Atualização 14: para ser juntada na pág. 253 do Livro de 2012

Direito Civil
Na pág. 253, existe o seguinte tópico:


Possibilidade de purgação da mora: no prazo de 5 dias após o
cumprimento da liminar (apreensão do bem), 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 (§ 2º do art. 3º do DL 911/69). A isso se dá o
nome de “purgação da mora”.

Ocorre que o STJ, agora em 2014, proferiu recurso especial repetitivo em
sentido contrário ao que foi explicado. Assim, o parágrafo acima transcrito
deverá ser substituído pela seguinte explicação:


Possibilidade de pagamento integral da dívida: no prazo de 5 dias após o
cumprimento da liminar (apreensão do bem), 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 (§ 2º do art. 3º do DL 911/69). Veja o
dispositivo legal:
Art. 3º (...)
§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidarse-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 10.931/2004)
§ 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 10.931/2004)

O que se entende por “integralidade da dívida pendente”? Para que o devedor
ter de volta o bem, ele deverá pagar todo o valor do financiamento ou
somente as parcelas já vencidas e não pagas (purgação da mora)?

Ex: Antônio financiou o veículo em 60 parcelas. A partir da 20ª prestação ele
começou a não mais pagar. Estão vencidas 5 parcelas.
Para ter de volta o bem ele terá que pagar somente as 5 parcelas vencidas
(purgação mora) ou todo o financiamento restante (40 parcelas)?
Todo o débito.
Segundo decidiu o STJ, a Lei n. 10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não
mais faculta ao devedor a possibilidade de purgação de mora, ou seja, não
mais permite que ele pague somente as prestações vencidas.
Para que o devedor fiduciante consiga ter o bem de volta ele terá que pagar a
integralidade da dívida, ou seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas (mais
os encargos), no prazo de 5 dias após a execução da liminar.
Em nosso exemplo, Antônio terá que pagar, em 5 dias, as 40 parcelas
restantes.
O devedor purga a mora quando ele oferece ao devedor as prestações que
estão vencidas e mais o valor dos prejuízos que este sofreu (art. 401, I, do CC).
Nesse caso, purgando a mora, o devedor consegue evitar as consequências do
inadimplemento. Ocorre que, na alienação fiduciária em garantia regida pelo
DL 911/69, a Lei n. 10.931/2004 passou a não mais permitir a purgação da
mora.
Vale ressaltar que o tema foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o
STJ firmado a seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos
semelhantes:
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o art.
3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de 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.
STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
14/5/2014 (recurso repetitivo).

Nos contratos anteriores à vigência da Lei n. 10.931/2004 é permitida a
purgação da mora?
SIM. Antes da Lei n. 10.931/2004 era permitida a purgação da mora desde que
o devedor já tivesse pago no mínimo 40% do valor financiado. Tal
entendimento estava, inclusive, consagrado em um enunciado do STJ:
Súmula 284-STJ: A purga da mora, nos contratos de alienação fiduciária, só é
permitida quando já pagos pelo menos 40% (quarenta por cento) do valor
financiado.

A súmula 284-STJ ainda é válida?



Para contratos anteriores à Lei 10.931/2004: SIM.
Para contratos posteriores à Lei 10.931/2004: NÃO.

