
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000010-87.2012.815.0371.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Sousa.
Apelante : Bradesco Financiamentos S/A.
Advogado : Celso Marcon e outros.
Apelado : Francisco Leandro dos Santos.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
POR ABANDONO DE CAUSA. PARALISAÇÃO
DO FEITO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS
POR  PARTE  DO  AUTOR.  INTIMAÇÃO
PESSOAL. INÉRCIA. INTELIGÊNCIA DO ART.
267, III E § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART.
557,  CAPUT  DO  CPC.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.

− Da  leitura  atenta  do  art.  267,  III,  do  CPC,
infere-se  que  cabe  a  extinção  do  processo  sem
resolução do mérito, quando o autor não impulsionar
o feito, abandonando a causa por mais de 30 (trinta)
dias.  Ora, não se determina que o juiz fixe o prazo de
30  (trinta)  dias  no  despacho  que  determina  a
realização de diligência, mas apenas que transcorra o
lapso temporal acima sem impulsionamento do feito,
o que ocorreu no presente caso.

− Nos  termos  do  art.  267,  inciso  III,  §  1º,  do
Código  de  Processo  Civil,  se  a  parte,  intimada
pessoalmente para promover os atos e diligências que
lhe competir, não suprir a falta em 48h, extinguir-se-á
o processo sem exame do mérito. 

− De acordo com o art. 557, caput, do Código de
Processo Civil, cabe ao Relator, por meio de decisão
monocrática,  negar  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com  Súmula  ou
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Jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos,

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Bradesco
Financiamentos  S/A  contra  sentença  proferida  pelo  juízo  da  5ª  Vara  da
Comarca de Sousa, nos autos da  Ação de Busca e Apreensão ajuizada em
face de Francisco Leandro dos Santos.

Depreende-se dos autos que o apelante moveu a referida ação,
objetivando a busca e apreensão do veículo automotor descrito na inicial, em
virtude de inadimplência da promovida. 

Despacho indeferindo a  liminar  e  determinando a  citação da
parte contrária (fls. 36).

Mandado expedido e não cumprido por ausência de localização
do promovido (fls. 38-verso), 

Intimação da parte demandante para diligenciar no sentido de
encontrar  o  endereço  do  promovido,  com  publicação  de  nota  de  foro  em
01/08/2013 (fls. 55).

Em virtude da paralisação do processo por mais de três meses,
foi expedida intimação pessoal para que, em 48h, o promovente desse regular
impulsionamento ao feito, sob pena de arquivamento (fls. 56).

Deixando transcorrer  o  prazo em branco,  o  juízo  a quo,  em
sentença de fls. 60/61 declarou extinto o processo sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado  com  o  decisum,  o  Bradesco  Financiamentos
S/A interpôs  a  presente  apelação  (fls.  63/82),  alegando,  em  síntese:  (i)  o
aproveitamento dos autos processuais; (ii)  a necessidade de fixação do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no art.  267, III,  do CPC. Ao final, pugnou pelo
provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

Em virtude da ausência de advogado constituído nos autos, a ré
não foi intimada para apresentar contrarrazões (fls. 87).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. de Farias (fls. 92/94), opinou pelo desprovimento do apelo, sob o
argumento de que o promovente, ora apelante, deve suportar o ônus de sua
inércia.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
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extrínsecos, é de se conhecer o presente recurso.

Como visto  do  relato  acima,  insurge-se  o  apelante  contra  o
decisum a quo que extinguiu o processo, determinando o arquivamento dos
autos, com base no art. 267, inciso III, §1º, do Código de Processo Civil. Sem
razão.

Compulsando o caderno processual, observa-se que o Bradesco
Financiamentos  S/A  foi  intimado  para  realizar  diligência  no  sentido  de
encontrar  o  endereço  do  réu,  contudo,  permaneceu  inerte,  ocasionando  a
paralisação do feito por mais de três meses, já que foi intimado em 01/08/2014
e, somente em 27/11/2014, o juiz proferiu novo despacho para dar andamento
ao processo em 48 horas. Ou seja, ficou comprovada a inércia do autor por
mais de 30 (trinta) dias.

Neste  contexto,  foi  expedida  carta  de  intimação  pessoal
endereçada ao autor, para, em 48h, dar prosseguimento ao feito,  sob pena de
arquivamento  (fls.  57).  No  entanto,  novamente  o  banco  recorrente  deixou
transcorrer o prazo fixado in albis (fls. 59).

Pois bem. O art.  267, inciso III e § 1º, do CPC estabelece que:

“Art.  267.  Extingue-se o processo,  sem julgamento
de mérito:
(...)
III - quando, por não promover os atos e diligências
que  lhe  competir,  o  autor  abandonar  a  causa  por
mais de trinta (30) dias;
(...)
§1º  O juiz  ordenará,  nos  casos  dos  ns.  II  e  III,  o
arquivamento dos  autos,  declarando a extinção do
processo,  se  a  parte,  intimada  pessoalmente,  não
suprir a falta em quarenta e oito (48) horas.”

Da leitura atenta do art. 267, III, do CPC, infere-se que cabe a
extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito,  quando  o  autor  não
impulsionar o feito, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.  Ora,
não se determina que o juiz fixe o prazo de 30 (trinta) dias no despacho que
determina  a  realização  de  diligência,  mas  apenas  que  transcorra  o  lapso
temporal  acima sem impulsionamento  do  feito,  o  que  ocorreu  no  presente
caso.

Outrossim, constata-se que foi realizada a intimação pessoal do
autor através de carta de intimação com aviso de recebimento para o mesmo
endereço indicado na inicial,  sendo o AR posteriormente juntado aos autos
com o carimbo, a data e a assinatura do recebedor (fls. 58), o que confirma a
validade  da intimação.  Acerca  do tema,  firme posicionamento  do Superior
Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  EXTINÇÃO  DE  EXECUÇÃO.
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INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  EXEQUENTE.
REGULARIDADE.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA
7/STJ.
1.-  "Nos casos que ensejam a extinção do processo
sem  julgamento  do  mérito,  por  negligência  das
partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos
II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu §
1º,  determina  que  a  intimação  pessoal  ocorra  na
pessoa  do  autor,  a  fim  de  que  a  parte  não  seja
surpreendida pela desídia do advogado". (AgRg no
AREsp  24.553/MG,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
20/10/2011, DJe 27/10/2011).
2.-  O  Tribunal  de  origem  informa  que  houve  a
regular  intimação pessoal  da parte  autora,  que  se
manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso
por  este  Tribunal  quanto  ao  ponto  demandaria
reexame  probatório,  o  que  é  vedado  a  teor  da
Súmula 7/STJ.
3.- Agravo Regimental improvido”.
(STJ/AgRg  no  AREsp  339.302/RS,  Rel.  Ministro
SIDNEI BENETI,  TERCEIRA TURMA,  julgado em
20/08/2013, DJe 05/09/2013)

“PROCESSUAL.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  POR
ABANDONO  DO  AUTOR.  NECESSIDADE  DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO.
1. A jurisprudência da Casa é pacífica no sentido de
ser necessária a intimação pessoal do autor para dar
andamento ao feito, antes de declarar-se a extinção
por  abandono.  Porém,  também  se  entende  ser
possível e válida a intimação pela via postal no caso
em que o aviso de recebimento retorna devidamente
cumprido.
2. Agravo improvido com aplicação de multa”.
(STJ/AgRg  no  Ag  1190165/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
14/12/2010, DJe 17/12/2010)

Dito isso, andou bem o magistrado sentenciante ao extinguir o
feito, diante da inércia processual do apelante. A legislação processual autoriza
o juiz a declarar, de ofício, a extinção do processo sem exame de mérito, sob o
fundamento  de  que  a  inércia  de  alguns  litigantes  não  pode  se  sobrepor  à
garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

Acrescento  que,  em  tempos  em  que  se  fala  de  índice  de
congestionamento  de  processos,  indicador  administrativo  utilizado  para  a
aferir a produtividade judiciária, não se mostra razoável permitir a eternização
do  processo,  mormente  quando  é  o  próprio  autor  quem  se  mostra
desinteressado no feito.
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O dispositivo que disciplina o abandono da causa é claro ao
estabelecer a  extinção do processo  sem resolução do mérito,  nos casos de
inércia do autor, evitando, dessa forma, eternizar a demanda, sem que a parte
interessada  procure  meios  para  dar  continuidade  ao  feito  até  a  entrega  da
prestação jurisdicional vindicada. Daí se extrai o verdadeiro sentido da norma
de regência e a sua finalidade social.

No  mais,  não  há  que  se  falar  em  aproveitamento  dos  atos
processuais, uma vez que não houve a declaração de nulidade de qualquer ato
processual pelo magistrado de piso, mas apenas a aplicação do dispositivo que
dispõe sobre o abandono da causa.

Por  fim,  ressalto  a  desnecessidade  de  levar  a  matéria  ao
plenário, pois, conforme o disposto no art. 557, caput, do Código de Processo
Civil, é  permitido ao Relator negar seguimento a recurso, através de decisão
monocrática,  quando  este  for  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante
do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Por tudo o que foi exposto, com fundamento no art. 557, caput,
do  Código  de  Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  à  Apelação  Cível,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

P.I.

Cumpra–se.

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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