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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0001672-30.2015.815.0000
ORIGEM: 3ª Vara da Comarca de Itaporanga
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Banco GMAC S/A
ADVOGADO: Milton Gomes Soares Júnior
AGRAVADA: Lúcia de Fátima David de Oliveira
ADVOGADA: Severino dos Ramos Alves Rodrigues

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.
SENTENÇA  PROFERIDA.  APELAÇÃO.  RECEBIMENTO  APENAS  NO
EFEITO DEVOLUTIVO. MANUTENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 5º,
DO  DECRETO  LEI  Nº  911/69.  RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA
SEGUIMENTO.

1. A apelação interposta contra sentença que julga procedente ação de
busca e apreensão resultante de contrato de alienação fiduciária deve
ser recebida apenas no efeito devolutivo, consoante o disposto no art.
3º, parágrafo 5º, do Decreto-lei n. 911/69.

2. Recurso ao qual se nega seguimento, com advertência de multa.

Vistos etc.

O BANCO GMAC S/A interpõe agravo de instrumento contra LÚCIA DE
FÁTIMA DAVID DE OLIVEIRA, com o objetivo de reformar decisão (f. 28) proferida
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Itaporanga, que, nos autos da Ação de
Busca e Apreensão nº 0000045-37.2015.815.0211, recebeu a apelação da parte
ora agravante apenas no efeito devolutivo.
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Nas razões recursais (fls. 02/23), o agravante sustenta que a apelação
deve ser recebida também no efeito suspensivo, pois a entrega do bem à parte
promovida, conforme determinado na sentença, resultaria em sério risco de nunca
mais obtê-lo de volta. Aduzindo, assim, a presença dos requisitos do art. 273 do
CPC, requer o recebimento da apelação em ambos os efeitos.

É o relatório.

DECIDO.

Nas ações de busca e apreensão referentes a contrato de alienação
fiduciária,  a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, conforme
dispõe o § 3º do art. 5º do Decreto Lei nº 911/69, que reza:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a
mora,  na  forma estabelecida  pelo  §  2º  do  art.  2º,  ou  o  inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada
em plantão judiciário.
(…)
§ 5º Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.

Mostra-se, portanto, correto o provimento jurisdicional que recebeu a
apelação interposta pelo Banco GMAC S/A apenas no efeito devolutivo.

Sobre o tema, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
APELAÇÃO. DECRETO N. 911/69. EFEITO SOMENTE DEVOLUTIVO. RECURSO
IMPROVIDO. 1.  Esta  Corte  Superior  firmou  entendimento  de  que,
tratando-se  de  alienação  fiduciária,  a  apelação  interposta  possui
efeito,  tão  somente,  devolutivo,  nos  termos  o  art.  3°,  §  5°,  do
Decreto n. 911/69. Precedentes. 2. Recurso especial provido para cassar
o efeito suspensivo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
REsp 1205303/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS),  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 21/10/2010,  DJe
05/11/2010). 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE
EM  1°  GRAU.  APELAÇÃO.  EFEITO  DEVOLUTIVO,  EXCLUSIVAMENTE.
DECRETO-LEI  N.  911/69,  ART.  3°,  §  5°.  IMPRESCINDIBILIDADE  DO  BEM
PARA  A  ATIVIDADE  EMPRESARIAL  NÃO  APRECIADA  PELO  ACÓRDÃO
ESTADUAL. I.  A  apelação  interposta  contra  sentença  que  julga
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procedente ação de busca e apreensão deve ser recebida apenas no
efeito devolutivo, consoante o disposto no art. 3o, parágrafo 5o, do
Decreto-lei n. 911/69.  II. Ausência de apreciação, pelo Tribunal estadual,
sobre a essencialidade do bem para a continuidade da atividade empresarial,
matéria, portanto, que não tem como ser examinada pelo STJ. III. Recurso
especial não conhecido. (REsp 677.332/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 29/05/2006, p. 252).

O entendimento desta Corte de Justiça não destoa:

AGRAVO DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.  APELAÇÃO.
RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, §5°, DO
DECRETO LEI 911/69. PROVIMENTO DO RECURSO. A apelação interposta
na ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária em
garantia, deve ser recebida somente no efeito devolutivo, conforme
determina  o  art.  3°,  §5°,  do  Decreto  Lei  911/69.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 03320100053207001, 4A CAMARA CIVEL,
Relator Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. em 22-11-2011) 

Por  derradeiro,  a  devolução  do  veículo  objeto  da  ação,  nesta  fase
processual,  a  princípio,  não  resultará  em  nenhum  dano  ao  banco  agravante,
máxime  porque  tal  bem  não  se  mostra  de  extrema  necessidade  para  o
desempenho  de  suas  atividades.  Além  disso,  o  bem  está  em  seu  nome  e,
portanto, poderá, no caso de novo inadimplemento das prestações ou reforma da
sentença, voltar para sua posse.

Diante desse quadro, não vislumbro a presença dos requisitos do fumus
boni iuris e do  periculum in mora, que, excepcionalmente, poderiam autorizar a
concessão de efeito suspensivo à sentença.

Ante exposto,  nego seguimento ao agravo de instrumento por
considerá-lo manifestamente improcedente, o que faço com base no art. 557 do
Código de Processo Civil.

Por  fim,  cabe  advertir  que  a  eventual  oposição  de  embargos  de
declaração ou agravo interno poderá ensejar aplicação de multa processual.

Intimações necessárias. Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 31 de março de 2015.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
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Relatora


