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

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002645-91.2013.815.0731.
Origem : 3ª Vara da Comarca de Cabedelo.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Banco Safra S/A. 
Advogado : Celso Marcon.
Apelado : Rui Geroncio da Silva.

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL CIVIL.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL.
AUSÊNCIA  DE  CUMPRIMENTO.  DEVIDA
OPORTUNIZAÇÃO  DO  SANEAMENTO
PELO JUIZ SINGULAR. INÉRCIA. SENTEN-
ÇA  TERMINATIVA.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROCEDÊN-
CIA  MANIFESTA.  PRECEDENTES  DE
TRIBUNAIS  SUPERIORES.  MANUTENÇÃO
DO  DECISUM.  NEGATIVA DE SEGUIMEN-
TO. 

- 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, correta se revela a sentença
terminativa do feito, com base no indeferimento da
inicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e desta Egrégia Corte.

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Safra S/A
contra a sentença (fls. 51), proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Mista da
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Comarca de Cabedelo que, nos autos da  “Ação de Busca e Apreensão”
movida  em face de  Rui Gerôncio da Silva,  indeferiu a petição inicial e
julgou extinta a ação sem resolução do mérito.

Na  peça  de  ingresso,  o  promovente  aduziu  que  celebrou
contrato de financiamento com o réu e que,  em garantia da operação, o
promovido  deu  em  alienação  fiduciária  o  veículo  marca  MITSUBISHI,
modelo L200 TRITON 3.2 D, ANO 2010, cor PRETA, placa NQC0145,
chassi 93XJNKB8TACA21391.

Asseverou que o demandado deixou de efetuar o pagamento
da  parcela  com  vencimento  em  17/02/2013,  incorrendo  em  mora
devidamente comprovada por meio de notificação extrajudicial.

Ao  final,  pugnou  pela  concessão  de  liminar  de  busca  e
apreensão. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência.

Houve despacho intimando a parte autora para que, no prazo
de  10  (dez)  dias,  emendasse  a  inicial  para  adequar  o  valor  da  causa,
recolhendo as custas complementares, sob pena de indeferimento (fls. 47).

Às  fls.  50,  verifica-se  que  o  prazo  supramencionado
transcorreu sem qualquer manifestação do autor.  

Sobreveio, após, sentença terminativa, cujo dispositivo assim
restou redigido:

“Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial,
nos termos dos art. 284, parágrafo único,  e 267, I,
ambos do CPC, julgando extinto o processo sem
resolução do mérito”

 
Inconformado,  o  demandante  interpôs  Recurso  Apelatório

(fls.  54/66),  em  cujas  razões  alega  que  “em  atenção  ao  princípio  do
aproveitamento dos atos processuais o feito deveria ter sido suspenso e não
extinto, portanto, decidiu o juízo de piso de forma temerária a lei” (fls. 56).

Alega,  ainda,  que a extinção do processo se deu de forma
equivocada, posto que o magistrado não intimou o autor pessoalmente para
dar andamento ao feito, ferindo o que preconiza o art. 267, inciso III, do
CPC. 

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

 
O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de

Justiça,  ofertou  parecer  (fls.  73/75),  opinando  pelo  desprovimento  do
recurso apelatório. 
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É o relatório. 

DECIDO.

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

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 10 (dez) dias para que a parte apelante procedesse à adequação do
valor da causa e à complementação das custas iniciais, a instituição bancária
simplesmente se quedou inerte diante da medida que lhe foi imposta com a
prudente advertência de extinção da demanda (fls. 50).

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
para  aquelas  em  que  é  nítido  o  descuido  no  decorrer  do  prazo  para
atendimento ou irresignação quando a uma dada determinação judicial.

Não  cabe  olvidar,  portanto,  o  correto  indeferimento  da
inicial, 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, 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. 

Apelação Cível nº 0002645-91.2013.815.0731 3



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.
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).

Logo, ao contrário do que alega o apelante, não se aplica ao
caso dos autos o disposto no art. 267, §1º do CPC, porquanto o feito foi
extinto  com base  no  art.  267,  inciso  I  do  mesmo diploma  legal,  sendo
desnecessária a intimação pessoal da parte autora.

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
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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, 26 de março de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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