
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012568-22.2010.815.2001 — 6ª Vara Cível da Capital
RELATOR       : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE     : Sandra Carolina Alves de Moraes
ADVOGADO   : Eduardo Fragoso dos Santos (OAB/PB nº 12.447)
APELADO       : Bradesco Financiamentos S/A, com atual denominação do Banco Fi-
nasa S/A 
ADVOGADO   : Celso Marcon  (OAB/PB nº 10.990-A) 

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE BUSCA E APREEN-
SÃO — MORA COMPROVADA — PROCEDÊNCIA —
IRRESIGNAÇÃO — AÇÃO REVISIONAL DE CONTRA-
TO  AJUIZADA  E  JULGADA  IMPROCEDENTE  —
CONSTATADA  A  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE
DAS COBRANÇAS DAS PRESTAÇÕES — MANUTEN-
ÇÃO DA SENTENÇA — APLICAÇÃO DO ART. 932, IV,
“B”, DO NCPC — DESPROVIMENTO.

— “Após devidamente comprovada a mora do devedor, conforme
art. 3º, C.C. Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, estão presentes os
requisitos legais para a procedência do pedido de desapossamento do
bem.” (TJSP;  APL 1008267-37.2015.8.26.0286;  Ac.  10683807;  Itu;
Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Felipe Ferrei-
ra; Julg. 10/08/2017; DJESP 23/08/2017; Pág. 2331) 

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por Sandra Carolina Al-
ves de Moraes contra a sentença de fls. 110/111, proferida nos autos da Ação de Busca
e Apreensão ajuizada pelo  Banco Finasa S/A, julgando procedente o pedido inicial,
para consolidar a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente no patrimônio
do credor.

A apelante, às fls. 113/116, sustenta que o contrato de financia-
mento do veículo está sendo discutido em sede de ação revisional, ressaltando ser veda-
da a capitalização de juros e utilização da tabela Price, dessa forma há de ser julgada
improcedente a busca e apreensão.

Contrarrazões às fls. 118/136.
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A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 151/52, opi-
nou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. Decido.

Vislumbra-se dos autos que o apelado ajuizou a presente ação de
busca e apreensão alegando ter firmado com a apelada contrato de financiamento com
garantia fiduciária, no qual restou configurada a inadimplência das prestações. 

O magistrado a quo, a seu turno, julgou procedente o pedido ini-
cial, para consolidar a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente no patrimô-
nio do credor.

Importante destacar, primeiramente, que, se comprovada a mora,
é perfeitamente possível determinar-se a busca e apreensão do bem alienado fiduciaria-
mente, de acordo com o artigo 3° do Decreto-lei 911/69.

Art 3°. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o
devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciaria-
mente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a
mora ou o inadimplemento do devedor.

Seguindo essa linha de raciocínio,  cite-se a  Súmula  nº  72 do
STJ:

“A COMPROVAÇÃO DA MORA E  IMPRESCINDÍVEL A
BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARI-
AMENTE.”  (Súmula  72,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

No mesmo norte:

ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Após  devi-
damente  comprovada  a mora do  devedor,  conforme  art.  3º,
C.C. Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, estão presentes os re-
quisitos legais  para a procedência do pedido de desapossamento
do  bem. Sentença  mantida.  Recurso  desprovido. (TJSP;  APL
1008267-37.2015.8.26.0286; Ac. 10683807; Itu; Vigésima Sexta Câ-
mara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Felipe  Ferreira;  Julg.
10/08/2017; DJESP 23/08/2017; Pág. 2331) 

A apelante alega ter ajuizado ação de revisão contratual (autos
em apenso) visando questionar os valores das prestações inadimplidas,  pactuadas no
contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado com o banco
apelado, contudo, na mencionada ação foi constatada a possibilidade de cobrança do
anatocismo, uma vez que expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.

Nesses termos, a alegação da apelante, de que não poderia ser
decretada a busca e apreensão do veículo, em virtude de tramitar ação revisional de con-
trato, não pode subsistir, eis que referida demanda foi julgada improcedente e mantida a
decisão de 1º grau na análise da apelação cível. 
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Sendo assim, possível a decretação da busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, pois o devedor fiduciante, comprovadamente, encontra-se em
débito junto ao credor fiduciário.

Por tais razões, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

P.I. 

João Pessoa, 24 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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