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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  BUSCA E  APREENSÃO.
PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DA PROMOVIDA.
INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.
CONFIRMAÇÃO.  INSTRUMENTO.  JUNTADA.
PRETENSÃO  DE  DEVOLUÇÃO  DAS  PARCELAS
JÁ PAGAS. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE
DEVOLUÇÃO  DE  VALORES  APENAS  NA
HIPÓTESE  DE  SALDO  APÓS  QUITAÇÃO  DO
DÉBITO.  MORA. DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO
DO  DECRETO-LEI  Nº  911/69,  COM  AS
ALTERAÇÕES  PROMOVIDAS  PELA  LEI  Nº
10.931/04.   DESCARACTERIZAÇÃO  DA  MORA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO DO AUTOR. ART. 333, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  INCUMBÊNCIA  DA
PROMOVIDA/RECORRENTE.                      NÃO
ATENDIMENTO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
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DESFAVORÁVEL  À  PRETENSÃO  RECURSAL.
ENCARGOS  COBRADOS.  IRRELEVÂNCIA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  SEGUIMENTO
NEGADO.

-  As  modificações  introduzidas  pela  Lei  nº
10.924/2004, ao procedimento de Busca e Apreensão,
não retiraram do devedor o direito de purgar a mora.

-  Constatado  o  inadimplemento  da  pactuante  e
constituído esta em mora, assiste ao credor o direito
de  reaver  o  bem,  por  meio  da  busca  e  apreensão,
instrumento  puramente  assecuratório,  de  caráter
transitório,  com  o  fim  de  coibir  eventual  lesão  de
direito.

- No que se refere a devolução das parcelas já pagas
do  financiamento,  tal  pretensão  somente  será
possível  em  caso  de  eventual  saldo  em  favor  do
devedor/recorrente,  devendo ser averiguado após a
venda do bem para fins  de  amortização do débito
contraído  e  das  despesas  decorrentes  do
inadimplemento contratual e uso do veículo.

- Consoante a exigência do art. 333, II, do Código de
Processo  Civil,  compete  à  parte  ré  demonstrar  em
juízo a  existência  de fato  impeditivo,  modificativo,
ou extintivo do direito invocado na inicial.

- Nos termos da Súmula nº 72, do Superior Tribunal
de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível
à  busca  e  apreensão  do  bem  alienado
fiduciariamente”,  não  havendo  que  se  falar  em
exorbitância  de  encargos,  tampouco  a  respectiva
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retirada das parcelas vincendas.

-  Existindo  orientação  sedimentada  em  Tribunal
Superior, quanto ao tema em desate, nada obsta que
o  julgador  aprecie  a  demanda,  uma  vez  que,  em
observância  ao  Princípio  da  Prestação  Jurisdicional
Equivalente,  o  relator,  por  economia  e  celeridade
processual, fornece ao recorrente a mesma prestação
jurisdicional  que  seria  dada  se  tal  demanda  fosse
julgada pelo órgão fracionário. 

-  O art.  557,  caput,   do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso,
através de decisão monocrática, quando este estiver
em  confronto  com  Súmula  ou  com  Jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, em plena
consonância  com  o  princípio  constitucional  da
razoável  duração  do  processo,  à  luz  do  art.  5º,
LXXIII, da Constituição da República.

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 123/137, interposta por
Maria Íris Cruz Justino da Costa contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª
Vara Cível da Comarca da Capital, fls. 118/119, que, nos autos da  Ação de Busca e
Apreensão ajuizada pelo Banco Finasa BMC S/A, julgou procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
A  BUSCA  E  APREENSÃO  PARA  EFEITO  DE
DETERMINAR  EM  CARÁTER  DEFINITIVO  A
BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DA
LIDE DESCRITO ÀS FL. 03.
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Nas suas razões, a recorrente reitera os exatos termos
da contestação, alegando que o não cumprimento na determinação da juntada do
contratos aos autos torna indevida a matéria suscitada pelo autor. Pontua que o art.
53, do Código de Defesa do Consumidor, defende a devolução dos valores pagos,
implicando, na espécie, a extinção da ação. Da improcedência da ação por cobrança
excessiva, devendo-se atentar para a exorbitância dos encargos contratuais. Sustenta
a impossibilidade de cobrança nas prestações vincendas, afastando destas parcelas os
juros de mora. Além disso, o excesso na cobrança de encargo desnatura a mora. Por
fim, postula o provimento da apelação. 

Contrarrazões,  fls.  144/171, aduzindo  restar
demonstrado o inadimplemento da recorrente, pois as parcelas do financiamento não
foram quitadas nas datas dos vencimentos, bem como argumenta o ajuizamento da
ação decorreu da mora da devedora, nos moldes do Decreto-Lei 911/69. De outro
norte, justifica a cobrança, no contrato de financiamento dos juros remuneratórios e
da comissão de permanência. Discorre sobre o inadimplemento e os efeitos advindo,
por exemplo, a antecipação do vencimento do contrato e a caracterização da mora.
Ao final, requer a manutenção da decisão hostilizada, inclusive no tocante aos ônus
da sucumbência.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, opinou pelo provimento parcial da apelação,
para que os juros sejam extirpados das prestações vincendas, fls. 177/181.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Banco  Finasa  BMC  S/A  ingressou  com  Ação  de
Busca e Apreensão em face de Maria Íris Cruz Justino da Costa, afirmando ter sido
celebrado entre as partes,  Contrato de Financiamento nº 36.7.843.478-5,  garantido
por Alienação Fiduciária, fls. 11/15, para fins de aquisição do veículo da marca Ford
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Ultilitários – F250 XLT – ano/modelo 2003/2004 – cor preta – placa MMW 9453, tendo
a parte  demandada deixado  de  pagar  as  prestações  com data  de  vencimento  de
30/04/2009 a 30/12/2009,  incorrendo em mora,  pois,  até a data do ajuizamento da
ação, não logrou êxito no recebimento do seu crédito, pelo que postulou a busca e
apreensão do veículo financiado, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. 

O feito teve curso regular e o Juiz da causa julgou
procedente o pleito inaugural, dando ensejo ao presente inconformismo.

Prosseguindo,  passa-se  ao  exame  da  questão
meritória.

Primeiramente,  nada  obstante  a  menção  ao
julgamento desta Corte, da lavra do Desembargador José Ricardo Porto, defendendo
a necessidade de juntar contrato ao caderno processual, o respectivo documento já
restou acostado às fls. 11/15.

Em diapasão diverso, as insurreições da recorrente
tendem a confundir a ação de busca e apreensão com uma demanda revisional. As
temáticas não se misturam. Absolutamente. Na lide em apreço, a comprovação da
mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e, dos
autos,  não  se  pode  depreender  tal  situação,  requisito  processual  obrigatório  à
pretensão inicial. 

Nessa esteira, inclusive, preleciona a Súmula nº 72,
do Superior Tribunal de Justiça: 

A comprovação da mora é imprescindível à busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A sentença é, portanto, irretocável.

A  ação  de  busca  e  apreensão  segue  a  disciplina
prevista  no  Decreto-Lei  nº  911/69,  o  qual,  em sua  redação  original,  restringia  as
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hipóteses de defesa do devedor, possibilitando apenas as alegações de pagamento do
débito vencido ou o cumprimento das obrigações contratuais.

Ocorre que, com o advento da Lei nº 10.931/04, essa
limitação da matéria de defesa restou superada. Isso porque o legislador, no texto
vigente,  silenciou sobre  as  referidas  restrições,  possibilitando  à  parte  demandada
alegar toda a matéria que entender necessária à sua defesa.

Contudo, ainda que em face desse elastecimento se
entenda possível o exame até mesmo dos encargos reputados abusivos, permanece,
em qualquer caso,  a ressalva de que a matéria de defesa alegada deve ser apta a
descaracterizar a mora e, não sendo feito, imperiosa a procedência da ação de busca
e apreensão.

No  caso  vertente,  a  controvérsia  posta  deve  ser
decidida com base na regra de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 333,
do Código de Processo Civil, a qual prescreve competir à parte demandada o ônus
de provar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

Sobre  o  tema, Humberto  Theodoro  Júnior
preleciona: 

No processo civil, onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência  ou  interesse  da  parte,  assume  especial
relevância  a  questão  pertinente  ao  ônus  da  prova.
(In. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2. 38. Ed.
Rio de Janeiro: Forense. 2003).

No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, por-
tanto, a “necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver
uma imposição e uma sanção de ordem processual.” (In. Curso de Direito Processu-
al Civil, Vol. I, 18ª ed., Forense, p. 421).
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Após discorrer sobre o onus probandi, o já citado dou-
trinador conclui: 

Quando o réu contesta  apenas  negando o fato em
que  se  baseia  a  pretensão  do  autor,  todo  o  ônus
probatório  recai  sobre  este.  Mesmo  sem  nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor
não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do
seu pretenso direito. Actore non probante absolvitur
reus. (In. Op. cit. p. 422). 

Nesse panorama, o deferimento do pedido de busca e
apreensão do bem financiado restou acertado, eis que, neste caderno processual, não
se  vislumbra  provas  hábeis  para  descaracterizar  o  inadimplemento  indevido  do
devedor,  nem  há  elementos  suficientes  para  concluir  pela  cobrança  excessiva  de
encargos contratuais.

Então,  não  tendo  a  ré,  ora  apelante,  provado  a
descaracterização da mora alegada na exordial,  agiu acertadamente o Magistrado
singular ao julgar procedente o pedido de busca e apreensão.

Com relação à alegação de necessidade da devolução
dos valores das parcelas já pagas, ante a apreensão do veículo objeto do contrato de
financiamento,  igualmente,  sorte  não  assiste  à  apelante,  haja  vista  tal  pretensão
somente ser possível em caso de eventual saldo em seu favor, o que será averiguado
após a venda do bem para fins de  amortização do débito contraído e das despesas
decorrentes do inadimplemento contratual e uso do veículo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO.  VEÍCULO  APREENDIDO.
DEVOLUÇÃO  DAS  PARCELAS  PAGAS.
IMPOSSIBILIDADE.  PAGAMENTO  COM
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CARÁTER  INDENIZATÓRIO  PELO  USO  DO
BEM.  POSSIBILIDADE  DE  DEVOLUÇÃO
APENAS NA HIPÓTESE DE SALDO POSTERIOR
À  QUITAÇÃO  DO  DÉBITO.  AUSÊNCIA  DE
NOTIFICAÇÃO  PESSOAL.
IMPRESCINDIBILIDADE.  NOTIFICAÇÃO
EXPEDIDA  PELO  CARTÓRIO  NO  ENDEREÇO
DO DEVEDOR.  PLANILHA DE  ATUALIZAÇÃO
DO  DÉBITO  CONSTANTE  NOS  AUTOS.
PURGAÇÃO  DA  MORA.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  Impossível  a  devolução  das  parcelas
pagas no contrato de alienação fiduciária, visto que
têm o caráter de indenizar as depreciações e danos
decorrentes  do  uso  do  bem  alienado.  Em  fase  de
liquidação de sentença é de ser observado o valor do
bem  à  época  da  venda  extrajudicial  para  fins  de
quitação  do  débito;  caso  persista  produto  após  tal
operação, o montante respectivo deve ser devolvido
ao  devedor.  [...].  (TJMT;  APL 101219/2013;  Capital;
Quinta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Cleuci  Terezinha
Chagas; Julg. 05/03/2014; DJMT 11/03/2014; Pág. 37) -
destaquei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  SENTENÇA  QUE  JULGOU
PROCEDENTE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE  VEÍCULO  ALIENADO  FIDUCIARIAMENTE.
APELAÇÃO  DO  RÉU  ALEGANDO  AUSÊNCIA
DE  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  PAGOS  E
COBRANÇA  ABUSIVA  DA  DÍVIDA  PORQUE
FORAM IMPOSTOS ENCARGOS ABUSIVOS ÀS
PARCELAS CONTRATUAIS E INSERIDOS NELA
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OS VALORES DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS.
Devedor fiduciante que não tem direito à devolução
das  prestações  do  financiamento  pagas,  mas,
eventualmente, à diferença entre o valor obtido com
a  venda  do  veículo  e  a  dívida  oriunda  do
financiamento  acrescida  das  despesas  feitas  para  a
busca e apreensão do bem. [...]. (TJSP; APL 0010044-
09.2012.8.26.0568; Ac. 7359768; São João da Boa Vista;
Vigésima  Sétima  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.
Des.  Morais  Pucci;  Julg.  18/02/2014;  DJESP
28/02/2014) - negritei.

Saliente-se  que  havendo  decisão  sedimentada  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  de  aplicar  à  hipótese  o  Princípio  da  Jurisdição
Equivalente. 

Assim,  existindo  orientação  sedimentada  no  tema
em desate, nada obsta que o julgador, desde logo, aprecie a vertente demanda, uma
vez que, em observância ao  Princípio da Prestação Jurisdicional Equivalente, o Relator,
por  economia  e  celeridade  processual,  fornece  ao  recorrente  a  mesma  prestação
jurisdicional que seria dada se tal demanda fosse julgada pelo órgão fracionário. E
um reforço à aplicabilidade do art. 557, do Código de Processo Civil, simplesmente.

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO APELO.

P. I.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                     Relator
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