
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032533-78.2013.815.2001
RELATORA : Drª Vanda Elizabeth Marinho, juíza convocada 

  em substituição ao Des. José Ricardo Porto
APELANTE : Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : Celso Marcon
APELADO : Olinto de Moraes Farias Neto
ADVOGADO : Marcello Vaz Albuquerque de Lima 

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  BUSCA  E 
APREENSÃO.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  EM 
GARANTIA.  DECRETO-LEI  Nº  911/1969. 
ALTERAÇÃO  INTRODUZIDA  PELA  LEI  N. 
10.931/2004.  INTEGRALIDADE  DA  DÍVIDA 
ADIMPLIDA  PELO  DEMANDADO.  MANUTENÇÃO 
DO  JULGADO  POR  FUNDAMENTAÇÃO  DIVERSA. 
TESE  DECIDIDA  PELO  STJ  EM  RECURSO 
REPETITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DA 
LEGISLAÇÃO  ADJETIVA  CIVIL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. 

- 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)

VISTOS  .  

Trata-se de  Apelação Cível aviada pelo  Itaú Unibanco S/A em 

face da sentença de fls. 59/60, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, 



em virtude  da  purgação  da  mora,  no  curso  da  demanda,  pelo  demandado,  ora 

apelado.

Em  suas  razões  (fls.  62/70),  a  instituição  financeira  alega  a 

ocorrência do vencimento antecipado do contrato e não pagamento da integralidade 

da dívida. 

Cita  julgado  em  recurso  repetitivo  sobre  a  matéria  –  Resp. 

1.148.593-MS.

Assim, requer o provimento da irresignação.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.77/80,  pugnando  pela 

manutenção da decisão de 1º grau por seus próprios termos. 

Instado a manifestar-se, o Ministério Público entendeu não ser o 

caso de pronunciamento – fls. 88/89.

É o relatório.

DECIDO:

Não merece prosperar a tese apelatória. 

O  caso  sob  exame  se  amolda  precisamente  ao  julgado 

recentemente em recurso repetitivo pelo STJ, in verbis: 

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)

Com  efeito,  nos  contratos  firmados  na  vigência  da  Lei  n. 

10.931/2004, como in casu (doc. fls. 19/26 – datado de 2012), 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,  sob  pena  de  consolidação  da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Ou seja, de fato o entendimento pacífico no Tribunal Cidadão é o 

vencimento  antecipado da dívida,  sob pena de consolidação da propriedade em 

favor do banco apelante.

Todavia, ao contrário do consignado pelo juízo de 1º grau, que 

considerou apenas purgada a mora, verifico que, na verdade, o promovido pagou a 

integralidade da dívida (fls. 45), no preciso valor apontado na exordial (fls. 03), razão 

pela  qual  a  extinção  do  feito  merece  ser  mantida,  contudo,  por  fundamentação 

diversa.

Ante o exposto, nos termos do art. 557,  caput, do CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO ao recurso de apelação.

P. I.

Cumpra-se.



João Pessoa, 08 de abril de 2015.

                  Drª Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada
             RELATORA
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