
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.449.967 - CE (2014/0090303-7)
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : FRANCISCA SUELY PONTES QUEIROZ 
ADVOGADO : FERNANDO DE LIMA ALMEIDA 
RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ADVOGADO : PAULO MELO DE ALMEIDA BARROS E OUTRO(S)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO: 

Eminente colegas, pedi vista dos autos para melhor análise do paradoxo 

do presente caso, submetido à análise desta Corte Superior, situação que se 

revela, no mínimo, sui generis .

A questão controvertida situa-se em torno da validade da intimação por 

edital de devedora inadimplemente, em contrato de financiamento imobiliário 

garantido pela alienação fiduciária da própria coisa imóvel, que se encontrava 

presa no mesmo Município de localização o imóvel financiado (Fortaleza-CE).

A alienação fiduciária em garantia de bens imóveis foi instituída pela Lei 

9514/97 (art. 22), que regulamentou o sistema financeiro imobiliário.

Esse diploma legal, ao regular a hipótese de inadimplência para efeito de 

reintegração do imóvel financiado na posse do credor, exige a intimação 

pessoal do devedor para purgar a mora (art. 26).

Exige-se que a intimação seja pessoal ante os relevantes reflexos 

decorrentes do inadimplemento e da ausência da purga da mora, ou seja, a 

perda do objeto do financiamento, moradia do devedor, ante a consolidação da 

propriedade em nome do credor.

A legislação, excepcionalmente, admite a intimação fictícia por edital nas 

hipóteses expressamente elencadas em seu art. 26, nos seguintes termos:

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 
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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.

§ 4º Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador 
regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não 
sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do 
competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital,  
publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior 
circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local 
não houver imprensa diária. (redação vigente à época dos fatos)

§ 5º Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato 
de alienação fiduciária.
(...)

A regra, inscrita no § 4º, a excepcionar a intimação pessoal, admite a 

intimação editalícia nas hipóteses em que o devedor, seu representante legal ou 

procurador se encontrar em outro local, incerto e não sabido .

A parte demandante, ora recorrente, conforme se extrai dos autos, 

encontrava-se em lugar certo, talvez não conhecido pelo credor, mas de fácil 

conhecimento, consubstanciado em estabelecimento prisional localizado no 

mesmo Município de situação do imóvel.

Necessária a interpretação razoável e sistemática das normas legais, não 

se podendo olvidar, à luz dos fatos cristalizados pelo acórdão recorrido, a 
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incidência do art. 76 do Código Civil, especialmente por não estar disciplinada 

a questão na Lei 9.514, atribuindo ao preso domicílio necessário no local onde 

cumpre a sentença.

A propósito, o enunciado normativo do art. 76, parágrafo único, in fine, 

do CCB estabelece:

Art. 76. Têm domicílio necessário  o incapaz, o servidor público, o 
militar, o marítimo e o preso .

Parágrafo único.  O domicílio do incapaz é o do seu representante ou 
assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer 
permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da 
Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar 
imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver 
matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença .

Em que pese o sistema jurídico nacional adote o sistema de pluralidade 

domiciliar, como se conclui do art. 72 do CCB, essa pluralidade de domicílios 

há de observar a voluntariedade e a possibilidade da alternância do centro de 

relações que o indivíduo deseje manter em duas ou mais sedes jurídicas, o que 

não se verifica em relação ao preso.

O Supremo Tribunal Federal, há algumas décadas, já deixou expressa a 

inviabilidade da intimação editalícia do réu preso, já que se encontra em lugar 

certo a pessoa encarcerada, o que deflui expressamente do enunciado 351/STF, 

verbis:

Súmula 351 - É nula a citação por edital de réu preso na mesma 
unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição.

A exegese das normas legais atinentes a cientificação do devedor para o 

adimplemento do débito decorrente de financiamento garantido fiduciariamente 

há de premir pela, em tese, possibilidade de ele tomar ciência do edital e, ainda, 

de atender ao chamado editalício.

Repare-se que o acórdão recorrido reconhece inexistir irregularidade da 
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espécie porque "deixou a mutuária de residir no imóvel adquirido com 

recursos do SFH, não informando à mutuante; formalmente, o novo endereço".

Registra, ainda, que o procedimento teria sido obedecido tendo em vista a 

certidão atestando tentativa de notificação pessoal Francisca Suely Pontes 

Queiroz em 24 de junho de 2011, quando remanescera a mutuária aprisionada 

no Instituto Penal Feminino Des. Auri Moura Costa, no Estado do Ceará, de 

09/12/2010 a 22/10/2011. 

Ora, a recorrente estava em lugar certo na época da intimação editalícia 

(penitenciária estadual) e, certamente, não se ausentou de modo voluntário de 

sua residência.

Viu-se irretorquivelmente alheia ao chamado editalício e, ainda, à 

possibilidade de tentar atendê-lo, colocando-se por terra a eficácia que pudesse 

ter a cientificação fictícia prevista na lei em relação àquele que se coloca 

voluntariamente em lugar incerto e não sabido.

Nesse sentido, mutatis mutandis, relembre-se o seguinte precedente desta 

Corte:

AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 
DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 
EXECUTADO TRABALHANDO EM LOCAL CERTO. MEIOS 
CABÍVEIS DE CITAÇÃO NÃO ESGOTADOS. IMPOSSIBILIDADE 
CITAÇÃO EDITALÍCIA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO VIA 
EXCEPCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 
07/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 223.337/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 
22/02/2000, DJ 20/03/2000, p. 67)

Extrai-se também da jurisprudência desta Corte Superior a necessidade de 

um esgotamento da pesquisa acerca do paradeiro do citando ou intimando, 

antes da editalização para sua cientificação fictícia:
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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. 
CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DOS 
MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DOS EXPROPRIADOS. 
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7.
1. Declarada a nulidade da citação por edital em razão da ausência 
de esgotamento dos meios necessários à localização dos 
expropriados, eventual conclusão em sentido diverso pressupõe o 
reexame de matéria fática. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
(REsp 1328227/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL RETIDO. ART. 542, 
§ 3º, CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DE MEIOS DE 
LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NECESSIDADE. REEXAME DE 
MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, a citação por 
edital pressupõe o esgotamento de todos os meios de localização dos 
réus, o que foi afastado pelo acórdão recorrido. Súmula 7/STJ.
2. Ausentes os requisitos autorizadores da excepcional medida, não 
há como prosperar a pretensão de destrancamento do recurso 
especial retido por força do art. 542, § 3º, do CPC.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no 
AREsp 19.179/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE, 
MAS SOMENTE APÓS ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS 
POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O EXECUTADO. PRECEDENTE: 
RESP. 1.103.050/BA, DE RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO 
TEORI ALBINO ZAVASCKI, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 
543-C DO CPC. SÚMULA 414/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.
1.   A citação é, em regra, realizada na pessoa do citando, somente se 
admitindo a sua efetivação por outra forma em casos excepcionais, 
devidamente caracterizados; a citação editalícia, por pressupor a 
ciência ficta da convocação, é de ser reservada para as situações em 
que malogradas as tentativas de citação pessoal.
2.   Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos 
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão 
agravada.
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3.   Agravo Regimental do ESTADO DO AMAZONAS desprovido. 
(AgRg no REsp 1324499/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 
25/10/2012)

Em suma, procedendo a uma interpretação sistemática e teleológica do 

enunciado normativo § 4º do art. 26 da Lei 9.514, tenho por necessário excluir 

de seu alcance quem se encontra preso em lugar certo, de possível identificação 

e, do qual, aliás, não pode se ausentar, razão porque, por imperativo de ordem 

pública, tem o seu domicílio necessário fixado em estabelecimento prisional, 

para o qual deveria ter sido endereçada a notificação pessoal do devedor.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente relator, voto no sentido de 

dar provimento ao recurso especial, julgando procedente o pedido 

acautelatório e invertendo os ônus sucumbenciais.

É o voto.
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