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  PODER JUDICIÁRIO

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
                              GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0100061-93.2012.815.0731
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Banco PSA Finance Brasil S/A
ADVOGADOS : Rodolfo Gerd Seifert e outro
AGRAVADA : Anneliese Chianca Heim
ADVOGADOS : Antônio Duarte Vasconcelos Júnior e outro.

CIVIL – Agravo de Instrumento – Busca e
apreensão  –  Alienação  fiduciária  –
Pagamento em consignação comprovado –
Extemporaneidade  –  Dívida  quitada  e
crédito  satisfeito  –  Razoabilidade  na
restituição  do  bem  -  Decisão  mantida  –
Precedentes  do  Superior  Tribuna  de
Justiça – Inteligência do artigo 557, “caput”,
do CPC – Seguimento negado.

− A  nova  redação  do  artigo  3º,  §  2º  do
Decreto-Lei  nº  911/69,  estabelece:  “no
prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá
pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo  os  valores  apresentados  pelo
credor fiduciário na inicial, hipótese na qual
o bem lhe será restituído livre do ônus”.

− Não é razoável deixar de restituir o bem
ao  devedor  que  pague,  mesmo  fora  do
prazo, a integralidade da dívida.

-  —  O  relator  deve  obstar,
monocraticamente e com fulcro no art. 557,
“caput”,  do  Código  de  Processo  Civil,
seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  respectivo
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tribunal,  do Supremo Tribunal  Federal,  ou
de Tribunal Superior.

Vistos etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com
interposto  por  BANCO  PSA  FINANCE  BRASIL  S/A,  irresignado  com  a
decisão  proferida  nos  autos  da  ação  de  busca  e  apreensão,  sob  o  nº
0100061-93.2012.815.0731,  movida  em  face  de  ANNELIESE  CHIANCA
HEIM, em que o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo,
determinou a devolução do veículo à parte devedora após comprovação de
purgação da mora.

Sustenta  o  agravante,  em  suma,  a
extemporaneidade da purgação da mora e a irregularidade do depósito da
dívida, o qual, segundo afirma, não fora efetivado no valor total da dívida.

Devidamente  intimado,  o  agravado
apresentou contrarrazões (fl. 171).

Oficiado,  o  magistrado  “a  quo”  prestou
informações às fls. 165/166.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem
manifestação de mérito, ante a ausência de interesse ministerial (fl. 174).

É o breve relato.

DECIDO.

Na  hipótese  dos  autos,  o  recorrente  se
insurge  contra  a  decisão  que  determinou  a  restituição  do  veículo  à  parte
demandada,  tendo em vista a purgação da mora.  Para tanto,  sustentou  o
agravante,  precipuamente,  a  extemporaneidade  do  depósito  judicial,  bem
como a sua insuficiência,  eis que, segundo afirmou, não fora depositado o
valor integral da dívida.

A nova redação do art. 3º, §2º do Decreto-
Lei nº 911/69, estabelece:

Art. 3º - (omissis)
§2º  –  No prazo  do  §  1º,  o  devedor  fiduciante  poderá
pagar a integralidade da dívida pendente,  segundo os
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Resta autorizado, portanto, no prazo de 05
(cinco)  dias,  contados  da  execução  da  liminar,  o  pagamento  da  dívida
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pendente,  em sua integralidade, ao devedor fiduciante,  segundo os valores
apresentados pelo credor na inicial.

Nesse  sentido,  julgados  desta  Corte  de
Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  -  Agravo  de  Instrumento  -
Alienação fiduciária - Busca e Apreensão -Decisão do
juízo a quo que deferiu a purga da mora - Possibilidade -
Inexistência  de  vedação  legal  -  Tutela  antecipatória
deferi da - Manutenção - Desprovimento. - Malograda a
nova  redação  do  artigo  3°,  §  2°  do  Decreto-Lei  n°
911/691, não houve vedação na possibilidade do devedor
efetuar  o  pagamento  das  prestações  vencidas  nos
contratos  de  alienação  fiduciária,  já  que  a  expressão
poderá pagar contida na lei, desponta tal possibilidade. -
Prevalecendo,  porventura,  o  entendimento  de  que  a
integralidade  da  dívida  pendente  compreenderia  as
parcelas vencidas e as vincendas, se estaria levando à
ruína a manutenção dos princípios de probidade e boa-fé
que  embasam  os  contratos,  impondo  ao  devedor
inadimplente  ônus  não  esto  em  lei.  (AI
nº20020080203397002,  4ª.  Vara  Cível,  Rel.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos).

Desse  modo,  adimplir  a  integralidade  da
dívida, portanto, em interpretação razoável, significa purgar a mora pagando o
débito em atraso, evitando os efeitos do inadimplemento e mantendo a função
social do contrato.

Na  espécie,  a  liminar  foi  dada  em
25/02/2013  (fl.72)  e  o  bem apreendido  em 08/04/2013  (fl.  92),  todavia,  a
decisão que determinou o pagamento do valor integral da dívida no prazo de
05  (cinco)  dias  fora  proferida  somente  em  04/07/2013  (fl.  107),  tendo  a
promovida efetuado o depósito em 16/07/2013 (fl. 153).

Como  se  vê,  o  pagamento,  embora
extemporâneo, restou fora do prazo por 12 (doze) dias.

Diante  de  tal  situação,  não  se  revela
razoável que, tendo solvido a dívida, embora em atraso, e, estando satisfeito
o crédito, seja negada a restituição do bem ao devedor. 

Em  matéria  semelhante,  já  decidiu  este
Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  PAGAMENTO  EM
CONSIGNAÇÃO  COMPROVADO.
EXTEMPORANEIDADE.  SITUAÇÃO  PERFEITA
APENAS APÓS 0 PRAZO LEGAL. DÍVIDA QUITADA E
CRÉDITO  SATISFEITO.  RAZOABILIDADE  NA
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RESTITUIÇÃO DO BEM.  REFORMA DO DECISUM.
PROVIMENTO. - A nova redação do art.  3º,  § 2º,  do
Decreto-Lei  nº 911/69,  estabelece no prazo do § 1º,  o
devedor  fiduciante  poderá  pagar  a  integralidade  da
dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo
credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe
será  restituído  livre  do  ônus  .  -  Resta  autorizado  no
prazo e cinco 5 dias, contados da execução da liminar, o
pagamento da dívida pendente, em sua integralidade, ao
devedor  fiduciante,  segundo  os  valores  apresentados
pelo credor na inicial. - Não é razoável que, diante da
solvência do devedor e, consequentemente, da satisfação
do crédito, a restituição do bem lhe seja negada. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01620110010960001,  4ª  Câmara  cível,  Relator
Des.Frederico Martinho da Nódrega Coutinho , j. em 31-
07-2012).

Como  efeito,  a  ação  principal  teve  sua
origem  na  inadimplência  da  agravada  e,  estando  a  dívida  integralmente
quitada, consoante os cálculos apresentados com a inicial (fl. 25), é certa a
restituição  do  bem,  eis  que  o  rigor  da  norma  não  deve  ter  o  condão  de
tumultuar a relação contratual formada entre as partes.

Outrossim,  estando o recurso,  como visto
alhures,   em  confronto  com  jurisprudência  dominante  deste  Tribunal,  é
aplicável o art. 557, “caput”, do CPC, numa forma de privilegiar a efetividade
da prestação jurisdicional. Diz o dispositivo:

“Art.  557.  relator  negará seguimento a recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo
tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior ”.

Isto  posto,  não  conheço  do  recurso,
negando-lhe  seguimento,  nos  termos  do  art.  557,  “caput”, do  Código  de
Processo Civil1, mantendo, “in totum o decisum a quo”.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

1Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
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	DECIDO.

