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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
DE  CAUSA.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO
DEMANDANTE. INÉRCIA.  INTELIGÊNCIA
DO  ART.  267,  III  E  §  1º,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  DE  1973.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

- Revela correta a sentença que extingue o feito sem
resolução  de  mérito,  observando  os  termos  do  art.
267, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil  de
1973, ao constatar que a parte, intimada pessoalmente
para promover os atos e diligências que lhe competir,
não  supriu a  falta,  nas 48  (quarenta  e  oito)  horas
concedidas. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Banco do Brasil
S/A contra  sentença  (fls.  249/249v)  proferida  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  da
Comarca de Sousa que, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” ajuizada
em face da Estação da Moda Comércio de Roupas LTDA, Elenilso Alves
da Silva e Antônio Guedes de Araújo, extinguiu o feito sem resolução de
mérito, apresentando a seguinte ementa:

“BUSCA E APREENSÃO. SUPLICANTE DEIXA DE
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PROMOVER  ATOS  E  DILIGÊNCIAS
NECESSÁRIAS  AO  ANDAMENTO  DO  FEITO.
ABANDONO  DA  CAUSA  CARACTERIZADO.
LAPSO  TEMPORAL  SUPERIOR  A  30  DIAS.
APLICAÇÃO DO ART. 267, III C/C §§1º E 2º DO
MESMO  ARTIGO  DO  CPC.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO”

Em suas razões, a instituição financeira sustenta o equívoco da
decisão, sob o argumento da ausência de intimação pessoal da parte para que
promovesse o prosseguimento do feito, destacando que a falta de citação dos
promovidos se realizou devido a não localização de seus endereços, sem que a
sociedade  apelante  tivesse  dada  causa  para  tanto.  Ao  final,  pugna  pelo
provimento do apelo e reforma da sentença.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 282).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que,  tendo  a  decisão  sido
publicada quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, com base
nos  requisitos  de  admissibilidade  deste  deve  ser  realizado  o  juízo  de
conhecimento do apelo. Assim sendo, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade recursal, conheço da apelação, passando à apreciação de seus
argumentos.

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

Compulsando  o  caderno  processual,  observa-se  que  a  parte
autora – após pretensas tentativas de cumprimento das determinações judiciais
no  sentido  de  indicar  a  localização  dos  endereços  dos  promovidos  ou
comprovar  que  efetivamente  tentou  localizá-los,  porém sem  sucesso  –  foi
intimada para que, em 48 (quarenta e oito horas), demonstrasse interesse no
seguimento  do  feito,  com  a  advertência  da  penalidade  de  extinção  sem
resolução do mérito da demanda (fls. 247).

Muito  embora  efetiva  e  pessoalmente  intimada,  por  meio  de
mandado  juntado  aos  autos  em  08/01/2016  (fls.  247v),  a  demandante
simplesmente se quedou inerte (fls. 248v), situação que deu ensejo à prolação
da sentença ora recorrida.

Ora, em face do cenário processual acima delineado, verifica-se
que o magistrado de primeiro grau procedeu em plena conformidade com as
normas do Código de Processo Civil então vigentes, bem como de acordo com
o entendimento jurisprudencial dominante. Houve diversos impulsionamentos
judiciais  no  sentido  de  que  a  instituição  financeira  procedesse  com  uma
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atuação processual eficaz, ou indicando possíveis endereços ou comprovando
idoneamente que empreendeu buscas infrutíferas. 

Entretanto,  sem  que  se  insurgisse  devidamente  quanto  às
decisões interlocutórias proferidas pelo juízo, determinando-lhe uma conduta
processualmente  proativa,  o  Banco  promovente  simplesmente  não  agiu,
permanecendo  numa  inércia  de  consequências  extintivas  expressamente
previstas em lei e reiteradamente advertida em despachos judiciais.

Nesse contexto, correta foi a aplicação do art. 267, inciso III e §
1º, do Código de Processo Civil de 1973 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.”

Logo,  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. 

Nesse sentido:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO  POR  ABANDONO.  INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º
DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente
para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267,
III, § 1°, do CPC, não há óbice para a extinção do
processo por abandono da causa.
Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido”.
(STJ,  AgRg  no  AREsp  671.718/RS,  Rel.  Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015).
(grifo nosso).

Acrescento, ainda, que, em tempos em que se fala de índice de
congestionamento  de  processos,  indicador  administrativo  utilizado  para  a
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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.

- Conclusão

Assim, diante de tais considerações,  NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

 É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

 Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
    Desembargador Relator
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