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APTE : FRANCISCA SUELY PONTES QUEIROZ
ADV/PROC : FERNANDO DE LIMA ALMEIDA
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RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO

RELATÓRIO

O Senhor DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO
NAVARRO: Cuida-se de apelação interposta pela Sra. Francisca Suely Pontes
Queiroz, em face de sentença que julgou improcedente pretensão autoral, nos
termos que abaixo transcrevo:

“Do exposto, julgo improcedente o objeto desta ação, em face da
ausência do indício do bom direito atinente às pretensões
cautelares em geral.
A título de verba honorária arbitro o valor de R$ 200,00, com
fulcro no § 4º do art. 20 do CPC. Por litigar sob benefício da
justiça gratuita, porém, os ônus sucumbenciais ficam sobrestados
por cinco anos, só podendo ser cobrados se a parte vencedora
comprovar, neste período, que a parte beneficiária da isenção
perdeu a condição legal de necessitada. Decorrido esse prazo, a
obrigação ficará prescrita, tudo, conforme inteligência dos arts.
11, § 2° e art. 12 da Lei n° 1.060/50.”

Em suas razões de apelo a particular alega, em apertada síntese,
que é nula a citação por edital uma vez que não estava em lugar certo e não
sabido, quando da intimação, mas sim recolhida ao sistema carcerário e sob
tutela do Estado, e que bastaria uma rápida pesquisa para ter tal informação.
Por fim, alega que houve ofensa a súmula 351, do STF.

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 224/227 opinando
pelo não provimento da apelação.

É o relatório.
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VOTO

O Senhor DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO
NAVARRO: Egrégia Turma.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão a ser dirimida diz respeito à possibilidade de
se declarar nula a transferência alienação fiduciária do imóvel financiado com
recursos do Sistema Financeiro da Habitação, diante do fato de que a
mutuaria encontrava-se recolhida no presídio feminino quando das
notificações pessoais e por edital.

É certo que, nos termos estabelecidos pelo parágrafo primeiro do
art. 26 da Lei nº 9.514/97, a notificação pessoal, por intermédio do Cartório de
Títulos e Documentos, é a forma normal de cientificação do devedor:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e
constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos
deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1º
Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu
representante legal ou procurador regularmente constituído, será
intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente
Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a
prestação vencida e as que se vencerem até a data do
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das
despesas de cobrança e de intimação. § 2º O contrato definirá o
prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3º A
intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu
representante legal ou ao procurador regularmente constituído,
podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de
Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da
comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva
recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. (...)
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Conforme se infere do dispositivo supracitado, havendo falta do
pagamento da dívida e constituído em mora o fiduciante, consolida-se a
propriedade em nome da credora fiduciária, com a observância de todo o
procedimento extrajudicial ali descrito.

Analisando os presentes autos, verifico que não assiste razão à
parte autora, uma vez que não se configuram os vícios por ela apontados no
que pertine à execução extrajudicial do imóvel promovida pela CAIXA.

Não há falar em irregularidade do processo de execução
extrajudicial se deixou a mutuária de residir no imóvel adquirido com recursos
do SFH, não informando à mutuante, formalmente, o novo endereço. Com bem
analisou o magistrado a quo:

“O fato dela, à época, encontrar-se recolhida à prisão apenas
evidencia que realmente não mais residia no endereço informado
à CEF para fins de notificação. Encontrava-se ela, sem dúvida,
em local incerto e não sabido, de vez que a não tinha como a
instituição financeira acionada verificar o seu o paradeiro.
Ao contrário do que sustenta a promovente em sede de réplica,
não possui a CEF a obrigação de consultar o sistema do TJCE
para a localização de presos; ainda mais quando sequer tinha a
CEF o conhecimento de que a autora estava inserida no sistema
carcerário do Estado. A obrigação, na realidade, era da autora de
informar a CEF acerca da ocorrência, por exemplo, através de
familiares, já que a suspensão do pagamento das prestações
contratadas implicaria, inexoravelmente, na sua cobrança.”

Nesse sentido também opinou o Ministério Público Federal:

“De fato encontrava-se a apelante em lugar incerto e não sabido,
visto que à CEF ou a qualquer outro credor não cabia a obrigação
de verificar seu paradeiro. Possuía a mutuaria o dever de informar
a sua situação perante a credora,uma vez que a dívida não ficaria
suspensa em razão do encarceramento, tampouco estava a
recorrente incomunicável com o mundo exterior, podendo servir-
se de familiares, advogados e outros para tal finalidade.”

Ademais, in casu, tenho que o procedimento previsto em lei para
fins de notificação do fiduciante para purgar a mora, à vista dos elementos
contidos nos autos, restou obedecido, consoante consta dos autos, 30/31, há
certidão atestando que houve tentativa de notificação pessoal Francisca Suely
Pontes Queiroz, realizada em 24 de junho de 2011. Conforme consta da
certidão, a mutuaria não mais residia naquele imóvel, atestado o oficial que a
mesma encontra-se em local incerto e não sabido.
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Houve, por conseguinte, a publicação de editais de intimação
para purgar a mora três dias seguidos em jornal de grande circulação, fls.
20/23.

Assim, é válida a notificação por edital após tentativas sem
resultado de cientificar pessoalmente os devedores acerca da promoção, pelo
agente financeiro, dos atos tendentes à execução do contrato objeto do litígio.

Por fim, com relação a alegação ofensa a súmula 351 do STF,
entendo que tal também não merece acolhida.

Explico.

 A súmula 351 do e. Supremo Tribunal Federal trata da citação
em processo penal, enquanto, o caso em tela cuida de execução extrajudicial,
ou seja, tema totalmente diverso.

Traz a mencionada súmula em seu conteúdo:

Nulidade - Citação por Edital - Réu Preso na Mesma Unidade
da Federação em que o Juiz Exerce a Sua Jurisdição
É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da
federação em que o juiz exerce a sua jurisdição.

Diante de todo o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

Recife, 07 de fevereiro de 2013.

Desembargador Federal MARCELO NAVARRO
RELATOR
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EMENTA: PROCESSUAL E CIVIL. SFH. IMÓVEL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. MUTUARIA RECOLHIDA AO SISTEMA
PRISIONAL. NOTIFICAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA.
VALIDADE. LEI Nº 9.514/97. SÚMULA 351 STF.
INAPLICABILIDADE.
1. Conforme estabelece a Lei nº 9.514/97, no seu art. 26, caput,
"vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído
em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário".
2. Em que pese a mutuária encontrar-se recolhida em presídio,
havia a obrigação de informar a CEF acerca da ocorrência, por
exemplo, através de familiares ou advogados, já que a suspensão
do pagamento das prestações contratadas implicaria,
inexoravelmente, na sua cobrança.
3. Hipótese em que, à vista dos elementos contidos nos autos,
não houve a notificação pessoal da autora, efetivada através do
Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, para fins de purgação
da mora. Conforme consta da certidão, a mutuária não mais
residia naquele imóvel, atestando o oficial que a mesma
encontra-se em local incerto e não sabido.
4. Houve, por conseguinte, a publicação de editais de intimação
para purgar a mora, três dias seguidos, em jornal de grande
circulação.
5. Não há que se falar em irregularidade no procedimento no
tocante à intimação do fiduciante.
6. A súmula 351 do e. Supremo Tribunal Federal trata da citação
em processo penal, enquanto, o caso em tela cuida de execução
extrajudicial, ou seja, tema totalmente diverso.
7. Apelação não provida.

A C Ó R D Ã O

Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do
relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes nos autos, que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 07 de fevereiro de 2013.
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Desembargador Federal MARCELO NAVARRO
RELATOR
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