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

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº0121439-78.2012.815.2001.
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Versaty Comércio de Tintas e Ferragens LTDA. 
Advogado :  Alexandre G. Cezar Neves.
Apelado : Baobá Participações S/S LTDA.   

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
DETERMINAÇÃO  DE  RECOLHIMENTO
DAS  CUSTAS  INICIAIS.  AUSÊNCIA  DE
CUMPRIMENTO. DOCUMENTO INDISPEN-
SÁVEL  À  PROPOSITURA  DA  AÇÃO.
DEVIDA  OPORTUNIZAÇÃO  DO  SANEA-
MENTO PELO JUIZ SINGULAR. INÉRCIA.
SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR  ABANDONO.  MANUTENÇÃO  POR
FUNDAMENTOS  DIVERSOS.   PRECEDEN-
TES  DE  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. 

- Verificando-se que a parte autora, a despeito da
oportunidade de emenda à exordial garantida pelo
juiz  singular,  quedou-se  inerte,  descumprindo  a
determinação judicial, imperiosa a extinção do feito
sem  resolução  do  mérito,  com  base  no
indeferimento da inicial.  Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.

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

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Versaty
Comércio de Tintas e Ferragens LTDA. contra a sentença (fls. 72/73),
proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital que,
nos autos da “Ação Renovatória de Locação” movida em face de Baobá
Participações S/A LTDA, julgou extinta a ação sem resolução do mérito,
sob o fundamento de abandono de causa, com base no artigo 267, III, do
CPC.

Inconformado,  o  demandante  interpôs  Recurso  Apelatório
(fls.  76/83),  em cujas  razões  alega  que,  ainda  que  a  destempo,  cumpriu
satisfatoriamente a determinação de comprovação da sua hipossuficiência
financeira. 

Assim,  assevera  que  a  decisão  recorrida  merece  ser
reformada,  a  fim  de  que  se  dê  regular  prosseguimento  ao  recurso,  em
homenagem ao princípio da celeridade e economia dos atos processuais.

Requer, em consequência, o provimento do apelo, para anular
a sentença vergastada.

 
O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de

Justiça, afirmou não ser caso de intervenção ministerial, porquanto ausente
interesse público que tornasse necessária a intervenção ministerial (fls. 88).

É o relatório. 

DECIDO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  passo  à
análise das alegações recursais.

Ao que se extrai dos autos, a Autora, ora Apelante, ajuizou a
presente  Ação  Renovatória  de  locação  não  residencial  em  desfavor  da
Baobá Participações S/S LTDA., oportunidade em que requereu, na peça
inicial, a concessão do benefício de assistência judiciária. 

Ao receber os autos, o magistrado de origem determinou a
emenda da inicial, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, a demandante
comprovasse  sua  hipossuficiência  financeira,  através  da  apresentação  de
cópia da sua última declaração de bens, integrantes do imposto de renda
(fls. 58). 
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Fora  do  prazo  outorgado,  o  recorrente  apresentou  os
documentos requeridos, às fls. 61/69.

Entrementes, entendendo o juízo a quo que a documentação
colacionada teria demonstrado a condição favorável do autor em arcar com
as despesas processuais, indeferiu o benefício pleiteado (fls. 70). Na mesma
oportunidade, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente
efetuasse o pagamento das custas, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação do requerente (fls. 71),
foi proferida sentença terminativa, às fls. 72/73.

O caso dos autos dispensa maiores delongas, porquanto traz
simples questão processual de desídia da parte autora em cumprimento de
determinação judicial para emenda à inicial,  não havendo motivos para a
reformulação  do  decisório  vergastado,  pois  que  manifestamente
improcedentes  as  razões  do  apelante,  de  acordo  com  a  jurisprudência
dominante dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Destarte, muito embora tenha o juízo singular concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para que a parte apelante procedesse ao pagamento
das custas iniciais, a autora simplesmente se quedou inerte diante da medida
que  lhe  foi  imposta,  autorizando  a  extinção  do  feito,  sem resolução  do
mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 284 do Código de Processo
Civil, assim redigido:

“Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial
não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e
283, ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes  de  dificultar  o  julgamento  de  mérito,
determinará que o autor a emende, ou a complete
no prazo de dez dias. 
Parágrafo  único.  Se  o  autor  não  cumprir  a
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Assim,  a  própria  atitude  desidiosa  da  ora  apelante,  não
respondendo à intimação judicial que lhe foi dirigida, ou mesmo contra ela
se insurgindo em seu devido momento, conduziu o presente procedimento
ao fim decretado pela sentença vergastada, não sendo razoável a aplicação
dos invocados princípios da economia, celeridade e aproveitamento dos atos
processuais  dessa  natureza,  em  decorrência  da  incidência  do  brocardo
jurídico de que “o direito não socorre aos que dormem”.

Da mesma forma que o fim social de um processo é ser um
meio  para  a  obtenção  da  pacificação  dos  conflitos  sociais,  devendo-se
relegar  excessivos  formalismo em prol  da  efetividade  da jurisdição,  não
pode  essa  valiosa  finalidade  colimada  pelo  modelo  constitucional  do
processo civil servir de escudo para toda e qualquer situação, em especial
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para  aquelas  em  que  é  nítido  o  descuido  no  decorrer  do  prazo  para
atendimento ou irresignação quando a uma dada determinação judicial.

Portanto,  não  cumprida  a  determinação  de  emenda,  o
indeferimento da exordial era medida que se impunha, tendo em vista que,
por desídia da parte autora, restou ausente nos autos documento essencial à
propositura da ação, qual seja o comprovante de recolhimento das custas
iniciais. 

Outrossim,  conquanto  não  fosse  caso  de  extinção  por
abandono,  consoante  entendeu  o  magistrado  a  quo  –  haja  vista  a
necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora em tal hipótese – a
atitude da demandante violou o parágrafo único do art. 284 do CPC acima
referido, motivo pelo qual inarredável a manutenção do decisum vergastado
ainda que por fundamento diverso.

Há  de  se  registrar  que,  em  se  tratando  da  extinção  do
processo sem a resolução de mérito por indeferimento da inicial, é firme o
entendimento  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  pela
desnecessidade  de  intimação  pessoal  da  parte  autora,  uma  vez  que  a
exigência  expressa  prevista  legalmente  se  dirige  apenas  às  hipóteses  de
negligência ou abandono processual perpetrado pelas partes. 

Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos do Tribunal
da Cidadania:

“AÇÃO  RESCISÓRIA.  AGRAVO.  DEPÓSITO
INICIAL.  AUSÊNCIA.  INDEFERIMENTO  DA
PETIÇÃO  INICIAL.  Segundo  entendimento  da
Segunda  Seção  desta  Corte,  '[...]  a  falta  ou
insuficiência  do  depósito  prévio  motiva  o
indeferimento  da  petição  inicial,  conduzindo  à
extinção  da  ação  rescisória  sem  apreciação  do
mérito,  nos  termos  do  art.  267,  I,  do  CPC,
situação que dispensa a prévia intimação pessoal
da parte, visto que o § 1º desse mesmo dispositivo
legal  somente  exige  essa  providência  nas
hipóteses  dos  incisos  II  e  III'.  -  Agravo  não
provido. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-
AR  5.120;  Proc.  2013/0022118-7;  RS;  Segunda
Seção;  Relª  Minª  Nancy  Andrighi;  Julg.
10/04/2013; DJE 16/04/2013).(grifo nosso). 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO
ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
INDEFERIMENTO  DA INICIAL.  EXTINÇÃO
DO  PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DE
MÉRITO.  INTIMAÇÃO  PESSOAL.
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DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. Acórdão
recorrido  em  sintonia  com  a  jurisprudência  do
STJ. Ausência de fundamentos novos capazes de
infirmar  a  decisão agravada.  Agravo regimental
improvido”.  (Superior  Tribunal  de  Justiça  STJ;
AgRg-REsp 1.179.979; Proc. 2010/0026340-0; RJ;
Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior;
Julg. 02/04/2013; DJE 15/04/2013).(grifo nosso).

Neste  trilhar  de  ideias,  manifestamente  improcedentes  se
revelam as alegações recursais, encontrando-se ainda em confronto com a
jurisprudência  dos  Tribunais  Pátrios,  conforme  acima  exposto,  não
merecendo, portanto, serem acolhidas, afigurando-se correta a decisão do
Juízo a quo.

Em meio a todo o contexto acima delineado, para os casos
como  o  que  ora  se  analisa,  o  legislador  processual  civil  possibilitou  a
atribuição de uma maior celeridade ao deslinde dos feitos, estabelecendo a
faculdade  de  o  Relator  do  processo  negar,  de  forma  monocrática,
seguimento a determinados meios de revisão das decisões judiciais.

Com a  finalidade  de  contrapor  os  possíveis  malefícios  de
uma celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de
Processo Civil,  condiciona que a  negativa se  dê nos casos  de manifesta
inadmissibilidade  recursal,  improcedência,  prejudicialidade  ou  confronto
com súmula  ou  jurisprudência  dominante  do  Tribunal  a  que  pertence  o
julgador,  ou  de  Tribunais  Superiores.  É  o  que  ocorre,  conforme  já
devidamente demonstrado, na hipótese vertente, devendo-se, pois, aplicar o
mencionado dispositivo legal.

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

P.I.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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