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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO  –  EXTINÇÃO  POR  ABANDONO  –
APELAÇÃO  CÍVEL  – INTIMAÇÃO  DO  AUTOR  -
PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DA JUSTIÇA – INÉRCIA -
ABANDONO  POR  MAIS  DE  TRINTA  DIAS  -
NOTIFICAÇÃO PESSOAL - PRAZO DE 48 HORAS -
CUMPRIMENTO  -  INEXISTÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  DO  PROMOVIDO  -  AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA  Nº
240  DO  STJ  -  PRINCÍPIOS  DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA,
CELERIDADE PROCESSUAL - APROVEITAMENTO
DOS ATOS - RESPEITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO
DO PROCESSO -  INADEQUAÇÃO À HIPÓTESE -
ART.  5°  DA LICC  -  BUSCA DO  FIM  SOCIAL DA
NORMA  -  VIOLAÇÃO  À  DIALETICIDADE  –
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  -
SEGUIMENTO NEGADO.

- Há o abandono da causa quando o autor deixa de
promover ato ou diligência que lhe competia cumprir
por mais de 30 (trinta) dias, mesmo sendo notificado
pessoalmente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

- Não tendo sido formada a relação processual, ante a
falta  da  citação  do  promovido,  é  possível  que  o
magistrado  proceda  à  extinção  do  processo,  sem
resolução do mérito, quando a causa for abandonada
pelo autor, não se aplicando, nesta circunstância, o
enunciado sumular  nº  240 do  Superior  Tribunal  de
Justiça.
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-  Os  princípios  da  instrumentalidade  das  formas  e
economia  processual  não  se  prestam a  escudar  o
comportamento  desidioso  das  partes.  O  processo
deve caminhar para frente, não podendo se prolongar
indevidamente, sob pena de afrontar outro princípio,
este  com  assento  constitucional,  o  da  celeridade
processual.

-  Ao deixar  de expor  os  fundamentos de fato  e  de
direito que o levam a impugnar a decisão guerreada,
o recorrente afronta o princípio da dialeticidade, de tal
sorte que sua irresignação se torna inadmissível. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Bradesco
Financiamentos  S/A contra  sentença,  proferida  pelo  MM.  Juiz  da  3ª  Vara
Cabedelo,  que  extinguiu,  sem  resolução  do  mérito,  a  ação  de  busca  e
apreensão  ajuizada  em  face  de  José  Giovanni  Soares  Júnior,  sob  o
fundamento de que houve o abandono da causa.

Alega o recorrente que não lhe foi oportunizada a manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 267, III, do CPC.

Argumenta o desrespeito à Súmula 240 do Superior Tribunal de
Justiça,  ante  a  ausência  de  requerimento  da  parte  contrária.  Outrossim,
aponta que, pelos princípios da instrumentalidade das formas, economia e
celeridade processuais, o julgador ao invés de encerrar a demanda deveria
suspendê-la, com o aproveitamento dos atos praticados, evitando, com isso, o
ajuizamento de nova querela.

Ressalta,  ainda,  a  obrigatoriedade  do  Juiz  de  buscar  o  fim
social  que a  Lei  destina,  conforme previsão do art.  5º,  da  LICC.  Ao final,
requer o provimento do seu recurso, com a anulação da decisão combatida. 

Ausência  de  intimação  do  apelado,  ante  a  falta  de
angularização processual.

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  opinou  pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório. 

DECIDO.

O  presente  recurso  comporta  julgamento  monocrático,  nos
termos do art.  557,  caput,  do Código de Processo Civil,  pelas razões que
passo a expor.

Inicialmente, transcrevo os dispositivos aplicáveis ao abandono
de causa: 
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Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 

[...]

III  - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe
competir,  o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias; 

[...]

§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento
dos  autos,  declarando  a  extinção  do  processo,  se  a  parte,
intimada pessoalmente, não suprir  a falta em 48 (quarenta e
oito) horas.

Pois bem, o autor, ora recorrente, após notificação no Diário da
Justiça para se manifestar acerca da devolução, sem cumprimento, da carta
de  citação  do  apelado,  permaneceu  inerte,  por  mais  de  30  (trinta)  dias,
conforme atestado à fl. 141.

Mais  adiante,  o  Magistrado  a  quo determinou  novo  ato
intimatório ao promovente, agora através de aviso de recebimento (AR), para
impulsionar  o  feito,  no  lapso  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  sob  pena  de
extinção da causa, por abandono (Carta de Intimação de fl. 142 e AR de fl.
145).

No entanto, mais uma vez, o demandante permaneceu silente,
segundo certidão de fl.  144,  situação que ensejou a extinção do feito  por
abandono, e, consequentemente, o manejo do presente recurso apelatório.

A  par  dessas  informações,  penso  que  restou  devidamente
caracterizada  a  inércia  autoral  a  decretação  do  abandono  de  causa
preconizado  no  texto  normativo  supracitado,  devendo  ser  salientado  que,
antes da intimação pessoal, o feito ficou paralisado aguardando diligência do
autor  por  mais  de  oito  meses  (fls.  138/141),  o  que  patenteia  o  seu
desinteresse em impulsioná-lo.

Sob outro prisma, relevante destacar que a hipótese vertente
cristaliza uma exceção à aplicabilidade da Súmula nº 240 do STJ, haja vista a
ausência da formação relação processual. Nesse caso, afigura-se possível a
fulminação  do  feito,  por  inércia  do  autor,  sem  o  requerimento  da  parte
contrária. Nesse sentido, seguem os julgados:

[…]. É inaplicável, na presente hipótese, o teor da Súmula n°
240 desta Corte,  uma vez que não foi  instaurada a  relação
processual, diante da ausência de citação do réu. […]. (AgRg
no  AREsp  645.591/PR,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado  em  05/03/2015,  DJe
18/03/2015)

[…]. Pode o magistrado extinguir o processo com base no art.
267, III,  § 1º,  do CPC, desde que intimado o autor para dar
prosseguimento  ao  feito  em  48  horas,  sendo  inaplicável  a
Súmula n.  240 do STJ quando não tenha sido promovida a
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citação do réu. […]. (AgRg no AREsp 356.270/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,  julgado
em 08/04/2014, DJe 15/04/2014)

No  tocante  à  alegação  de  que  o  Magistrado  deveria  ter
suspendido a marcha procedimental em vez de extingui-la, por respeito aos
princípios  da  instrumentalidade  das  formas,  celeridade  e  economia
processual, creio que tal argumento não deve prosperar. 

É  que  os  aludidos  postulados  não  permitem  que  sejam
concedidas  às  partes  inúmeras  e  indeterminadas  oportunidades  de
manifestação,  ainda  mais  a  destempo,  sob  pena  de  violação  a  outro
postulado,  com  assento  constitucional,  qual  seja,  a  razoável  duração  do
processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal.

Portanto, constatando-se que restaram esgotadas as medidas
para  que  o  promovente  cumprisse  a  determinação  judicial,  a  extinção  da
causa é medida que se impõe. Aliás, esse é o entendimento desta Corte: 

[...] Os princípios da instrumentalidade das formas e economia
processual  não  se  prestam  a  escudar  o  comportamento
desidioso das partes. O processo deve caminhar para frente,
não  podendo  se  prolongar  indevidamente,  sob  pena  de  se
afrontar outro princípio, este com assento constitucional, o da
celeridade  processual.  Recurso  conhecido  e  não  provido.”
(TJDF;  Rec  2010.11.1.005388-5;  Ac.  583.854;  Sexta  Turma
Cível;  Relª  Desª  Ana Maria  Duarte Amarante Brito;  DJDFTE
11/05/2012;  Pág.  211) […].  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00041313220108150371, - Não possui -, Relator
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 05-03-2015)

[…]. Os preceitos referentes à instrumentalidade das formas, o
aproveitamento dos atos processuais, a celeridade e economia
foram devidamente atendidos pelo juízo processante, que por
diversas vezes facultou à parte autora manifestar-se nos autos,
sem a devida resposta. […]. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 20020030114025001, 4 CAMARA CIVEL, Relator
Frederico Martinho da Nódrega Coutinho , j. em 19-07-2012) 

Finalmente,  o  Suplicante  alega  que  o  art.  5º,  da  Lei  de
Introdução ao Código Civil, impõe ao julgador o dever de "buscar o fim social
a que a lei se destina". 

Nesse último ponto, entendo que o recorrente não combate, de
maneira objetiva e direta, os termos da decisão recorrida. Apenas se limita a
discorrer  sobre  hermenêutica  jurídica  sem  rebater  os  fundamentos  do
decisório. 

Assim, no presente tópico, falta um ataque ao posicionamento
adotado em primeira instância, mister imposto, em regra, ao polo apelante,
motivo pelo qual o recurso não merece ser conhecido quanto a esse ponto,
por ofensa ao princípio da dialeticidade. 
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Com essas considerações, lastreado no que dispõe o caput do
art. 557, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO APELO, por
estar em confronto com jurisprudência desta Corte e do STJ, além de ser
manifestamente inadmissível. 

P.I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

Des. José Aurélio da Cruz
                Relator
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