
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001112-45.2013.815.1201.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Araçagi.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
ADVOGADO: Maria Lucília Gomes.
APELADO: Arthur Ewerton Albuquerque Nunes.
ADVOGADO: Antônio Jucélio Amâncio Queiroga.

EMENTA:  AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.  ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
EM  GARANTIA.  PAGAMENTO  PELO  DEVEDOR  DAS  PARCELAS  EM 
ATRASO.  PURGAÇÃO  DA MORA. PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE. 
APELAÇÃO.  NECESSIDADE  DE PAGAMENTO  INTEGRAL  DA  DÍVIDA 
PENDENTE.  CONTRATO  CELEBRADO  SOB  A  ÉGIDE  DA  LEI  N.º 
10.931/2004. PROVIMENTO.

Nos contratos de alienação fiduciária em garantia firmados na vigência da Lei n.º 
10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, 
compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 
busca e apreensão, pagar os valores  apresentados e comprovados pelo credor  na 
inicial,  sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel.  Precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  n.º  0001112-45.2013.815.1201,  em  que  figuram  como  Apelante 
Administradora  de  Consórcio  Nacional  Honda  Ltda. e  como  Apelado Arthur 
Ewerton Albuquerque Nunes.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba, à 
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento.

VOTO.

A Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., nos autos da 
Ação  de  Busca  e  Apreensão  por  ela  ajuizada  em  face  de  Arthur  Ewerton 
Albuquerque Nunes, interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 
Vara Única da Comarca de Araçagi, f. 47/50, que julgou improcedente o pedido, ao 
fundamento  de  que,  em  ação  de  busca  e  apreensão  fundada  em  contrato  de 
alienação fiduciária em garantia, o pagamento das parcelas vencidas e das que se 
venceram no curso do processo é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.



Em suas razões, f.  59/62, afirmou que o valor depositado é insuficiente 
para adimplir a integralidade da dívida pendente, pelo que requereu a reforma da 
Sentença para que o pedido seja julgado procedente.

Contrarrazoando,  f.  25/28,  o  Apelado  sustentou  a  possibilidade  de 
purgação da mora, argumentando que a referência à dívida pendente, constante do 
art.  3.º,  §  2.º,  do  Decreto-Lei  n.º  911/1969,  engloba  tão  somente  as  parcelas 
vencidas, razão pela qual requereu o desprovimento da Apelação.

A Procuradoria de Justiça, f. 92/96, considerando que a restituição do bem 
ao devedor pressupõe o pagamento da integralidade dos valores apresentados na 
petição inicial, no prazo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, e que 
tais requisitos não foram observados no caso, pugnou pelo provimento do Recurso.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f.  57,  e o preparo foi recolhido, f.  64, pelo que, 
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  recurso  especial  submetido  à 
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de 
que, nos contratos de alienação fiduciária em garantia firmados na vigência da Lei 
n.º  10.931/2004,  que deu nova redação ao § 2.º,  do art.  3.º,  do Decreto-Lei  n.º 
911/1969, compete ao devedor, no prazo de 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 da alienação fiduciária1.

Segundo  a orientação firmada,  não há mais a possibilidade de o devedor 
purgar a mora, ou seja, não mais se permite que sejam pagas somente as prestações 
vencidas,  sendo  necessário  o  pagamento  do  débito  integral,  tanto  das  parcelas 
vencidas como das vincendas, além dos encargos.

O Contrato em análise foi celebrado no ano de 2011, f. 21/22, estando, 
pois,  sujeito  à  disciplina  da  Lei  n.º  10.931/2004,  e  restou incontroverso  que  o 
Apelado pagou tão somente as parcelas do financiamento que se encontravam em 
atraso, fato insuficiente para que o bem lhe seja restituído livre de ônus, na forma 
do art. 3.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

1 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 (STJ,  REsp 1418593/MS, Rel.  Ministro  LUIS FELIPE 
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).



Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  para, 
reformando a Sentença, julgar procedente o pedido e, com arrimo no art. 3.º, 
do  Decreto-Lei  n.º  911/1969, consolidar a  propriedade  e  a  posse  plena  e 
exclusiva  do  bem  apreendido  no  patrimônio  da Apelante,  condenando  o 
Apelado  ao  pagamento  integral  das  custas  processuais  e  dos  honorários 
sucumbenciais, que fixo em R$ 1.000,00.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


