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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005792-19.2014.851.0000
ORIGEM: 4ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz José Ferreira Ramos Júnior, convocado para substituir a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Melquisedec Pereira Brandão
ADVOGADO: Marcus José Maia Padilha
AGRAVADO: Banco Fiat/SA
ADVOGADO: Vinícius Araújo Cavalcanti

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE
AUTOMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO
DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. RECURSO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA PRETORIANA.  ART.  557 DO CPC.  NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento que, com o advento da
Lei n° 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-lei nº
911/1969,  não  há  mais  a  figura  da  “purgação  da  mora  parcial”,
devendo o executado pagar a integralidade do débito remanescente, ou
seja, as parcelas vencidas e as vincendas, a fim de obter a restituição
do bem.

2. Recurso ao qual se nega seguimento.

Vistos etc.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Melquisedec
Pereira Brandão, cujo objetivo é reformar decisão proferida pelo Juízo de Direito
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da 4ª Vara Regional de Mangabeira que, nos autos da ação de busca e apreensão
ajuizada  contra  Banco  Fiat  S/A,  indeferiu  o  pedido  de  purgação  de  mora,
depositando as parcelas vencidas.

O agravante argumenta que restou devidamente comprovado nos autos
a necessidade da obtenção  do pleito  antecipatório,  pois  restou demonstrado o
pagamento  tempestivo  de  todas  as  parcelas  vencidas,  sendo  tal  conduta  o
suficiente para ser restituído na posse do veículo automotor.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões de f. 83/99.

É o relatório. 

DECIDO.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento que, com o advento da
Lei n° 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969,
não há mais a figura da “purgação da mora parcial”, devendo o executado pagar
a  integralidade  do  débito  remanescente,  ou  seja,  as  parcelas  vencidas  e  as
vincendas, a fim de obter a restituição do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.  BUSCA E APREENSÃO DE
AUTOMÓVEL.  PURGAÇÃO  DA  MORA.  NECESSIDADE  DE  PAGAMENTO  DA
INTEGRALIDADE DO DÉBITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Após o advento da
Lei  nº  10.931/2004,  que  deu  nova  redação  ao  art.  3º  do  Decreto-lei  nº
911/1969, não há mais que falar em purgação da mora, haja vista que, sob a
nova sistemática, após decorrido o prazo de cinco dias contados da execução
da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário,
devendo  o  devedor  efetuar  o  pagamento  da  integralidade  do  débito
remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus. 2. Agravo
regimental  não  provido.  (AgRg  no  REsp  1427010/MS,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  27/05/2014,  DJe
03/06/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO
DÉBITO. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento assente de que com
o advento da Lei n° 10.931/2004, cinco dias após a execução da liminar a
propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, não havendo
que se falar em purgação da mora, pois independentemente de percentual
mínimo de adimplemento, o devedor tem que pagar a integralidade do débito
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remanescente,  ou  seja,  as  parcelas  vencidas  e  as  vincendas.  2.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  REsp  1446961/MS,  Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2014,
DJe 02/06/2014)

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)

Nesse contexto,  tendo em vista que a matéria já está pacificada na
jurisprudência pretoriana, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 557
do CPC.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 21 de agosto de 2014.

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR 
                                    Relator 


