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– No que se refere a extinção da demanda em
razão  da  parte  não  ter  impulsionado  o  feito,
considerando que a  Sentença não tratou  do tema
nem tampouco reconheceu o abandono da causa,
conforme o  art.  485,  III  do  CPC,  o  Promovido  se
apresenta,  neste  ponto,  carecedor  de  interesse
recursal,  impondo-se  o  não  conhecimento  do
Recurso quanto à matéria.

– Quanto  a  restituição  das  parcelas  pagas,
somente será cabível se houver saldo apurado com
a  venda  do  veículo  após  efetivada  a  busca  e
apreensão   (artigo  2º,  caput,  do  DL911/69).  Em
consequência,  eventual  discussão  acerca  da
existência de saldo credor em favor do consumidor
deve ser objeto de demanda própria. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:



Apelação Cível nº 0016084-50.2010.815.2001

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER  o  Recurso  Apelatório,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.146.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alessandro Cordeiro

Nogueira contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 14ª Vara Cível da Capital,

que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão proposta pela  HSBC

Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo.

Nas razões recursais, a parte Promovida requer a devolução

dos  valores  pagos  anteriormente  à  apreensão  do  veículo  e  a  extinção  da

Demanda em face do abandono de causa. 

Contrarrazões não ofertadas.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls. 140/142).

É o relatório.

VOTO

Da  Sentença  que  julgou  procedente  a  Ação  de  Busca  e

Apreensão e confirmou a liminar concedida para consolidar a propriedade e

posse do veículo em nome da Instituição Financeira, Apela o Promovido.

Não merece acolhimento a inconformidade. 

De início, no que se refere a extinção da demanda em razão da

parte Autora não ter impulsionado o feito, considerando que a Sentença não

tratou do tema nem tampouco reconheceu o abandono da causa conforme o

art.  485, III  do CPC, o Promovido se apresenta, neste ponto, carecedor de

interesse  recursal,  impondo-se  o  não  conhecimento  do  Recurso  quanto  à

matéria.
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No que se refere a devolução dos valores pagos anteriormente

à  apreensão  do  veículo,  embora  com  a  apreensão  do  bem  a  Instituição

Financeira esteja autorizada a aliená-lo a terceiro, tal circunstância, por si só,

não  gera  o  dever  de  restituir  ao  fiduciante  o  valor das  prestações  por  ele

pagas,  porquanto  a  restituição  somente  ocorre após  apuração  do  eventual

saldo em favor do consumidor, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69:

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. 

Deste  modo,  considerando  que  a  restituição  de  valores  em

favor do consumidor ocorrerá apenas nas hipóteses em que for constatado,

após a venda do veículo, que o produto obtido com a alienação é superior ao

montante necessário para a quitação do débito existente em razão do contrato,

tal discussão quanto à existência de tal saldo não cabe na Ação de Busca e

Apreensão, razão pela que deve ser objeto de demanda própria. 

Neste sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  –  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  –  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  EM
GARANTIA  –  INADIMPLÊNCIA  –  RESTITUIÇÃO  DAS
PARCELAS PAGAS – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA
DO  ART.  1º,  §  4º,  DO  DECRETO-LEI  Nº  911/69  –
PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO IMPROVIDO. 1. É
inviável a restituição das parcelas pagas, nos casos de
contratos de alienação fiduciária, cabendo ao devedor o
recebimento do saldo apurado com a venda do veículo,
se  houver.  2.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no
REsp  772.700/RJ,  Rel.  Ministro  MASSAMI  UYEDA,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  11/09/2007,  DJ
24/09/2007, p. 315).

Assim sendo,  não há que se falar de devolução de quaisquer

valores neste feito, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 
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Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima, DESPROVEJO o Recurso Apelatório, mantendo a Sentença recorrida

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
    Relator

4


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS
	ACÓRDÃO
	APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016084-50.2010.815.2001
	RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
	APELANTE : Alessandro Cordeiro Nogueira
	ADVOGADO : José Eduardo Nogueira Júnior, OAB/PB 14.352
	APELADO : HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
	ADVOGADO : Antônio Braz da Silva, OAB/PB12.450A
	ORIGEM : Juízo da 14ª Vara Cível da Capital
	JUIZ(A) : Alexandre Targino Gomes Falcão
	APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETIVADA CONFORME LEGISLAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. MORA CONFIGURADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR ABANDONO DA CAUSA. SEM INTERESSE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO AO APELO.

	Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
	ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Recurso Apelatório, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.146.
	RELATÓRIO
	Trata-se de Apelação Cível interposta por Alessandro Cordeiro Nogueira contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 14ª Vara Cível da Capital, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão proposta pela HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo.
	Nas razões recursais, a parte Promovida requer a devolução dos valores pagos anteriormente à apreensão do veículo e a extinção da Demanda em face do abandono de causa.
	Contrarrazões não ofertadas.
	Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou parecer de mérito (fls. 140/142).

	É o relatório.
	VOTO
	É o voto.

