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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO. 
PERDA SUPERVENIENTE  DO OBJETO.  AÇÃO  DE 
BUSCA E APREENSÃO EXTINTA. LEVANTAMENTO 
DO IMPEDIMENTO JUDICIAL (RENAJUD).  PLEITOS 
ALMEJADOS  ATINGIDOS.  AUSÊNCIA  DE 
INTERESSE  DE  AGIR.  EXTINÇÃO  DA AÇÃO  SEM 
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
CONDENAÇÃO  DO  BANCO  NA  VERBA 
SUCUMBENCIAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO.

-  “O  interesse  processual  se  consubstancia  na  
necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o  
provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.” (NERY 
JUNIOR,  Nelson  e  NERY,  Rosa  maria  de  Andrade.  Código  de 
Processo  Civil  Comentado  e  Legislação  Extravagante.  12ª  ed., 
rev., ampl. e atual. até 13.7.2012. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012. P. 201).

-  Inexiste  interesse  do  autor,  consubstanciado  no 
binômio interesse/necessidade,  no prosseguimento da 
demanda, uma vez que a sua pretensão, ao ajuizar os 
embargos a execução, fora totalmente atendida, com a 
extinção  da  ação  de  Busca  e  Apreensão  e  o 
levantamento  do impedimento  judicial  proveniente  do 
RENAJUD.   

-  A  perda  do  objeto  significa  que,  por  motivo 
superveniente,  o  demandante  não  possui  mais 
interesse  processual  na  lide  proposta,  devendo  ser 
reconhecida a carência de ação.

- Não  há  que  se  falar  em  condenação  do  Banco 
embargado  na  verba  sucumbencial,  uma  vez  que  a 
ação principal, de  Busca e Apreensão, foi ajuizada em



decorrrência da inadimplência da promovida, e os motivos 
que ensejaram a demora na sua resolução,  que culminou 
nos  presentes  embargos,  decorreram  do  processo 
burocrático que rodeia as empresas de grande porte e dos 
trâmites da justiça.    

-  “Art.  267.  Extingue-se  o  processo,  sem  resolução  de  
mérito:
(…)
VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação,  
como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o  
interesse processual.” (Art. 267, VI, do CPC).

VISTOS

Jevan  Gonçalves  Pereira aviou  Embargos  de  Terceiro  c/c  Pedido  de 

Antecipação  dos  Efeitos  da  Tutela  em  face  da  Aymoré  -  Crédito  Financimento  e 
Investimento S/A., visando o levantamento da Busca e Apreensão existente sobre  o 

veículo descrito na inicial, bem como a retirada do impedimento judicial proveniente do 

RENAJUD, sob o fundamento de ter realizado, junto à instituição embargada, acordo de 

quitação de débito, desde o ano de 2010.

Sobrevindo sentença, às fls. 29/30, o Juiz de base extinguiu a ação, com 

base no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual,  

mediante a perda do objeto, deixando de condenar o embargante nas custas processuais 

haja vista o deferimento da gratuidade judiciária.

 

Irresignado,  apelou  o  demandante,  às  fls.  33/37,  arguindo,  basicamente, 

que, inobstante ter desaparecido o ato de apreensão e a constrição judical, não pode ele  

ficar prejudicado, sem receber os  honorários e o reembolso das custas processuais, haja 

vista  o longo aprisionamento material  indevido do seu bem, decorrente da demora da 

resolução da demanda principal, por omissão do banco, após a quitação realizada.

Por  fim,  pede  a  anulação  da  sentença  proferida  nos  autos  da  Busca  e 

Apreensão,  uma  vez  que  fora  proferida  sem  a  intimação  da  promovida,  julgando 

procedente os presentes embargos de terceiro. Subsidiariamente,  requer a condenação 

da apelada nos ônus da sucumbência.
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Contrarrazões ofertadas às fls. 39/40.

Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 

prosseguimento do feito, sem manifestação meritória (fls. 60/61).

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que o embargante busca, em sua exordial,  

o levantamento da Busca e Apreensão existente sobre o veículo descrito na inicial, bem 

como a retirada do impedimento judicial proveniente do RENAJUD.

Pois  bem,  como visto  do  relato  acima,  o  julgador  de  base entendeu ter 

ocorrido a perda do objeto dos presentes embargos de terceiro, tendo em vista a extinção 

da demanda principal (busca e apreensão).

De  fato,  a  desistência  homologada,  da  mencionada  ação,  culminou  no 

atendimento de um dos pleitos formulados,  no tocante ao levantamento da  ordem de 

busca do carro em comento. Por via de consequência, também ocorreu a exclusão do 

bloqueio judicial (RENAJUD) pretendido, conforme se verifica às fls. 68, da demanda em 

apenso, não subsistindo, portanto, qualquer interesse do embargante no julgamento dos 

presentes embargos. 

A  respeito  do  referido  instituto  processual  (ausência  de  interesse 

processual), trago à baila as esclarecedoras lições doutrinárias de Nelson Nery Junior e 

de Rosa Maria de Andrade Nery:

“Interesse processual. Trata-se do interesse processual, condição  
da ação, e não do interesse de direito material, que respeita ao  
mérito  (Arruda  Alvim.  Tratado  DPC,  I,  323).  O  interesse 
processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a  
juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe  
proporcionar.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa maria de 
Andrade.  Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação 
Extravagante.  12ª  ed.,  rev.,  ampl.  e  atual.  até  13.7.2012.  São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 201). Grifei.
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Portanto, diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da superveniente 

perda  do  objeto  desta  demanda,  eis  que  esta  ação  não  tem  mais  utilidade  para  o 

apelante. 

Ausente,  pois,  o  interesse-utilidade,  umas  das  condições  da  ação,  a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Acerca do tema, acosto os seguintes julgados desta Corte de Justiça: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  
CONCURSO  PÚBLICO.  POLICIAL  MILITAR.  TUTELA 
ANTECIPADA  DEFERIDA.  DETERMINAÇÃO  DE  NOVA 
CONVOCAÇÃO  PARA  APRESENTAÇÃO  DE  EXAMES 
MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE PROVA DE ESFORÇO FÍSICO.  
CANDIDATA  REPROVADA.  SUPERVENIENTE  PERDA  DO 
OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA  
AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE REPOUSA NO 
BINÔMIO  UTILIDADE-NECESSIDADE.  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CIRCUNSTÂNCIA 
APRECIÁVEL DE OFÍCIO. ART. 267, VI E PARÁGRAFO 3º DO 
CPC.  PROVIMENTO  DA  REMESSA.  APELAÇÃO  CÍVEL  E  
RECURSO  ADESIVO  PREJUDICADOS.  Uma  vez  cumprida  a  
decisão  concessiva  da  tutela  antecipada,  feita  a  nova 
convocação, mas tendo a autora sido reprovada na prova física,  
restou  configurada  a  sua  falta  de  interesse de agir,  por  perda  
superveniente do objeto, visto que o pedido feito na ação principal  
era que lhe fosse aberta a oportunidade de nova convocação para  
entregar  os  exames  médicos  e  realizar  as  demais  etapas  do  
concurso à medida que fosse logrando êxito em cada uma delas.  
Assim,  é de se considerar  que,  como a tutela jurisdicional  
não  pode  ser  outorgada  sem  uma  utilidade,  e  como  o  
interesse processual surge da necessidade de obter proteção  
a  interesse  substancial,  diante  do  quadro  supra,  a  autora  
passou a ser, supervenientemente,  carecedora de interesse 
processual para a presente ação (CPC, art. 3º e 267, vi), uma  
vez que não mais subsiste o pleito formulado na inicial.  (TJPB; 
Rec.  200.2011.038845-7/001;  Primeira  Câmara  Especializada 
Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos Coelho de Salles; DJPB 01/07/2013; 
Pág. 11)  

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  NEGATIVA  DE  INCLUSÃO  DE 
POLICIAL  MILITAR  NO  QUADRO  DE  ACESSO  PARA 
PROMOÇÃO.  PERDA  SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.  
ACOLHIMENTO  DA  PRETENSÃO  DO  IMPETRANTE  NA 
ESFERA  ADMINISTRATIVA.  DENEGAÇÃO  DA  SEGURANÇA 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O interesse de agir configura-se  
a partir do binômio necessidade-utilidade. Sendo assim, não se 
verifica, no caso concreto, a necessidade ou utilidade do presente 
writ  of  mandamus,  uma vez que o provimento  que poderia  ser  
alcançado por meio da ação judicial, já foi obtido na própria esfera  
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administrativa.  (TJPB;  MS  200.2012.022737-2/001;  Seção 
Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; 
DJPB 08/07/2013; Pág. 7) 

Os tribunais pátrios não destoam:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito  
cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato 
de financiamento de veículo firmado entre as partes. Credora que 
propôs  ação  de  busca  e  apreensão  em  desfavor  do  autor  
sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial. Apelo  
do demandante.  Declaração de inexistência de dívida. Perda 
do objeto diante do reconhecimento da quitação do contrato  
pelo banco na ação de busca e apreensão. Pleito de devolução 
em dobro dos valores indevidamente cobrados. Exegese do art.  
940 do Código Civil. Descabimento. Ausência de comprovação de  
má-fé  do  banco.  Indenização  por  danos  morais.  Ausência  de 
demonstração do prejuízo sofrido. Ônus que competia ao autor.  
Art.  333,  I,  do  código  de  processo  civil.  Busca  e  apreensão  
ajuizada quando ainda não quitada a dívida. Instituição financeira  
que protocolou pedido de desistência do processo após noticiado  
o pagamento. Pretensão acolhida que gerou a extinção do feito.  
Ausência  de  apreensão  do  veículo.  Dano  não  configurado.  
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 
2015.000629-7; Santa Rosa do Sul; Segunda Câmara de Direito  
Comercial; Relª Desª Rejane Andersen; Julg. 10/03/2015; DJSC 
27/03/2015; Pág. 232)

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 267, inciso VI:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:
VI – quando não ocorrer qualquer das condições da ação, como a 
possibilidade  jurídica,  a  legitimidade  das  partes  e  o  interesse  
processual.”

Quanto  à  condenação  do  banco  na  verba  sucumbencial,  também  não 

assiste  razão ao recorrente,  uma vez que a jurisprudência entende que,  em caso de 

extinção do feito, por perda superveniente do objeto, arcará com a verba do advogado 

aquele que deu causa à ação, segundo o princípio da causalidade. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  PERDA  SUPERVENIENTE  DO 
INTERESSE.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  PRINCÍPIO  DA 
CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  Superior  de  Justiça  é  no  
sentido de que, na hipótese de extinção do feito por perda de  
objeto decorrente de fato superveniente,  a  verba honorária  
deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade.  
Precedentes.
2.  Não  cabe  a  esta  Corte  rever  entendimento  adotado  pelo  
Tribunal  de  origem  que  aplica  o  princípio  da  causalidade  
porquanto  demandaria  o  revolvimento  do  contexto  fático-
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probatório dos autos, inviável em recurso especial, nos termos da  
Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  502.836/MG,  Rel.  Ministro  HUMBERTO 
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  03/06/2014,  DJe 
12/06/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO 
DO  PROCESSO.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  ÔNUS  DA 
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  Superior  de  Justiça  é  no  
sentido de que, na hipótese de extinção do feito por perda de  
objeto decorrente de fato superveniente,  a  verba honorária  
deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade.  
Este determina a imposição da verba honorária à parte que  
deu  causa  à  instauração  do  processo  ou  ao  incidente  
processual.
2. O Tribunal  a quo decidiu que o ora recorrente deu causa à  
instauração do processo. Ora, para afastar a responsabilidade da 
recorrente pelo ajuizamento da ação, conforme consignado pelo  
acórdão recorrido, faz-se necessário adentrar no conjunto fático-  
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp  1262419/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/06/2012,  DJe  
13/06/2012) (grifei)

Nessa seara, analisando especificamente o caso dos autos, verifico que  o 

apelado  ajuizou  a  Busca  e  Apreensão  em  decorrência  do  real  inadimplemento  da 

financiada, Marlene Marcelino de Oliveira, e que a demora na resolução desse litígio, que 

terminou por ocasionar os embargos, ora analisados, decorreu de questões burocráticas 

da empresa e dos trâmites judiciais, não havendo como imputar ao banco a culpa pelo  

ajuizamento desta demanda.

Ademais, importa registrar que a promovida, na busca e apreensão, vendeu 

o bem ao embargante em 05/11/10, quando já havia sido citada no referido processo, 

conforme se colhe das fls.20-verso,  mandado juntado em 13/10/09,  impedindo,  dessa 

forma, a pretensão da instituição bancária de reaver o veículo.

Constata-se, ainda, que o recorrente(embargante) adquiriu o bem ciente da 

existência da ação e da inadimplência da fiduciante (devedora), na medida em que ele 

próprio buscou fazer acordo com o banco/embargado.
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Assim, caso este juízo entedesse pela imposição dos ônus da sucumbência 

à  instituição  bancária  nos  presentes  embargos,  estaria  a  ratificar  uma situação  ilícita 

ocorrida, além de prejudicá-la mais uma vez.             

Por fim, no tocante à anulação da sentença proferida na ação de busca e 

apreensão  em  apenso,  registro  que  o  referido  processo  encontra-se  transitado  em 

julgado, sendo juridicamente impossível o atendimento ao pleito.  

Com essas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO APELO, mantendo a 

sentença em todos os seus termos. 

Publique-se.
Intime-se. 
Cumpra-se. 

João Pessoa, 06 de abril de 2015, segunda-feira. 

Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada
                     Relatora 

                                                                                  J/05
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