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GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Apelação Cível Nº 0000212-88.2012.815.0751. 
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Apelante: Cristiano da Silva Santos.
Advogado:  Américo Gomes de Almeida
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Advogado(s): Henrique Buril Weber e outros.

DECISÃO MONOCRÁTICA

CIVIL –  APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO 
DO  RÉU  (DEVEDOR)  –  PRELIMINARES – 
AUSÊNCIA  DE  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES 
PAGOS  –  INVALIDADE  DA  NOTIFICAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL  –  REJEIÇÃO  –  MÉRITO – 
INADIMPLEMENTO  –  MORA  COMPROVADA  – 
BUSCA  E  APREENSÃO  DEVIDA  –  SENTENÇA 
MANTIDA –  RECURSO EM CONFRONTO COM A 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DO 
ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  –  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.

− O comando expresso do art. 3º do DL 911/69,  
cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF e 
pelo STJ, determina que o prazo para o pagamento  
integral  da  dívida  pelo  devedor,  a  elidir  a  
consolidação da posse em favor do credor, inicia-se a  
partir  da  efetivação da decisão liminar  na  ação de  
busca e apreensão.
– Comprovado o inadimplemento e a constituição em 
mora do devedor na hipótese, correta encontra-se a 
sentença que reintegrou ao Banco credor a posse do 
veículo  objeto  do  financiamento,  com  garantia  de 
alienação fiduciária, firmado entre as partes.
– Recurso a que se nega seguimento,  nos termos do 
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art.  557,  caput,  do  CPC,  por  confrontar  a 
jurisprudência dominante.

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  Ação  de  Busca   e  Apreensão ajuizada  pelo 
Banco  Aymoré  Crédito,  Financiamento  e  Investimentos em  face  de 
Cristiano da Silva  Santos,  alegando,  em síntese,  que  em 12/11/2009 as 
partes  celebraram um contrato  de  financiamento,  para  a  aquisição  de  um 
automóvel  no valor de R$ 12.800,00 (doze mil  e oitocentos reais).  Relata, 
ainda, que o réu deixou de pagar as parcelas do financiamento e incorreu em 
mora após a notificação, conforme comprovam os documentos em anexo.

Por essas razões requereu liminarmente a busca e apreensão 
do referido veículo e, após, a purgação da mora sob pena de consolidação da 
propriedade e posse plena e exclusiva do bem, além do pagamento de todo 
débito atualizado e custas e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida (fls. 23/24) e cumprida (fl. 30).
O promovido contestou a ação às fls.  40/43,  pugnando pela 

improcedência da ação e devolução do veículo.
Autos conclusos, a lide foi julgada procedente, consolidando a 

posse e propriedade do bem na titularidade do Banco promovente (fls. 56/60).
Inconformado,  o  réu  apelou  da  sentença  alegando 

preliminarmente a ausência da devolução dos valores pagos e a invalidade 
da notificação extrajudicial. No mérito, sustentou que o inadimplemento das 
prestações  ocorreu  por  conta  da  abusividade das  cláusulas  do  contrato  e 
levantou e necessidade de revisão dos valores, razões porque o provimento 
do recurso para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões às fls. 71/79.
A d.  Procuradoria  de  Justiça  não  opinou  sobre  o  recurso, 

porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção (fls. 92/95).
É o relatório.
DECIDO
Presentes  os  pressupostos  recursais  de  admissibilidade 

recursal (intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço o recurso.
PRELIMINARES
Sem razão o apelante.
Primeiramente, ressalte-se que a ausência da devolução das 

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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prestações  do  financiamento  não  enseja  a  extinção  do  processo  sem 
resolução de mérito, notadamente quando o art. 2673 do CPC não prevê tal 
hipótese e a restituição dos valores pagos somente será devida caso seja 
apurado saldo com a venda do bem apreendido, devendo este ser revertido 
ao devedor (art. 2º, caput, 4 do Decreto-lei nº 911/69).

Por  outro  lado,  para  comprovação  da  mora  é  suficiente  a 
notificação por Aviso de Recebimento - AR entregue no endereço do devedor, 
não  sendo  exigido  que  a  assinatura  seja  do  próprio  destinatário, 
diferentemente  do  que  alega  o  apelante  em  nítido  confronto  com  o 
entendimento recente e uníssono do STJ nesse sentido. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO 
ESPECIAL.  BUSCA  E  APREENSÃO.  ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA.  MORA.  NOTIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO.

1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal 
é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a 
entrega da notificação em seu endereço,  não se exigindo 
que  a  assinatura  constante  do  referido  aviso  seja  a  do 
próprio  destinatário,  sendo  imprescindível,  todavia,  a 
comprovação do  efetivo  recebimento,  o  que  não ocorreu no 
caso.

2.- Agravo Regimental improvido.

3 Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 
2005) I - quando o juiz indeferir a petição inicial; Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) 
ano por negligência das partes;  III  -  quando, por não promover os atos e diligências que Ihe 
competir,  o autor  abandonar  a  causa por  mais  de 30 (trinta)  dias;  IV -  quando se verificar  a  
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - 
quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada; Vl - quando  
não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das 
partes e o interesse processual; Vll - pela convenção de arbitragem; (Redação dada pela Lei nº 
9.307, de 23.9.1996) Vlll - quando o autor desistir da ação; IX - quando a ação for considerada  
intransmissível  por  disposição legal;  X -  quando ocorrer  confusão entre  autor  e  réu;  XI  -  nos 

demais  casos  prescritos  neste  Código.  §  1
o
 O  juiz  ordenará,  nos  casos  dos  ns.  II  e  Ill,  o 

arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, 

não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. § 2
o

 No caso do parágrafo anterior, quanto ao n
o 

II, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao n
o
 III, o autor será condenado ao 

pagamento das despesas e honorários de advogado (art. 28). § 3
o
 O juiz conhecerá de ofício, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria 
constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que Ihe  

caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento. § 4
o

 Depois de decorrido o prazo 
para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

4 Art  2º  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.
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(AgRg  no  REsp  1358155/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI, 
TERCEIRA TURMA, DJe 01/08/2013)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO 
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  BUSCA E  APREENSÃO.  MORA. 
COMPROVAÇÃO.  NOTIFICAÇÃO  ENVIADA  PARA  O 
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE.

1. "Na alienação fiduciária,  comprova-se a mora do devedor 
pelo  protesto  do  titulo,  se  houver,  ou  pela  notificação 
extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 
Documentos,  que  é  considerada  válida  se  entregue  no 
endereço  do  domicílio  do  devedor,  ainda  que  não  seja 
entregue  pessoalmente  a  ele"  (REsp  810717/RS,  Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA, julgado em 
17/08/2006).

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental 
a que se nega provimento.

(EDcl  no  REsp  1016759/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 10/09/2012)

Por essas razões, rejeito as preliminares arguidas.
MÉRITO
Quanto ao meritum causae, também não merece provimento.
Nos termos do art. 3º5 do Decreto-lei nº 911/69, com alterações 

pela  Lei  nº  10.931/04,  sabe-se  que  a  restituição  do  bem  ao  devedor 
pressupõe o cumprimento de duas condições, quais sejam: a) o pagamento 
da  integralidade  dos  valores  apresentados  pelo  credor  na  inicial  e 
b)observância do prazo de cinco dias contados da execução da liminar.  Não 
destoa a jurisprudência do STJ:

RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  DE  BUSCA  E 
APREENSÃO - ART. 3º, §§ 1º E 2º, DO DL 911/69, COM 
REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004 -  PRAZO 
DE  5  (CINCO)  DIAS  PARA  PAGAMENTO  DA 
INTEGRALIDADE  DA  DÍVIDA  PELO  DEVEDOR - 
TERMO INICIAL - DATA DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - 

5 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  Iiminarmente,  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) § 2º. 
No prazo do § 1º,  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)
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CONSTITUCIONALIDADE  DO  REFERIDO 
DISPOSITIVO  LEGAL -  PRECEDENTES  -  QUITAÇÃO 
DO  DÉBITO  INTEMPESTIVA  -  CONSOLIDAÇÃO  DA 
POSSE E DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR - 
OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA 
E APREENSÃO - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE 
-  RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES  PAGOS  PELA 
DEVEDORA  A  TÍTULO  DE  PURGAÇÃO  DA  MORA, 
RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE  EVENTUAL SALDO 
CREDOR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, 
QUE DEVERÁ SER ABATIDO DO MONTANTE A SER 
RESTITUÍDO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO.

−O comando expresso do art. 3º do DL 911/69, cuja 
constitucionalidade  já  foi  reconhecida  pelo  STF  e 
pelo STJ, determina que o prazo para o pagamento 
integral  da  dívida  pelo  devedor,  a  elidir  a 
consolidação da posse em favor do credor, inicia-se a 
partir  da  efetivação  da  decisão  liminar  na  ação  de 
busca e apreensão.

− In casu, o pedido de purgação integral da mora pela 
devedora  foi  feito  de  forma  intempestiva,  quando  já 
consolidada a posse e a propriedade do veículo em 
favor do credor fiduciário,  devendo,  pois,  ser julgada 
procedente a ação de busca e apreensão, com restituição 
do montante pago pela devedora a título de purgação da 
mora, ressalvada a existência de saldo credor em favor 
da  instituição  financeira,  que  deverá  ser  abatido  do 
montante a ser restituído;III - Recurso especial provido

(STJ  -  Resp  nº  986517  RS  2007/0215610-1,  Relator: 
Ministro  MASSAMI  UYEDA,  T3  -  TERCEIRA TURMA, 
DJe 20/05/2010)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO 
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
BUSCA  E  APREENSÃO.  PURGAÇÃO  DA  MORA. 
PAGAMENTO  INTEGRALIDADE  DO  DÉBITO. 
APLICAÇÃO  DE  MULTA.  ART.  557,  §  2º  DO  CPC. 
AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2.  Após  o  advento  da  Lei  nº  10.931/2004,  que  deu 
nova redação ao  art.  3º  do  Decreto-lei  nº  911/1969, 
não há mais que falar em purgação da mora uma vez 
que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo 
de  cinco  dias  contados  da  execução  da  liminar,  a 
propriedade do bem fica consolidada com o credor 
fiduciário,  devendo o devedor  efetuar  o  pagamento 
da  integralidade  do  débito  remanescente  a  fim  de 
obter a restituição do bem livre de ônus. Embargos de 
declaração recebidos como agravo regimental a que se 
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nega provimento, com aplicação de multa. (STJ; Agravo 
Regimental no Resp nº 1226611 - PR 2010/0227759-8, 
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA 
TURMA, DJe 24/09/2012)

Contudo, na hipótese o apelante não cumpriu nenhum dos dois 
requisitos, o que  permitiu que a propriedade e a posse plena do veículo se 
consolidasse com o credor fiduciário como bem restou decidido no primeiro 
grau de jurisdição. Em casos análogos, cito os recentes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -  INADIMPLEMENTO DA 
OBRIGAÇÃO  -  NOTIFICAÇÃO  DO  DEVEDOR  -  MORA 
DEBENDI  -  CARACTERIZAÇÃO -  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO  AGRAVADA  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS - AGRAVO IMPROVIDO.

(STJ;  AgRg  no  Ag  1382008/MG,  Rel.  Ministro  MASSAMI 
UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 13/11/2012)

Processual  Civil  -  Ação  de  Reintegração  de  Posse  - 
Inadimplemento  do  Arrendatário  -  Mora  comprovada  - 
Manutenção da sentença - Desprovimento do recurso.

-  Comprovado  o  inadimplemento  na  hipótese,  correto  o 
entendimento do julgador que reintegra o Banco arrendador na 
posse do veículo arrendado.

(TJPB;  AC  nº  20020100158159001  -  3ª  CÂMARA CÍVEL - 
Relator DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ - j. em 05/02/2013)

Portanto, diante da ausência do pagamento da integralidade da 
dívida no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, conclui-se que 
a propriedade do veículo em questão se consolidou com o Banco, estando 
isenta  de  erros  a  sentença  recorrida  que  julgou  procedente  a  ação  e 
determinou a busca e apreensão do veículo em favor do apelado.

Isto  posto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO  RECURSO  VOLUNTÁRIO e  mantenho  a  sentença 
recorrida em todos seus termos.

P. I.
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Desembargador relator
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