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APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUTOMÓVEL. VEÍCULO
PERDIDO EM FAVOR DA UNIÃO. UTILIZAÇÃO EM TRÁFICO
DE DROGAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO
EM  EXECUÇÃO.  POSSIBILIDADE.  EXERCÍCIO  DE  TAL
FACULDADE NÃO OFERECIDO AO AUTOR. ART. 4º, DO DEC
911/69.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO RECURSO.

“A Lei nº 13.043/2014 veio a alterar os arts.  4º e 5º do Decreto nº
911/69, de modo que a faculdade do credor de requerer a conversão
da  ação  de  busca  e  apreensão  em  ação  executiva  passou  a  ser
legalmente prevista, nos casos em que não for encontrado o bem
alienado ou em que este não se encontre na posse do devedor”.1 A
despeito disso, penso não ser possível de imediato a conversão da
execução, eis que cabe ao magistrado de primeiro grau examinar os
requisitos para tanto, após intimação do autor para se pronunciar
formalmente e instruir o pedido de execução.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de fl. 153.

Relatório

1 (TRF4 - AG 50536491520154040000 – Rel. Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira – 3ª Turma – j. 09/03/2016 – DJ  10/03/2016). 



Trata-se de apelação interposta por Banco Volkswagen Ltda contra
sentença  que julgou improcedente  o pedido formulado na ação de busca e  apreensão
proposta  pelo  Banco  Volkswagen  Ltda  em  desfavor  de  Durmeval  Wilson  Pinheiro
Belmont.

Na sentença, o magistrado afastou a pretensão da autora, aduzindo
que “houve a desconstituição da alienação fiduciária do veículo objeto do presente feito
quando da prolação da sentença criminal transitada em julgado (proc. 001.2008.024.184-
5) que decretou o perdimento do veículo em favor da União diante da utilização do
mesmo para a prática de crime de tráfico de drogas”. Por força disso, acrescentou que,
“diante  da  desconstituição  da  alienação  fiduciária  do  bem,  é  de  se  reconhecer  a
improcedência do pedido”.

Inconformada, recorre a demandante alegando que o fato do veículo
ter sido apreendido e transferido para a União, em face do perdimento do bem utilizado
para a prática de tráfico de drogas, não enseja a descaracterização da mora, podendo o
credor buscar outros meios de adimplemento da obrigação na própria ação de busca e
apreensão.

Assevera  que  com  o  advento  da  Lei  nº  13043/2014  sobreveio  a
possibilidade do credor fiduciário converter o feito em ação executória, quando não for
possível a apreensão do bem dado em garantia. Por esta razão, segundo alega, a sentença
merece ser reformada, eis que a perda do bem para a União não impede que o credor
reaveja o crédito correspondente nos próprios autos da ação de busca e apreensão.

Assevera  que  as  provas  contantes  dos  autos  demonstram  a
inadimplência do recorrido,  demandando a procedência do pedido, com a reforma da
sentença e conversão do feito em execução.

Contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,  os
autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §1º,
do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

A controvérsia devolvida à Corte reside em definir se o perdimento
do bem em favor da União, por decisão judicial, em face da sua utilização para o tráfico de
drogas, torna prejudicada a ação de busca e apreensão promovida pelo banco financiador
do veículo.

A resposta, no meu sentir, é negativa. É bem verdade que não será



possível colocar em prática a busca e apreensão do automóvel no presente feito, posto não
mais se encontrar em posse do requerido, de modo que a e a prolação de qualquer decisão
nesse sentido não produzirá efeito algum, na medida que o próprio réu foi desapossado
do bem objeto da demanda,  em sede de procedimento administrativo por ente estatal
habilitado para tanto.

Em que pese tal fato, bem observou o recorrente o que dispõe os arts.
4º e 5º do Decreto Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, que verbera:

“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.” (NR)

“Art. 5º Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a
convertida na forma do art. 4º, ou, se for o caso ao executivo fiscal,
serão  penhorados,  a  critério  do  autor  da  ação,  bens  do  devedor
quantos bastem para assegurar a execução.

A leitura do dispositivo revela que o próprio legislador apresentou
uma  solução  alternativa  para  os  casos  em  que  o  bem  não  for  localizado  ou  não  se
encontrar na posse do devedor, o que revela a possibilidade de o autor dar seguimento a
pretensão de satisfação do crédito, convertendo-a em demanda executiva.

Acerca de tal possibilidade, confiram-se os julgados:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO  -  CONVERSÃO  EM  AÇÃO  EXECUTIVA  -
POSSIBILIDADE  -  REQUISITOS  -  ART.  4º  DO  DECRETO-LEI
911/1969 COM A REDAÇÃO DA PELA LEI 13.043/2014. Determina
o artigo 4º  do Decreto-lei 911/1969,  com a redação dada pela Lei
13.043/2014,  que,  não  sendo  encontrado  o  bem  alienado
fiduciariamente ou não estando ele na posse do devedor, poderá o
credor, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca
e apreensão em ação executiva. (TJMG - AI 10024080394133001 MG –
Rel.  Des.  Maurílio  Gabriel  –  15ª  C.  Cível  –  j.  11/08/2015  –  DJ
20/08/2015)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONVERSÃO  DE  AÇÃO  DE
BUSCA  E  APREENSÃO  EM  AÇÃO  EXECUTIVA.  ART.  4º  DO
DECRETO  911/69.  CABIMENTO.  -  A  Lei  nº  13.043/2014  veio  a
alterar os arts. 4º e 5º do Decreto nº 911/69, de modo que a faculdade
do credor de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em



ação executiva passou a ser legalmente prevista, nos casos em que
não for encontrado o bem alienado ou em que este não se encontre
na posse do devedor. (TRF4 - AG 50536491520154040000 – Rel. Des.
Ricardo  Teixeira  do  Valle  Pereira  –  3ª  Turma –  j.  09/03/2016  –  DJ
10/03/2016)

Tal faculdade do credor, aliás, revela-se adequada às novas diretrizes
do Código de Processo Civil, notadamente em relação ao princípio da primazia da decisão
de mérito (art. 4º), calcado na orientação de que a atividade jurisdicional deve-se pautar
pela atividade satisfativa dos direitos postos em discussão na demanda.

No  contexto  posto,  penso  que  o  magistrado  incorreu  em  error  in
procedendo ao  julgar  improcedente  o  pedido  sem  antes  ofertar  ao  demandante  a
possibilidade de conversão da busca e apreensão em ação executiva. A despeito disso,
penso não ser possível de imediato a conversão da execução, eis que cabe ao magistrado
de primeiro  grau examinar  os  requisitos  para  tanto,  após  intimação  do  autor  para  se
pronunciar formalmente e instruir o pedido de execução.

Assim, tendo em vista o vício apontado, dou provimento parcial ao
recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de
que o magistrado faculte ao autor o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em
executiva,  com  posterior  exame  do  preenchimento  dos  requisitos  pelo  magistrado,
conforme autoriza o art. 4º, do Decreto Lei nº 911/69. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  do
Excelentíssimo Dr. José Raimundo de Lima, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


