
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Nº 2012845-51.2014.815.0000.
Origem : 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Adilson Farias de Andrade.
Advogado : Matheus Augusto Cavalcante Aureliano.
Agravado : Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil.
Advogado : Henrique Buril Weber.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA E  APREENSÃO.  CONTRATO  DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE-
FERIDA EM PRIMEIRO GRAU.  TEORIA
DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. HI-
PÓTESE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPI-
OS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDI-
CA E DA RAZOABILIDADE. DESPROVI-
MENTO DO RECURSO.

–A  teoria do adimplemento substancial, se bana-
lizada,  acaba  por  contrariar  os  princípios  que
lhes dão embasamento e suporte, a saber, o da
boa-fé objetiva e  o  da  razoabilidade,  violando,
ainda, os ditames da segurança jurídica. Sob este
horizonte,  não  vislumbro  na  remanescência  de
12 (doze) parcelas, de um total de 60 (sessenta),
um adimplemento substancial a impedir a busca
e apreensão do bem em questão, pelo que, nego
provimento ao recurso.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.   
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Trata-se  de Agravo  de  Instrumento interposto  por  Adilson
Farias de Andrade  contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da  1ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de Busca e
Apreensão,  deferiu  pedido  liminar  de  busca  e  apreensão  de  veículo,
concedendo  prazo  de  5  (cinco)  dias  para  que  a  parte  devedora  pague  a
integralidade da dívida pendente, nos termos do art.  3º, § 1º do Decreto nº
911/1969 – fls. 17/18.

Irresignado,  o  insurgente  interpôs  a  presente  súplica
instrumental.  Narrou ter  firmado contrato  de  arrendamento  mercantil  a  ser
pago em prestações de R$ 742,93 (setecentos e quarenta e dois reais e noventa
e três centavos) no decorrer de 60 (sessenta) meses.

Alega, contudo, que apenas a partir da 49 ª (quadragésima nona)
parcela,  deixou  de  efetuar  o  pagamento,  de  forma  que  pela  teoria  do
adimplemento substancial  e  com fulcro  nos  princípios  da  boa  fé  e  função
social  do contrato,  não poderia  a Magistrada  a quo ter  deferido a  busca e
apreensão do bem.

Aduz urgência inerente à causa de pedir, notadamente diante a
supressão  da  posse  do  veículo  e,  ainda,  fumaça  do  bom  direito,
consubstanciada no adimplemento de 80% (oitenta por cento) da dívida em
questão.

Requereu, ao fim, a cassação da liminar que deferiu o pedido de
busca e apreensão, reintegrando-lhe a posse do bem.

Em contrarrazões às fls. 60/66, o Banco agravado defende a não
aplicabilidade da teoria  do adimplemento substancial,  tendo em vista ainda
restarem 12 (doze)  parcelas  a  serem pagas,  não podendo,  assim,  se  alegar
desproporção da medida adotada. Ademais, possui o agravante a chance de
utilizar-se do pedido de purgação da mora, depositando judicialmente o valor
integral do débito existente.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  pugnando  pelo
prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação  do  mérito,  pois  ausente  o
interesse público (fls. 68/72).

É o relatório.

V O T O.

Prefacialmente,  cumpre  registrar  que  estão  presentes  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto. 

Na controvérsia, como exposto, o recorrente pleiteia, a reforma
da  decisão interlocutória  que  liminarmente  deferiu  o  pedido  de  busca  e
apreensão,  concedendo prazo de  5  (cinco)  dias  para  que  a  parte  devedora
pague  a  integralidade  da  dívida  pendente,  nos  termos  do  art.  3º,  §  1º  do
Decreto nº 911/1969 – fls. 17/18.
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Aduz o recorrente que  apenas a partir da 49 ª (quadragésima
nona)  parcela,  deixou  de  efetuar  o  pagamento,  restando  apenas  12  (doze)
prestações, de forma que pela teoria do adimplemento contratual e com fulcro
nos princípios da boa fé e função social do contrato, não poderia a Magistrada
a quo ter deferido a busca e apreensão do bem.

Sem razão o recorrente.

A teoria  do adimplemento funcional  passou a  ser admitida e
aplicada  pelos  julgadores  brasileiros,  como  consequência  jurídica  dos
princípios da boa fé objetiva, da função social do contrato, do impedimento ao
abuso do direito, da proibição do enriquecimento ilícito e da razoabilidade.

“Adimplemento  substancial”,  significa,  pois,  o  pagamento
considerável, grande, vultuoso, em quase toda a integralidade. De fato, a teoria
invocada  pelo  recorrente  abre  ao  operador  do  direito  um  amplo  leque  de
sugestões do que de fato pode se enquadrar em tais definições. Tenho, pois,
que dentro do subjetivismo permitido, deve o magistrado agir com prudência,
a fim de salvaguardar outros direitos e princípios.  

É  que,  em  minha  concepção,  a   teoria  do  adimplemento
substancial, se banalizada, acabará por contrariar exatamente os princípios que
lhes  dão  embasamento  e  suporte,  a  saber,  o  da  boa-fé  objetiva  e  o  da
razoabilidade, desprivilegiando, ainda, os ditames da segurança jurídica

Sob  este  horizonte,  não  vislumbro  na  remanescência  de  12
(doze) parcelas, de um total de 60 (sessenta), um adimplemento substancial a
impedir a busca e apreensão do bem em questão.

Sob este horizonte já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.  Busca e Apreensão,
Falta  da  última  prestação.  Adimplemento
substancial.  O  cumprimento  do contrato  de
financiamento,  com  a  falta  apenas  da  última
prestação,  não autoriza o credor a lançar mão da
ação de busca e apreensão, em lugar da cobrança da
parcela  faltante.  O  adimplemento  substancial  do
contrato  pelo  devedor  não  autoriza  ao  credor  a
propositura  de  ação  para  a  extinção  do  contrato,
salvo  se  demonstrada  a  perda  do  interesse  na
continuidade  da  execução,  que  não  é  o  caso.  Na
espécie, ainda houve a consignação judicial do valor
da última parcela. Não atende à exigência da boa-fé
objetiva  a  atitude  do  credor  que  desconhece  esses
fatos  e  promove a busca e apreensão,  com pedido
liminar  de  reintegração  de  posse.  Recurso  não
conhecido." 
(RESP 272739/MG, in DJU de 02/04/2001, p. 299,
Relator Min. RUY ROSADO DE AGUIAR)
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E também esta Corte de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  -  Apelação  Cível  -  Ação
Cautelar  de  busca  e  apreensão  -  Teoria  do
Adimplemento  Substancial  do  Contrato  -
Inaplicabilidade -  Reforma da sentença -  Contrato
de  financiamento  com  17  parcelas  em  aberto  -
Inexistência  de  Adimplemento  Substancial  do
Contrato  -  Provimento  do recurso.  -  Na linha dos
precedentes desta Corte  e  do Superior Tribunal de
Justiça, a falta do pagamento de parcela mínima do
financiamento  atrai  a  aplicação  da  teoria  do
adimplemento  substancial,  vez  que  a  parcela  não
paga  não  induz  o  desequilíbrio  entre  as  partes  e
representa  parcela  ínfima  do  objeto  contratual,
devendo o autor buscar forma diversa _para exigir o
cumprimento da obrigação, que não seja tão gravosa
quanto  a  devolução  do  bem.  -  Para  aplicação  do
mencionado  instituto  Teoria  do  Adimplemento
Substancial do Contrato, necessário que o devedor
tenha  pago  grande  parte  do  contrato,  e  grande,
aqui, significa interpretar literalmente o sentido da
palavra, não podendo ser aplicada, em caso, onde ao
devedor cumpre ainda o pagamento de 17 parcelas
do que efetivamente contratou. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020060148901002,  3  CAMARA  CIVEL,  Relator  Genésio
Gomes Pereira Filho , j. em 12-07-2012) 

Assim,  comprovada  a  mora  do  agravante,  andou  bem   o
Magistrado a quo ao determinar, liminarmente, a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, nos precisos termos  do art. 3º do Decreto-Lei nº
911/69, plenamente em vigor. Logo, desejando permanecer na posse do bem,
deverá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente.  

Assim,  sem maiores  delongas,  NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo íntegra a decisão proferida pelo
juízo a quo em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.   Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, juiz convocado, com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (juiz convocado,
para  compor  quorum,  em  face  da  suspeição  averbada  pelo  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos).  Presente ao julgamento, a Exma. Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da
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Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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