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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE  BUSCA  E
APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO
REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO.
AUSENTE  A INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA PARTE
AUTORA.  DESCONSTITUIÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 

 Em que se pese a Sentença reconhecer que a
extinção se deu por ausência de pressuposto, tenho
que a  extinção do processo ocorreu em razão do
abandono  da  causa.  E  como  tal  depende  da
intimação  pessoal  da  parte  autora  para  sanar  a
irregularidade em cinco dias, consoante §1º do art.
485 do CPC/2015, descabe a extinção por abandono
da causa. 

 Ademais,  a  conversão  da  cautelar  em
execução  é  faculdade  colocada  à  disposição  do
credor fiduciário, inexistindo obrigatoriedade, medida
pela qual  impõe-se a desconstituição da Sentença
para determinar o prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER O RECURSO APELATÓRIO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 155. 

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta pela BV Financeira S/A –

Crédito, Financiamento e Investimento contra a Sentença prolatada pelo Juízo

da Vara  Única  da Comarca  de Teixeira,  que  extinguiu  a  Ação de  Busca  e

Apreensão sem resolução de mérito.

Nas razões da Apelação, o  Promovente  alegou  indevida  a

extinção do feito, uma vez que peticionou requerendo a restrição do veículo via

RENAJUD,  o  que  demonstra  o  manifesto  interesse  processual.  Aduz,  que

diligenciou  em  busca  do  automóvel  e  por  fim,  alegou  a  ausência  de  sua

intimação pessoal a fim de dar andamento ao feito, razão pela qual requer a

cassação da Sentença.

Contrarrazões não apresentadas.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fls.150/151).

É o relatório. 

VOTO

Cuida-se de Apelação Cível oposta contra Sentença que, nos

autos da Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o feito, com fundamento

no  art.  485,  inciso  IV,  do  CPC/15,  face  a  ausência  de  pressuposto  de

constituição válido e regular do processo.

Embora  na  Sentença  apelada  o  juízo  a  quo tenha

fundamentado a extinção no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil e

referido a falta de condições para o prosseguimento, verifico que a extinção se

deu por não ter a parte requerente impulsionado o feito (tanto é assim que o

magistrado assentou que  como o autor não requereu a conversão, impõe a

extinção  do  processo  sem  resolução  de  mérito),  de  modo  que  correta  a

alegação do Apelante de que o fundamento para a extinção da demanda era o

inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, e sob essa ótica as demais
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teses recursais devem ser analisadas.

Nesse  contexto,  compulsando  os  autos,  observo  que  foi

procedida a intimação da parte requerente, na pessoa de seu procurador (fls.

111/112), para que desse o regular andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco)

dias.  E,  muito  embora  a  parte  tenha  apresentado  petição  fl.  115,  foi

imediatamente proferida sentença de extinção da ação.

Deste modo, constata-se que não há que se falar em extinção

da demanda por inércia, já que a parte Autora peticionou requerendo a inclusão

da restrição no prontuário do veículo (via RENAJUD).

Afora isso,  o artigo 485,  § 1º,  do Código de Processo Civil,

dispõe que, antes de ser extinto o processo, a parte interessada deverá ser

intimada pessoalmente para suprir a falta:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[…]
III – por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir,  o  autor  abandonar  a  causa  por  mais  de  30
(trinta) dias;
[…]
§  1o Nas  hipóteses  descritas  nos  incisos  II  e  III,  a
parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim  sendo,  não  tendo  a  Demandante  sido  intimada

pessoalmente  por  carta  AR  para  que  desse  o  regular  andamento  ao  feito,

verifico não ter sido atendida a determinação legal supramencionada, de modo

que a extinção da ação efetivamente se mostra prematura.

Se  isso  não  bastasse,  ressalta-se  que,  ao  contrário  do

entendimento do magistrado singular, não há obrigatoriedade de o Requerente

postular a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título

Extrajudicial,  porque  tal  medida  é  opção colocada  à  disposição  do  credor

fiduciário, constituindo faculdade e não obrigatoriedade.

É o que dispõe o art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69:
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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. 

Deste modo, por qualquer lado que se analise a questão, salvo

melhor juízo, entendo que a extinção da ação ocorreu de forma precipitada e

descabida, razão pela qual para evitar o ajuizamento desnecessário de outra

Ação com os mesmos fundamentos  e  documentos,  avalio  que na hipótese

concreta  o  julgador  deveria  ter  novamente  instado o  Banco a promover  as

diligências necessárias para localização do bem objeto da demanda ou, ainda,

determinado a intimação pessoal do Autor antes da extinção, nos termos do

§1º do art. 485 do CPC. 

Feitas  tais  considerações,  DOU  PROVIMENTO  ao  Recurso

para desconstituir a Sentença e determinar que o feito tenha prosseguimento

com a intimação pessoal da parte Autora para dar andamento ao processo.

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
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Outrossim, é necessário considerar as peculiaridades do caso

concreto, onde o requerido compareceu de forma espontânea e contestou a

demanda,  sendo  que  independentemente  do  cumprimento  do  mandado  de

busca e  apreensão  expedido  cabia  ao  juízo  proferir  sentença  de  mérito,

analisando  o  pedido  formulado  na  inicial,  os  requisitos  necessários  à

caracterização  da  mora  e  as  teses  apresentadas  na  peça  defensiva,  não

calhando a conclusão de que o comparecimento espontâneo do réu anterior ao

cumprimento da liminar não provoca o desenvolvimento processual, na medida

em que dispositivo legal dispõe momento processual em que a resposta do réu

pode ser apresentada (DL 911/69, art. 3°).  Estando o processo angularizado,

independente  de  a  liminar  ter  sido  ou  não  cumprida,  seria  possível  o

julgamento  do  processo,  porque  a  efetiva  apreensão  poderá  vir  a  ocorrer

posteriormente  (quando  confirmada  a  liminar  e  consolidada  a  posse  e

propriedade), sem prejuízo de eventual conversão da cautelar em execução, a

critério do credor fiduciário.

           A citação é o ato de chamamento ao processo; é,  de

acordo com a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
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(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais,

2015.  p.  767),  “a  comunicação  que  se  faz  ao  sujeito  passivo  da  relação

processual (réu, executado ou interessado), de que em face dele foi ajuizada

demanda  ou  procedimento  de  jurisdição  voluntária,  a  fim  de  que  possa,

querendo, vir se defender ou se manifestar”. 

           Tratando-se  de  ação  de  busca e  apreensão  de  bem

entregue  em  garantia  de  alienação  fiduciária,  o  prazo  contestacional  deve

observar,  como regra,  (porque a norma deve ser  interpretada com alguma

ressalva, já que há casos em que a contagem do prazo pode ter início antes do

ato processual  descrito na lei,  porque a regra geral,  prevista no Código de

Processo Civil  ou no Decreto-Lei n° 911/169, como aqui ocorre, convive em

harmonia  com outras  hipóteses especiais  em que se  considera  efetivada a

intimação,  ganhando  relevância  a  “teoria  da  ciência  inequívoca”.  Vide,  a

respeito, a obra de Luiz Fux – Curso de direito processual civil,. 4 ed. Rio de

Janeiro: Forense, 2008. p. 358), o disposto no art. 3°, § 3°, do Decreto-Lei n°

911/69.

           No  caso  concreto,  antes  mesmo  da  tentativa  de

cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido o requerido, que de

alguma  forma  tomou  conhecimento  do  processo,  constituiu  procurador  e

apresentou  contestação.  Ou  seja,  compareceu  espontaneamente  ao  feito,

passando a fluir daí o prazo para apresentação da contestação (o que de fato

fez), não havendo como não considerar já escoado o prazo para defesa e as

teses apresentadas na contestação de fls. 20-37.

          Entender de modo diverso, quando a parte requerida de

forma  espontânea  apresentou  sua  contestação,  seria  um  inaceitável

retrocesso, o que viria – considerando que é inequívoco, diante das diversas

tentativas de apreensão inexitosas e a inércia do requerido, que tem ciência da

decisão  que  deferiu  a  liminar,  em  exibir  o  bem  objeto  da  garantia  -

exclusivamente em prejuízo da requerente. Não à toa, o processo, que tem

cognição sumária e matéria restrita, tramita há mais de dez anos sem solução

alguma e sem que o requerente tenha conseguido apreender o bem que lhe foi

entregue em garantia.

           Como consequência, sob qualquer ótica que se analise,

deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da

6



Apelação Cível nº 0000684-97.2015.815.0391

decisão a quo. 

No caso concreto a liminar de busca e apreensão foi deferida

(fls. 70/71), porém, o Oficial de Justiça certificou que deixou de apreender o

bem, em razão do Sr. Cláudio não ter informação acerca do automóvel (fl.76v). 

Ante  a  certidão,  o  magistrado  determinou  a  intimação  do

autor/Banco  para  tomar  as  providenciais  necessárias  e  proceder  o  que  é

facultado pelo art. 4º Decreto-Lei nº 911/691 (despacho de fl. 111).

O  autor  se  manifestou  à  fl.  115  e  requereu  a  inclusão  da

restrição no prontuário do veículo (via RENAJUD) para impedir a circulação até

obter  o  seu  paradeiro,  o  que não  foi  não  analisado  pelo  magistrado e  em

consequência a ação foi extinta com fundamento na ausência de pressuposto

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a

ausência de pedido de conversão (art. 485, IV, do CPC).

Feitas  tais  considerações  e  após  análise  dos  autos,  salvo

melhor juízo, entendo que a extinção da ação ocorreu de forma precipitada.

Com  efeito,  à  vista  do  pedido  de  inclusão  da  restrição  via

RENAJUD formulado à fl. 111, a instituição financeira entendeu que o mandado

não havia sido cumprido em razão do devedor fiduciante e o bem não terem

sido encontrado.

Em  que  pese  realmente  o  Banco  não  tenha  atendido  a

determinação para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em

ação executiva, necessário ponderar que inicialmente o magistrado considerou

preenchidos os requisitos legais e chegou a deferir a liminar.

1Art. 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 
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Frente  a  esse  contexto,  para  evitar  o  ajuizamento

desnecessário  de  outra  ação com os mesmos fundamentos e documentos,

avalio que na hipótese concreta o julgador deveria ter novamente instado o

Banco a promover as diligências necessárias para cumprimento do mandado

ou, ainda, determinado a intimação pessoal do autor antes da extinção, nos

termos do §1º do art. 485 do CPC. 

Feitas  tais  considerações,  DOU  PROVIMENTO  ao  Recurso

para desconstituir a Sentença e determinar que o feito tenha prosseguimento

com a intimação pessoal da parte Autora para dar andamento ao processo.

É o voto.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                              Relator                              Relator
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