
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO DES . OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009717-92.2012.815.0011.
Origem : 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Banco Safra S/A. 
Advogado : Celso Marcon. 
Apelado : Centro de Formação de Condutores Sinal Verde.
Advogados : Guilherme Oliveira Sá. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA
MORA.  RECONHECIMENTO  DO  DÉBITO.
ADIMPLEMENTO  POSTERIOR.  EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
ÔNUS  DE  SUCUMBÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE.  VALOR  DEVIDO  PELO
DEMANDADO. PROVIMENTO DO APELO. 

- Diante da situação de flagrante perda superveniente
do objeto,  não há que se extinguir  o feito julgando
procedente  ou  improcedente  o  pedido  autoral,
porquanto  inexiste  substrato  fático-processual  para
tanto, haja vista o reconhecimento de que a pretensão
do demandante não possui  mais utilidade e guarida
por ato superveniente à propositura da ação. É caso,
pois, de extinção do feito sem julgamento de mérito,
conforme têm se posicionado os Tribunais pátrios.

-  A questão  de  se  saber  qual  das  partes,  de  fato,
sagrou-se  vencedora  e  vencida  na  demanda  há  de
necessariamente perquirir o princípio da causalidade
da instauração do litígio judicial, bem como verificar
a satisfação do interesse no plano material,  para se
concluir, fulcrado no princípio da justiça e em critério
de  razoabilidade,  a  quem  incumbe  os  ônus  de
sucumbência.

- Na hipótese em apreço, não há maiores dificuldades
em se averiguar que a conduta inadimplente da parte
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promovida  foi  a  responsável  pela  instauração  da
demanda,  bem  como  que  seu  comportamento
posterior  é que deu causa à  extinção do feito,  haja
vista que, apenas após uma atitude superveniente ao
ajuizamento  da  ação  pela  instituição  credora,  o
devedor  promovido  providenciou  o  pagamento  das
parcelas contratuais em atraso.

-  A purgação da mora implica o reconhecimento do
débito, circunstância que conduz à conclusão de que o
devedor deve arcar com os ônus sucumbenciais,  em
respeito ao princípio da causalidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Banco Safra S/A
contra sentença (fls. 77/78) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca
de Campina Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo
ajuizada  em face  do  Centro  de  Formação de  Condutores  Sinal  Verde,
julgou improcedente o pedido autoral.

Na peça de ingresso (fls. 02/04), a instituição autora relata que a
sociedade demandada obteve um financiamento de um automóvel, FIAT UNO
MILLE WAY, placa NQG 9799, concretizado por meio de uma Alienação
Fiduciária  em garantia  do  contrato  nº  161003497,  tornando-se  a  requerida
possuidora depositária do bem até a efetivação do correspondente pagamento.

Afirma que o promovido não efetuou o pagamento da parcela
com vencimento em 20/12/2011 e das seguintes, sustentando ter incorrido, até
a data  do ajuizamento da demanda,  “em mora,,  perfazendo o valor de R$
23.616,65  referente  às  parcelas  vencidas  e  vincendas,  devidamente
corrigidas contratualmente”. Assevera ter constituído em mora o demandado,
ponderando não ter, contudo, conseguido receber seu crédito amigavelmente. 

Ao final, com base na situação narrada, pleiteou liminarmente a
medida acautelatória e, após, o depósito do bem em mãos do representante
legal da autora, citando-se a requerida para o pagamento da integralidade da
dívida, consolidando-se, posteriormente, a propriedade e posse plena do bem
em favor da instituição fiduciária.

Contestação apresentada (fls. 45/51), alegando a possibilidade
da purgação da mora, destacando a função social do contrato, e a busca por
sua preservação, frisando que “o contrato celebrado entre as partes, carreado
com a inicial,  fora firmado após o advento das modificações  introduzidas
pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004”. Ressalta que o valor real dos
débitos perfaz o montante de R$ 8.195,71 (oito mil, cento e noventa e cinco
reais  e  setenta  e  um  centavos),  destacando  o  fato  de  ter  ajuizado  ação
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revisional, afirmando restar purgada a mora com as atualizações monetárias
devidas.

O demandado juntou comprovantes de depósitos (fls. 70/72).

Sobreveio, então, sentença de improcedência (fls. 77/78), cujo
dispositivo assim restou redigido:

“Diante  do  exposto,  tendo tudo muito  bem visto e
examinado, com supedâneo no §2º do art. 3º do Dec-
Lei nº 911/69, com nova redação que lhe foi dada
pela Lei nº 10.931/04, hei por bem acolher o pedido
de purgação da mora e JULGAR IMPROCEDENTE
O  PEDIDO  DO  AUTOR,  cassando  a  liminar
anteriormente  deferida,  consolidando  a  posse  e  a
propriedade do promovido relativamente ao veículo
alienado fiduciariamente, livre de ônus.
Custas já quitadas.
Condeno  a  parte  promovente  no  pagamento  dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa”

 Inconformada,  a  instituição  financeira  interpôs  Recurso
Apelatório (fls.  81/88),  em cujas razões  defende que  “o banco Recorrente
atendeu a todos os requisitos necessários para acionar o Poder Judiciário
com a devida ação de Busca e Apreensão”. Aduz que “não há improcedência
em caso de purgação da mora, e sim, extinção do processo”, sob o argumento
de que “tem-se com o pagamento do débito vencido, bem como o afastamento
da mora, a perda do interesse processual”.

Pondera que  “aquele que deu causa ao ajuizamento da ação
deverá responder pelas despesas decorrentes, ou seja, não há que se falar em
condenação de  honorários  advocatícios  pelo autor,  por  não ter sido esse
quem deu causa à propositura da presente demanda”.

Por fim, requer a reforma da sentença no sentido de extinguir o
processo  sem  resolução  de  mérito,  bem  como  condenar  o  requerido  ao
pagamento de honorários advocatícios, por ter sido a parte que deu causa aoa
ajuizamento da demanda.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  apelada  não
apresentou contrarrazões (fls. 93).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  98),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.
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Presentes os requisitos de admissibilidade,  conheço do apelo,
passando à análise de seus argumentos recursais.

A questão trazida à tona pela parte insurgente é eminentemente
processual e não requer maiores delongas ou divagações. 

Consoante se infere dos autos, o caso em apreço nos traz uma
hipótese de ação de busca e apreensão de veículo, fundada no inadimplemento
de  prestações  por  parte  do  devedor,  e  que  perdeu  o  objeto  de  forma
superveniente por ocasião da purgação da mora pelo demandado. 

Pois  bem,  diante  desse  cenário,  não  se  vislumbra  qualquer
utilidade do provimento jurisdicional  do pleito  apresentado na  inicial,  haja
vista que a correlata causa de pedir não mais subsiste em decorrência de ato
superveniente ao ingresso da ação e praticado pelo próprio promovido.

O  ato  superveniente  praticado  pelo  réu,  conforme  declarado
pelo magistrado de primeiro grau e confirmado pelo próprio Banco apelante,
consistiu na comprovação da “quitação do financiamento, diante da juntada
de um boleto bancário referente ao total da dívida (parcelas 14 a 60) do
contrato mencionado na inicial” (fls. 78).

Diante  dessa  situação  de  flagrante  perda  superveniente  do
objeto, não há que se extinguir o feito julgando procedente ou improcedente o
pedido autoral, porquanto inexiste substrato fático-processual para tanto, haja
vista o reconhecimento de que a pretensão do demandante não possui mais
utilidade e guarida por ato superveniente à propositura da ação. É caso, pois,
de extinção do feito sem julgamento de mérito, conforme têm se posicionado
os Tribunais pátrios, a exemplo do seguinte julgado:

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO  -  FIXAÇÃO  DE  'ASTREINTES'  -
DESCUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  QUE
DETERMINOU  A  DEVOLUÇÃO  DO  VEÍCULO  -
POSSIBILIDADE  -  REDUÇÃO  DO  VALOR  -
RAZOABILIDADE  -  PURGA  DA  MORA  -
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  POR  PERDA  DE
OBJETO SUPERVENIENTE. - A multa diária tem a
finalidade  de  obter  o  efetivo  resultado  da  tutela
jurisdicional, podendo ser aplicada ou modificada a
pedido  da  parte  ou  de  ofício  pelo  juiz,  a  teor  do
artigo 461, § 4º e 6º do CPC. - Embora as 'astreintes'
possam  ser  fixadas  em  valores  altos,  não  pode  o
Julgador se distanciar do princípio constitucional da
razoabilidade e proporcionalidade,  devendo, ainda,
evitar possível enriquecimento da parte que vier a se
tornar  credora.  -  Ocorrendo  a  purga  da  mora
mostra-se  correta  sentença  que  julgou  extinto  o
processo, sem análise do mérito, em razão da perda
superveniente do objeto da ação”.

Apelação Cível nº 0009717-92.2012.815.0011 4



(TJ-MG -  AC: 10120100021100003 MG ,  Relator:
Domingos Coelho, Data de Julgamento: 11/12/2013,
Câmaras  Cíveis  /  12ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 19/12/2013). (grifo nosso).

Há  de  se  destacar  ainda  que  o  próprio  réu,  em  sua  peça
contestatória,  inegavelmente  assumiu  a  condição  de  devedor  inadimplente,
resumindo-se a alegar a possibilidade da purgação da mora e consequências
que, no plano material, a efetivação deste ato deve produzir.

Ora, a questão de se saber qual das partes, de fato, sagrou-se
vencedora e vencida na demanda há de necessariamente perquirir o princípio
da  causalidade  da  instauração  do  litígio  judicial,  bem  como  verificar  a
satisfação  do  interesse  no  plano  material,  para  se  concluir,  fulcrado  no
princípio da justiça e em critério de razoabilidade, a quem incumbe os ônus de
sucumbência.

Na  hipótese  em apreço,  não  há  maiores  dificuldades  em se
averiguar que a conduta inadimplente da parte promovida foi a responsável
pela instauração da demanda, bem como que seu comportamento posterior é
que deu causa à extinção do feito, haja vista que, apenas após uma atitude
superveniente  ao  ajuizamento  da  ação  pela  instituição  credora,  o  devedor
promovido providenciou o pagamento das parcelas contratuais em atraso. 

Assim, o comportamento, no mínimo, desorganizado levado a
cabo  pelo  apelado  não  só  deu  causa  à  existência  do  presente  encarte
processual, mas também foi responsável pela respectiva extinção do feito no
decorrer do andamento da marcha processual, sendo, portanto, manifestamente
irrazoável que a instituição autora arque com os ônus sucumbenciais.

Portanto, afigura-se relevante a pretensão recursal no sentido de
reforma da sentença no sentido de declarar a extinção do feito sem julgamento
meritório – e não se julgar improcedente o pedido autoral –, bem como quanto
à inversão do ônus de sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

No  que se  refere  à  sucumbência  em casos  idênticos  ao  dos
autos,  a  jurisprudência nacional  se  revela  pacífica,  consoante se  infere dos
arestos a seguir colacionados:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.  DECRETO-LEI  911/69.  PEDIDOS
FORMULADOS  EM  CONTRARRAZÕES.  NÃO
CONHECIMENTO.  PURGAÇÃO  DA  MORA.
PARCELAS  VENCIDAS.  SUCUMBÊNCIA.
CUSTAS  PROCESSUAIS  E  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE. A purgação da mora na ação de
busca  e  apreensão  deve  compreender  as  parcelas
vencidas  do  contrato,  acrescidas  dos  encargos
decorrentes  do  atraso,  sendo  desnecessário  o
integral depósito das parcelas vincendas. Aquele que
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deu causa à demanda deve responder pelas despesas
decorrentes diante do Princípio da Causalidade”.
(TJ-MG -  AC: 10106120015834001 MG ,  Relator:
Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 29/01/2013,
Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 04/02/2013). (grifo nosso).

“LOCAÇÃO  DE  IMÓVEL  RESIDENCIAL  AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA PURGAÇÃO DA MORA NO CURSO
DA  AÇÃO,  INCLUSIVE  EM  RELAÇÃO  AOS
DÉBITOS VENCIDOS APÓS O AJUIZAMENTO DA
DEMANDA  CARÊNCIA  SUPERVENIENTE  DA
AÇÃO  PERDA  DE  OBJETO  QUANTO  AOS
PEDIDOS  DE  DESPEJO  E  COBRANÇA  AÇÃO
EXTINTA,  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO  -
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE À DISCIPLINA DOS ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA,  CONFIRMANDO-SE  A
CONDENAÇÃO DA RÉ - REDUÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA PARA 10% DO VALOR DA CAUSA.
- Recurso provido em parte”.
(TJ-SP - APL: 01227479620078260004 SP 0122747-
96.2007.8.26.0004,  Relator:  Edgard Rosa,  Data de
Julgamento:  22/05/2013,  25ª  Câmara  de  Direito
Privado,  Data  de  Publicação:  22/05/2013).  (grifo
nosso).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Purgação da
mora  pelo  devedor.  Desnecessidade  de  pagamento
de  custas  e  honorários  para  purgação  da  mora.
Encargos que devem ser suportados somente ao final
do  processo  em  virtude  da  sucumbência.
Corretamente aplicada pelo juízo singular. Princípio
da  causalidade.  Sucumbência  do  consumidor  que
ensejou  o  ajuizamento  da  demanda.  Recurso
conhecido  e  improvido”.  (TJ-MS;  APL  0802885-
66.2013.8.12.0008; Corumbá; Quinta Câmara Cível;
Rel.  Des.  Júlio  Roberto  Siqueira  Cardoso;  DJMS
05/02/2014; Pág. 37). (grifo nosso).

“ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  BUSCA  E
APREENSÃO  PURGAÇÃO  DA  MORA.
SUCUMBÊNCIA.  O pedido  de  purgação  da  mora
implica  no  reconhecimento  do  débito,  pelo  que  o
devedor  deve  arcar  com  os  ônus  sucumbenciais,
incidindo  o  princípio  da  causalidade.
BENEFICIÁRIO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA
APLICAÇÃO DO ART.  12  DA Lei  nº  1.050/60.  A
parte  beneficiária  da  justiça  gratuita,  vencida  na
demanda,  fica  obrigada  a  pagar  as  custas  e
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honorários  do  advogado  da  parte  "ex  adversa",
ficando  suspensa  a  execução  até  que  o  vencedor
prove a perda da condição de necessidade, durante o
prazo  de  cinco  anos”.  (TJ-SP;  APL  9000049-
20.2011.8.26.0577;  Ac.  7337272;  São  José  dos
Campos;  Trigésima  Quinta  Câmara  de  Direito
Privado; Rel. Des. Clóvis Castelo; Julg. 10/02/2014;
DJESP 14/02/2014). (grifo nosso).

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
Cível para o fim de reformar a sentença, declarando-se a extinção do processo
sem  resolução  de  mérito  por  perda  superveniente  do  objeto,  bem  como
invertendo-se o ônus de sucumbência para condenar o réu ao pagamento das
custas e honorários advocatícios no percentual fixado na decisão de primeiro
grau, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em respeito ao
princípio da causalidade,  observando-se,  contudo, o efeito da concessão do
benefício da gratuidade judiciária previsto no art. 12 da Lei nº 1.060/1950.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Fi-
lho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  João Pessoa,  23 de setembro de
2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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