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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
DETERMINAÇÃO  DE  CITAÇÃO  DO  DEVEDOR
FIDUCIANTE  PARA  PAGAMENTO  DAS
PARCELAS  VENCIDAS.  NÃO  OPOSIÇÃO  DO
AUTOR.  QUESTÃO  PRECLUSA.  DEPÓSITO
EFETIVADO  NO  VALOR  MENCIONADO  NA
INICIAL.  NÃO  IMPUGNAÇÃO  PELA  INTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  RESTITUIÇÃO  DO  BEM  DEVIDA.
REFORMA  DA  SENTENÇA  RECORRIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC (ATUAL ART. 485,
VI, DO NCPC). PROVIMENTO. 

-  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  essa  como  os  valores  apresentados  e
comprovados  pelo  credor  na  inicial,  sob  pena  de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária.

- Ocorrido o pagamento das parcelas vencidas, não
havendo a Instituição Financeira se insurgido contra
tais argumentos, admitiu que o débito estava quitado,
precluindo o direito à cobrança das parcelas, eis que
não se pode exigir  do devedor  cálculo diverso,  eis
que incumbe ao credor indicar, na inicial, os valores
que originaram a mora e entende como devidos. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl.146.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luciene Borborema

de Brito  Cavalcante,  inconformada com a Sentença proferida  nos autos  da

Ação de Busca e Apreensão movida pelo HSBC Bank do Brasil S/A, na qual o

Magistrado da 4ª Vara da Comarca de Bayeux julgou procedente o pedido para

confirmar a liminar de fl. 15 e consolidar a posse e a propriedade do veículo

com o Autor.

Em suas razões recursais, a Apelante, em preliminar, alegou a

nulidade da Sentença, eis que o Juiz “a quo” proferiu Decisão sem apreciar o

pedido  de  purgação  da  mora  de  fl.  16,  contrariando  Acórdão  da  Primeira

Câmara Cível.  No mérito,  aduziu  que os  débitos  relativos  às  mensalidades

requeridas na petição inicial foram todos pagos. Disse que, ao contrário do que

foi  afirmado na Decisão Recorrida,  houve o pagamento do débito,  e  que o

Autor, intimado para se manifestar sobre a matéria, quedou-se inerte, tornado

incontroversa a inexistência da dívida (fls. 126/132).

Devidamente  intimada,  a  Autora/Apelada  não  apresentou as

Contrarrazões (fl. 134v). 

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 141/142).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº

2, que assim dispõe:
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Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na  forma  nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como a Decisão Recorrida se deu em data anterior a

17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos de admissibilidade do CPC de

1973.

Superada essa questão, caberia, em primeiras linhas, a análise

da preliminar de nulidade aventada pela Apelante, na qual sustentou que o Juiz

“a quo” proferiu Decisão sem apreciar o pedido de purgação da mora de fl. 16.

Entretanto, tal matéria, a meu juízo, se confunde com o mérito

recursal, motivo pelo qual, a examinarei, concomitantemente, com a apreciação

meritória propriamente dita.

Dito isso, verifico que toda a controvérsia posta nos presentes

autos girou em torno da existência ou não do débito apontado na petição inicial,

e se houve a correspondente purgação da mora a justificar a improcedência da

Busca e Apreensão manejada pelo Autor. 

Nessa senda, atento ao pedido formulado na exordial, percebo

que o débito cobrado pela parte autora foi fixado em R$ 2.378,78 (dois mil,

trezentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), referente às parcelas

vencidas a partir de 16.09.2010 a 16.12.2010.

No presente caso,  a parte  promovida,  ora Apelante,  ao que

tudo indica, antes mesmo da consolidação da liminar de Busca e Apreensão

deferida,  peticionou  às  fls.  16  e  seguintes,  requerendo  a  consignação  em

pagamento  do  valor  cobrado,  juntando,  ainda,  os  respectivos  boletos

devidamente quitados, e o Banco Promovente, muito embora intimado para se

manifestar sobre o tema (fl. 23), quedou-se inerte.

Não bastasse isso, em petitório de fls. 118/119, protocolizado

após  o  Acórdão  da  Primeira  Câmara  Cível  do  TJPB,  que  havia  anulado

Sentença proferida na 4ª Vara de Bayeux, justamente, pela ausência de exame
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da purgação de mora pelo Juiz, a Promovida requereu, mais uma vez, que o

veículo lhe fosse devolvido, tendo em vista que o débito já havia sido quitado.

Em  razão  disso,  o  Juiz  “a  quo”,  novamente,  determinou  a

intimação do Promovente para se pronunciar sobre a questão (fl. 121), mas, da

mesma forma  como  já  havia  ocorrido  no  início  da  tramitação  da  presente

demanda, o Banco HSBC, mais uma vez, se manteve inerte.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça definiu, conforme Acórdão

proferido pela 2ª Seção nos autos do Recurso Especial nº 1.418.593-MS, de

relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, apreciado em 14/5/2014, julgado previsto

para os Recursos Repetitivos no âmbito do STJ, para os fins do art. 543-C do

Código, que compete ao devedor o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias

após a execução da Liminar na Ação de Busca e Apreensão, integral da dívida,

entendida essa os valores apresentados pelo Credor na petição inicial. 

“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.”

Assim sendo, como acima dito, foi deferia a liminar de Busca e

Apreensão e determinada a citação do devedor fiduciante para pagar a dívida

pendente vencida e/ou, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a Ação contra a

qual não se opôs a parte autora em sede de Agravo de Instrumento.

Dessa forma, preclusa a matéria quanto à dívida considerada

para  purgação da  mora,  qual  seja,  a  vencida,  e  expedida a  citação nesse
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sentido,  contendo  os  valores  que  o  Credor  entendia  como  devidos  e  que

originaram a mora, tornou-se incontroverso que o valor integral da dívida era

R$  2.378,78  (dois  mil,  trezentos  e  setenta  e  oito  reais  e  setenta  e  oito

centavos).

Portanto, ocorrido o pagamento das parcelas vencidas (fls. 16

e  seguintes),  não  havendo  a  Instituição  Financeira  se  insurgido  contra  tais

argumentos,  admitiu  que  o  débito  estava  quitado,  precluindo  o  direito  à

cobrança das parcelas, eis que não se pode exigir do devedor cálculo diverso,

já que incumbe ao credor indicar, na inicial, os valores que originaram a mora e

entende como devidos. 

Isso  posto,  depositado  pelo  devedor  os  exatos  valores

mencionados na inicial como dívida vencida, originária da mora e da qual não

comporta  mais  discussão,  não há  como não considerar  quitada  a  dívida  e

determinar a restituição do bem.

Diante  do  exposto,  DOU  PROVIMENTO  à  Apelação  Cível,

para,  reformando  a  Sentença  Recorrida,  julgar  extinto  o  processo,  sem

resolução do mérito, com base no art. 267, VI, do CPC/1973 (atual art. 485, VI,

do NCPC) por carência superveniente da Ação, em razão da perda do seu

objeto, com a determinação de restituição do bem.

Considerando-se  que  a  devedora  deu,  com  seu

inadimplemento,  causa  ao  ajuizamento  da  Ação,  diante  do  princípio  da

causalidade, mantenho o ônus sucumbencial fixado, observando, porém, ser

ela, beneficiária da gratuidade judiciária. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).
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Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 novembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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