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Alienação Fiduciária

- A primeira delas é a que passou a constar do caput do art. 3º 
do Decreto que além de prever que o proprietário fiduciário ou 
credor poderá, desde que comprovada a mora ou o 
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 
concedida liminarmente, passou a prever expressamente que a 
liminar poderá ser apreciada em plantão judiciário, possibilitando 
maior celeridade na decisão judicial e menor prejuízo do credor. 



Alienação Fiduciária

- A lei nº 12.043/2014 acabou com a possibilidade de purga da 
mora no contrato de alienação fiduciária, alterando a redação dos 
§§1º e 2º do art. 3º. Estes dispositivos possuíam a seguinte 
redação: 

§ 1º Despachada a inicial e executada a liminar, o réu será citado 
para, em três dias, apresentar contestação ou, se já tiver pago 
40% (quarenta por cento) do preço financiado, requerer a 
purgação de mora.

§ 2º Na contestação só se poderá alegar o pagamento do débito 
vencido ou o cumprimento das obrigações contratuais.



Alienação Fiduciária

- Passaram a vigorar com a seguinte previsão: 

§ 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.

§ 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.



Alienação Fiduciária

- A nova redação do art. 4º que trata do caso de o bem não ser 
encontrado na busca e apreensão ficou da seguinte forma: 

Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou 
não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor 
requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 
apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II 
do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil.


