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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -  AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO (DL  911/69)  -  ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA - PURGA DA MORA - EXIGÊNCIA DO
PAGAMENTO  INTEGRAL  DA  DÍVIDA  COBRADA  NA
EXORDIAL - NOVO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO
STJ (RESP. 1.418.593/MS - ARTIGO 543-C DO CPC) –
DECISÃO DO JUÍZO  A QUO QUE RECONHECEU A
PURGAÇÃO  DA  MORA  COM  O  PAGAMENTO  DAS
PARCELAS  VENCIDAS  -  INSUFICIÊNCIA  DOS
VALORES  DEPOSITOS  PELO  FINANCIADO  –
DECISÃO  REFORMADA  -  APLICAÇÃO  DO  ART.
557,  §1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO APELO.

-  Conforme  novo  entendimento  adotado  pelo  STJ
quando  do  julgamento  de  Recurso  Especial  nº
1.418.593/MS  (Art.  543-C  do  CPC),  em  contratos
posteriores à Lei  10.931/04, a qual alterou o artigo  3º,
parágrafo  2º,  do  DL  911/69,  somente  é  possível  o
reconhecimento da purga da mora com o pagamento da
integralidade  da  dívida  pendente,  segundo  os  valores
apresentados pelo credor fiduciário na inicial, inexistindo
a  possibilidade  pelo  pagamento,  tão  somente  das
parcelas vencidas.

“Art.  557.  omissis  §  1o-A Se  a  decisão  recorrida
estiver em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal,  ou de Tribunal  Superior,  o relator  poderá
dar provimento ao recurso.”
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VISTOS, 

BANCO VOLKSWAGEM S/A interpôs agravo de instrumento
da r. decisão (fl. 26), que, na ação de busca e apreensão proposta contra
JOSÉ RONDINELLY RIBEIRO DE SOUZA, entendeu suficiente o depósito
feito pelo recorrido das parcelas vencidas, reconhecendo a purga da mora, e
determinou a restituição do bem apreendido ao devedor.

Argumenta o agravante-autor que a purga da mora para ser
válida  deve  ser  realizada  no  prazo  legal  e  com valores  suficientes  para
atualização da dívida.

Defende que o devedor fiduciante deve pagar a integridade da
dívida,  segundo  os valores  apresentados  pelo  credor  fiduciário  na  inicial,
para que seja purgada a mora. 

Requer  o  deferimento  do  efeito  suspensivo  e,  ao  final,  o
conhecimento  e  provimento  do  agravo  de  instrumento  para  determinar  a
devolução do bem ao credor fiduciário e, por conseguinte, consolidar a posse
e propriedade do bem às mãos do recorrente.

Agravo instruído (fls. 16/51) e preparado (fl. 52).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Conheço do recurso, presentes que estão todas as condições
de admissibilidade.

O  exame  dos  autos  mostra  que  as  partes  firmaram  um
Contrato de Financiamento de Bens, para aquisição, pelo réu, de um veículo
Volkswagen  Gol  1.0,  ano/modelo  2013/2014,  chassi  nº
9BWAA05W1EP060226, restando financiado o pagamento do valor total de
R$  39.673,80  em  60  parcelas  de  R$  661,23  cada  uma,  vencendo-se  a
primeria em 30/12/2013 e a última em 30/12/2018 (fls. 35/38).

Diante do inadimplemento do financiado, no total de 03 (três)
parcelas, a contar da 2ª parcela, vencida em 30.01.2014, o credor fiduciário
ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão,  instruindo o feito com a
prévia notificação, como prova da constituição em mora.

Juntou também a planilha de débito apurada em 04/04/2014,
apontando como total do débito R$ 39.954,61 (fls. 22/24).

A liminar foi concedida pelo Juízo a quo e, após o deferimento
da liminar com a consequente apreensão do bem,  o agravado peticionou
informando  o  depósito  do valor  das  parcelas  vencidas,  tendo  o  Juízo  de
primeiro grau reconhecido a purgação da mora e determinado a devolução
do bem ao devedor.
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Nesse  cenário,  observo  que  houve  desacerto  na  decisão
recorrida, ao passo que reconheceu a a purgação da mora tão somente pelo
valor das parcelas vencidas, devendo, portanto, ser revista. 

Conforme o Decreto-Lei  nº  911,  de 1º de outubro de 1969,
com  alterações  trazidas  pela  Lei  10.931/2004,  a  purgação  da  mora  é
possível, contudo, pagando-se a integralidade da dívida e no prazo de cinco
dias após a execução da liminar de busca e apreensão, veja-se:

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

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e
exclusiva  do  bem  no  patrimônio  do  credor  fiduciário,
cabendo às repartições competentes, quando for o caso,
expedir  novo certificado de registro de propriedade em
nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus
da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de
2004).

§ 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. (Redação
dada pela Lei 10.931, de 2004). (sem grifos no original).

Nesse sentido, cumpre salientar o novo entendimento adotado
pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.418.593/MS, onde foi atribuído o
rito do art. 543-C do CPC:

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.
(REsp 1.418.593/MS – Recurso Especial 20130381036-
4,  Relator  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Segunda
Seção  do  STJ,  julgado  em  14.05.2014,  pub.  DJe
27.05.2014). (grifos acrescidos).
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DIREITO  CIVIL.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-
LEI  N.  911⁄1969.  ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA
LEI  N.  10.931⁄2004.  PURGAÇÃO  DA  MORA  E
PROSSEGUIMENTO  DO  CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO
DO  TOTAL  DA  DÍVIDA  (PARCELAS  VENCIDAS  E
VINCENDAS). DECISÃO MANTIDA. 1. A atual redação
do  art.  3º do  Decreto-Lei  n.  911⁄1969  não  faculta  ao
devedor  a  purgação  da  mora  nas  ações  de  busca  e
apreensão  de  bem  alienado  fiduciariamente.  2.
Somente  se  o  devedor  fiduciante  pagar  a
integralidade  da  dívida,  incluindo  as  parcelas
vencidas,  vincendas  e  encargos,  no  prazo  de  5
(cinco)  dias após a  execução da liminar,  ser-lhe-á
restituído  o  bem,  livre  do  ônus  da  propriedade
fiduciária. 3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento. (AgRg no REsp 1398434⁄MG, Rel. Ministro
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,
julgado  em  04⁄02⁄2014,  DJe  11⁄02⁄2014)  (grifos  e
destaques de agora).

Conforme  novo  entendimento  adotado  pelo  STJ,  acima
transcrito, em contratos posteriores à Lei nº 10.931/04, a qual alterou o artigo
3º, § 2º, do DL nº 911/69, somente é possível o reconhecimento da purga da
mora com o pagamento da integralidade do débito, entendida esta como os
valores  apresentados  e comprovados  pelo  credor  na  inicial,  inexistindo  a
possibilidade pelo pagamento, tão somente das parcelas vencidas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial  consolidado
nesta Corte. Veja-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PURGAÇÃO DA
MORA.  PAGAMENTO  PARCIAL  DA  DÍVIDA.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO  DE  NOVO  PRAZO  PARA
PURGAR A MORA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DE CINCO
DIAS  APÓS  A  EXECUÇÃO  DA  LIMINAR  DE  BUSCA  E
APREENSÃO.  DECISÃO  MANTIDA.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO. -O ATUAL ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO STJ-  §§ 1° E 2° DO ART.  3° DO
DECRETO-LEI N° 911/69 - NOVA REDAÇÃO DADA PELA
LEI  N°  10.931/2004  -  AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO  DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE CINCO DIAS
CONTADOS  DA  EXECUÇÃO  DA  LIMINAR  -
CONSOLIDAÇÃO  DA  PROPRIEDADE  DO  BEM  COM  0
CREDOR  FIDUCIÁRIO  -  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO  -  DECISÃO  REFORMADA.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20070860920148150000,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE , j.
em 30-09-2014)  (grifos de agora).
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO  DE  AUTOMÓVEL.  PURGAÇÃO  DA  MORA.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO
DÉBITO.  RECURSO  EM  CONFRONTO  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  PRETORIANA.  ART.  557  DO  CPC.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1.  A jurisprudência do STJ
firmou  entendimento  que,  com  o  advento  da  Lei  n°
10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-
lei  nº  911/1969,  não  há  mais  a  figura  da  "purgação  da
mora parcial", devendo o executado pagar a integralidade
do débito remanescente, ou seja, as parcelas vencidas e
as  vincendas,  a  fim  de  obter  a  restituição  do  bem. 2.
Recurso  ao  qual  se  nega  seguimento.  Vistos  etc.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20057921920148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DESA
MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 21-08-
2014)  (grifos acrescidos).

No caso dos autos não houve o pagamento da integralidade
do débito apontado na inicial, mostrando-se insuficiente o valor depositado
judicialmente pelo financiado/recorrido.

DISPOSITIVO

Pelo todo o exposto,  com fulcro no art. 557, §1º-A, do CPC,
DOU PROVIMENTO MONOCRÁTICO AO AGRAVO para reformar a decisão
recorrida no sentido de que a purgação da mora no caso em apreço deve ser
feita com o pagamento integral do débito apontado na inicial, mostrando-se
insuficiente o valor depositado judicialmente pelo financiado, ao passo que
determino a devolução do bem ao credor fiduciário, consolidando a posse e
propriedade do bem às mãos do agravante.

Comunique-se com urgência o teor da presente decisão ao
Juízo a quo. Cópia anexa.

P.I.

João Pessoa, 26 de novembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                RELATOR

Agravo de Instrumento nº   2013593-83.2014.815.0000 5


