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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0105121-20.2012.815.2001.
ORIGEM: 16ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Maria Lúcia da Silva Andrade.
ADVOGADO: Américo Gomes de Almeida.
APELADO: Banco GMAC S/A.
ADVOGADO: Milton Gomes Soares e Milton Gomes Soares Júnior.

EMENTA:  BUSCA  E  APREENSÃO.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  INADIMPLEMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  APELAÇÃO.  PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AÇÕES
CONEXAS. DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO QUANDO
UM DOS PROCESSOS JÁ FOI SENTENCIADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
Nº  235,  DO  STJ. REJEIÇÃO.  MORA  COMPROVADA  POR  CARTA
REGISTRADA EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS,
CONFORME ANTERIOR REDAÇÃO DO § 2.º, DO ART. 2.º, DO DECRETO-
LEI  N.º  911/1969.  DESNECESSIDADE  DE  NOTIFICAÇÃO  PESSOAL.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO
POSITIVADO  PELA  LEI  N.º  13.043/2014.  ALEGADA  ILEGALIDADE  DAS
CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  NÃO  INDICAÇÃO  DAS  CLÁUSULAS
ABUSIVAS. SÚMULA 381 DO STJ. APLICAÇÃO DO PREÇO DA VENDA NO
PAGAMENTO DO DÉBITO E DAS DESPESAS DECORRENTES E ENTREGA
DO  SALDO  AO  DEVEDOR.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO  DE  QUAISQUER  DAS  PARCELAS.  INEXISTÊNCIA  DE
VALOR  A  SER  RESTITUÍDO.  DESPROVIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.

1. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
(Súmula/STJ nº 235).

2.  Nas  ações  de  busca  e  apreensão  de  veículo  regidas  pelo  Decreto-Lei  n.º
911/1969, não é necessário que a notificação exigida pelo § 2.º, do art.  2.º, seja
pessoal,  entendimento  aplicável,  inclusive,  aos  contratos  celebrados  antes  da
modificação implementada pela Lei n.º 13.043/2014.

3.  Embora  seja  possível  que,  na  resposta,  o  devedor  invoque  a  ilegalidade  das
cláusulas  contratuais,  é  necessário  que  elas  sejam  especificadas,  posto  que,
consoante o disposto na Súmula n.º 381, do STJ, nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

4. Constatado o inadimplemento ou a mora e apreendido o bem, o credor poderá
vender  a  coisa  a  terceiros  e  o  preço  da  venda  deverá  ser  utilizado  para  pagar
somente os débitos do devedor e as despesas decorrentes da cobrança, não havendo
perda das parcelas pagas.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação



n.º 0105121-20.2012.815.2001,  em que figuram como partes Maria Lúcia da Silva
Andrade e Banco GMAC S/A.

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

VOTO.

Maria Lúcia da Silva Andrade interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 95/98, nos autos da Ação de
Busca  e  Apreensão  em seu  desfavor  ajuizada pelo  Banco GMAC S/A,  que  julgou
procedente  o  pedido,  mantendo  a  liminar  concedida,  para  consolidar  a  posse  e
propriedade  do  veículo  objeto  da  alienação  fiduciária  nas  mãos  da  Instituição
Financeira, por vislumbrar a ocorrência do inadimplemento das parcelas do contrato de
financiamento,  condenando-a  ao  pagamento  das  custas  e  honorários  advocatícios
arbitrados em R$ 500,00.

Em suas razões, f. 99/102, defendeu, preliminarmente, a nulidade da Sentença,
ao argumento de que o presente feito deveria ter tramitado perante a 11ª Vara Cível da
Comarca desta Capital, ante a suposta conexão com a Ação Revisional de Contrato por
ela ajuizada em face do Banco Apelado.

No mérito,  sustentou que o feito deveria ter  sido extinto sem julgamento do
mérito, ante a não devolução, por parte do Banco Apelado, das quantias por ela pagas
antes da apreensão do veículo objeto do contrato.

Alegou que sua notificação prévia para purgação da mora não foi válida, haja
vista que, em seu dizer, a comunicação deve ser realizada pelo  Cartório de Títulos e
Documentos competente e que deve ser recebida pessoalmente pelo devedor.

Argumentou que o contrato possui inúmeras cláusulas abusivas e que, por esse
motivo, é necessária a realização de perícia contábil sobre o instrumento contratual, a
fim de que seja apurado o valor real do débito, pugnando, ao final, pelo provimento do
Apelo e improcedência do pedido.

Contrarrazoando, f. 104/111, o Banco Apelado asseverou que a Ação de Busca e
Apreensão é autônoma em relação à Revisional e que a simples propositura desta última
não inibe a caracterização da mora.

Afirmou que nas alienações fiduciárias a mora decorre do simples vencimento
do  prazo  para  pagamento  e  que,  no  caso  dos  autos,  a  notificação  extrajudicial  foi
entregue  no  endereço  da  Devedora,  sendo  desnecessária,  em  seu  entender,  o
recebimento pessoal da correspondência, pelo que requereu o desprovimento do Recurso
e manutenção incólume da Sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  Parecer,  f.  119/121,  opinando  pelo
desprovimento da Apelação, por entender que restou comprovado o inadimplemento das
parcelas do contrato apto a ensejar a restituição do bem alienado fiduciariamente.

É o Relatório.



O Apelo é tempestivo e seu preparo dispensado, por ser a Apelante beneficiária
da  gratuidade  judiciária,  pelo  que,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  dele
conheço.

Nos termos do art. 103, do Código de Processo Civil/1973, vigente à época da
prolação da Sentença, duas ações são conexas quando lhes for comum o objeto ou a
causa de pedir1.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  sedimentou,  mediante  a  Súmula  nº  235,  o
entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi
julgado2, realidade que não se altera em decorrência da pendência de recurso em um
deles.

Nestes autos, a Instituição Financeira Promovente, ora Apelada, objetiva reaver,
em decorrência do inadimplemento contratual, o automóvel alienado fiduciariamente,
cuja Adquirente,  ora Apelante, ajuizou Ação Revisional por suposta abusividade das
cláusulas contratuais, que tramita perante o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca desta
Capital (Proc. nº 200.2012.087.239-1), conforme demonstrado às f. 50/51.

Conquanto haja a identidade de objeto entre  as  ações,  a  Ação Revisional  já
havia sido sentenciada quando o Juízo prolatou a Sentença ora recorrida, o que afasta,
conforme  o  entendimento  sumulado  do  STJ  suprarreferido,  a  obrigatoriedade  do
julgamento  simultâneo  dos  processos  conexos,  pelo  que  rejeito  a  preliminar  de
nulidade da Sentença.

Passo ao mérito.

A Apelante celebrou com o Apelado contrato de financiamento com garantia
de alienação fiduciária para obtenção de empréstimo no valor de R$ 17.740,00, a serem
pagos em sessenta parcelas de R$ 529,40, e não efetuou o pagamento da 8ª, 9ª e 10ª
parcelas,  pelo  que foi  notificado na forma do § 2.º,  do art.  2.º,  do Decreto-Lei  n.º
911/1969, f. 32, e teve contra si ajuizada a presente Ação.

O  referido  dispositivo,  conforme  redação  vigente  à  época  da  notificação3,
dispunha  que  o  credor  deveria  demonstrar  a  mora  do  devedor  por  carta  registada
expedida  por  intermédio  de  Cartório  de  Títulos  e  Documentos  ou  pelo  protesto  do
título, realizado pelo Tabelionato de Protesto.

Na redação dada pela Lei n.° 13.043/20144, está expresso que não se exige que
a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, porém,
mesmo anteriormente  a  esta  modificação,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  já  entendia  que a  notificação  não  precisava ser  pessoal,  bastando que fosse
entregue no endereço do devedor.

1 Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir.

2 Súmula/STJ nº 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

3 Art. 2.º […] § 2.º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada
por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a
critério do credor.

4 Art. 2.º […] § 2.º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja
a do próprio destinatário.



Ilustrativamente:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.  DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL.  SUFICIENTE  A  ENTREGA  NO  ENDEREÇO  DO  DEVEDOR.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.  Esta
Corte consolidou entendimento no sentido de que, para a constituição em mora por meio
de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda
que não pessoalmente. Precedentes. […] (STJ, AgRg no AREsp 419.667/MS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)

A  Apelante  não  se  desincumbiu  do  ônus  de  provar  que  pagou,
tempestivamente, a integralidade da dívida pendente, na forma do § 2º, do art. 3º 5, e, na
Contestação, 45/48, limitou-se a invocar a ilegalidade das cláusulas contratuais, sem
especificá-las, afirmando que o Apelado não indicou as taxas de juros e de multa e o
índice de correção monetária, apesar de o contrato estar encartado às f. 23/28.

Embora seja possível que na Contestação o devedor invoque a ilegalidade das
cláusulas contratuais,  é necessário que elas sejam indicadas,  posto que, consoante o
disposto na Súmula n.º  381, do STJ, nos contratos bancários,  é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Por fim, segundo o art. 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/19696, o valor apurado com a
alienação do bem, posteriormente à sua apreensão, deverá ser utilizado para pagar os
débitos do devedor e as despesas decorrentes da cobrança, e o saldo apurado deverá ser
entregue ao devedor, não havendo perda das parcelas pagas.

No  caso  destes  autos,  contudo,  a  Apelante  não  comprovou  o  pagamento  de
quaisquer das parcelas  do contrato,  nem antes nem depois do ajuizamento da Ação,
estando ainda em mora, pelo que não há que se falar em devolução das parcelas pagas,
tampouco em saldo a lhe ser entregue após a venda do bem apreendido.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento. 

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada  Cível  do Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no dia  24 de  maio  de  2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho.  Presente  à  sessão  a  Exma.  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

5 Art. 3.º […] § 2.º No prazo do § 1.º, 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.

6 Art.  2.º  No  caso  de  inadimplemento  ou  mora  nas  obrigações  contratuais  garantidas  mediante  alienação
fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão,
hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em
contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas
decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.


