

fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-

lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem),

intente ação executiva ou de cobrança, para só então

adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição

judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal),

recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor,

até lá, não tiver dele se desfeito).

4. Ateoria do adimplemento substancial tem por objetivo

precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual

em razão de inadimplemento de ínfima parcela da

obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de

resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário,

quando promove ação de busca e apreensão, de modo

algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da

ação de busca e apreensão com o propósito imediato de

dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em

que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir

o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações

faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele,

reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade

fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como

consequência da renitência do devedor fiduciante de

honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato

da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do

contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que

de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária

ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que

a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante

que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele

reputadas ínfimas mas certamente de expressão

considerável, na ótica do credor, que já cumpriu

integralmente a sua obrigação, e, instado extra e

judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de
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fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos

gravosos consectários legais advindos da propriedade

fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento

substancial, para obstar a utilização da ação de busca e

apreensão,  nesse contexto,  é  um incent ivo ao

inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o

nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação

de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras

vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência,

aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A

propriedade fiduciária, concebida pelo legislador

justamente para conferir segurança jurídica às concessões

de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia

nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da

teoria do adimplemento substancial.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/

Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA

SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)- grifos

acrescidos

 

No caso, foi considerada absolutamente imprópria a aplicação da

teoria do adimplemento substancial para afastar a pretensão legítima do credor

fiduciário de promover a medida de busca e apreensão. Destacou o eminente

Relator para acórdão, Ministro Marco Aurélio Bellizze, que o Decreto-lei n. 911/1969

prevê a possibilidade da medida de busca e apreensão do bem alienado quando

devidamente comprovada a mora ou o inadimplemento, a fim de compelir o devedor

fiduciante a honrar com suas obrigações. Considerou, portanto, irrelevante a medida

do inadimplemento. Ressaltou, ainda, que as disposições do Código Civil devem ser

aplicadas apenas subsidiariamente a essa espécie contratual, nos casos de omissão

ou lacuna na lei especial, como dispõe o art. 1.368-A daquele Código.   

Além disso, o Decreto-Lei n. 911/1969 determina expressamente

que a restituição do bem ao devedor fiduciante fica condicionada à quitação integral

do débito pendente, razão pela qual não se mostra suficiente para esse fim o

pagamento apenas de parte das parcelas devidas. Foi este o entendimento adotado
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no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos

repetitivos, no sentido de que, a fim de ver restituído o bem, o devedor deve, em 05

(cinco) dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, realizar o

pagamento da integralidade da dívida remanescente, a qual compreende as

parcelas vencidas e não pagas, bem como as vincendas e os encargos necessários.

Confira-se:

 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.

543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA

PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A

EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete

ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da

dívida - entendida esta como os valores apresentados e

comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação

da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

 

Cabe lembrar que, não havendo o pagamento da dívida em sua

integralidade, ainda que supostamente ínfima, como sustenta o apelante, o credor

fiduciante deve proceder à satisfação de seu crédito por meio da venda do bem dado

em garantia, utilizando o preço para o abatimento do débito e eventuais despesas,

devendo, ainda, entregar ao devedor o saldo remanescente, se houver. Ressalta-se

que agiu corretamente o douto magistrado de origem, portanto, ao determinar o

recálculo da dívida observando a incidência de juros moratórios de 1% (um por

cento) ao mês, pois apurados de forma incorreta na inicial.
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Nesse contexto, mostra-se inviável a aplicação da teoria do

adimplemento substancial ao caso dos autos para obstruir a ação de busca e

apreensão, uma vez que esta é medida judicial mais eficaz à satisfação do débito

garantido com alienação fiduciária, independentemente da extensão da mora.  

Da inscrição do devedor nos cadastros de proteção de crédito: 

Pugna, ainda, o apelante pela retirada de seu nome dos cadastros

dos órgãos de proteção de crédito, tendo em vista o andamento da presente

demanda, ainda sem trânsito em julgado.

Como já disposto, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias

após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da

dívida- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na

inicial-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação

fiduciária." (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA

SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). Ocorre que, in casu, não houve o

pagamento da integralidade da dívida pendente, razão pela qual é incontroversa a

ausência de purgação da mora, assim como a falta de pagamento, sendo, portanto,

legítima a inscrição do nome do requerido nos órgãos de proteção ao crédito, diante

da dívida ainda inadimplida.

Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

 

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS

MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO BEM.

NEGOCIAÇÃO TRATADA EM LIGAÇÃO TELEFÔNICA.

ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE QUITAÇÃO DO

CONTRATO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO

PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. CPC/73, ART. 333, I.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO.

C O B R A N Ç A  R E M A N E S C E N T E  E M  R A Z Ã O  D A

INSUFICIÊNCIA DO VALOR OBTIDO NO LEILÃO.

RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO

REGULAR DO DIREITO. CC, ART. 188, I. DANOS MORAIS

AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA

MANTIDA.
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1. Segundo o Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, aos

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a

decisões publicadas até 17 de março de 2016), como é o caso

dos autos, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade

na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei n. 911/69, que estabelecem

normas de processo acerca da alienação fiduciária, prevêem

que, no caso de inadimplemento ou atraso no pagamento das

prestações, fica o credor fiduciário autorizado a vender a coisa

a terceiros, podendo, inclusive, requerer a busca e apreensão

do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a

mora.

(...)

6. Ainscrição nos órgãos de proteção ao crédito de

devedor inadimplente se traduz em exercício regular do

direito do credor (CC, art. 188, I), de maneira que não

enseja danos morais.

(...)

(Acórdão n.949551, 20130710363198APC, Relator: ALFEU

MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

22/06/2016, Publicado no DJE: 28/06/2016. Pág.: 154-165)

 

 

(...)

2 - O termo inicial do prazo de cinco dias para purgação da

mora, em ação de Busca e Apreensão, é a data da juntada aos

autos do mandado de busca e apreensão cumprido.

3 - A purgação da mora, com base no art. 3º, § 2º, do Decreto-

Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/2004, deverá

abranger o pagamento da in tegra l idade da dív ida

remanescente, incluindo-se no cálculo as parcelas vencidas e

as vincendas, haja vista que, existindo prestação inadimplida,

considera-se vencido antecipadamente todo o débito

contratado.

4 - Consoante jurisprudência recentemente uniformizada pelo

Tribunal da Cidadania no julgamento do Recurso Especial
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Repetitivo n. 1.418.593/MS, "Nos contratos firmados na

vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca

e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na

inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem

móvel objeto de alienação fiduciária."(Rel. Ministro LUIS

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em

14/05/2014, DJe 27/05/2014).

5 - Reputa-se correta a manutenção do nome do devedor

nos órgãos de proteção ao crédito se decorrente de dívida

inadimplida.

(...)

(Acórdão n.889135, 20110112194640APC, Relator: ANGELO

PASSARELI, Revisor: SILVA LEMOS,  5ª TURMA CÍVEL, Data

de Julgamento: 19/08/2015, Publicado no DJE: 25/08/2015.

Pág.: 208)

 

Nesse diapasão, considerando os fundamentos já expostos, no

sentido de manter incólume a sentença hostilizada, confirmando a inadimplência e a

constituição em mora do devedor, ora apelante, restam prejudicados os demais

pedidos apresentados no apelo, quais sejam, a condenação da instituição financeira

autora no pagamento da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/69, além de

perdas e danos.

Por fim, em razão da ausência de contrarrazões apresentadas pelo

autor, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11º, do

CPC.

Diante do exposto, conheço parcialmente do apelo e a ele NEGO

PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.
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Com o relator

 D E C I S Ã O

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,

NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME
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