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ADVOGADO : Beethoven Bezerra Fonseca

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE  NULIDADE  DE  AUTO  INFRACIONAL.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO
DO  MÉRITO.  ABANDONO  DE  CAUSA.
INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA  AUTORA.  DESÍDIA.
OBSERVÂNCIA  DE  TODAS  AS  CAUTELAS
LEGAIS.  AUSÊNCIA  DE  CONTESTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ.
ACERTO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
DESPROVIMENTO.

-  Tomadas  todas  as  cautelas  legais,  acertada  a
decisão  recorrida  que  diante  da  desídia  do  Autor,
que por mais de 30 (trinta) dias não promove ato ou
diligência  que  lhe  competia,  extingue  o  processo
sem resolução do mérito com base no art. 267, III,
do CPC.

-  Inexiste  ofensa  à  Súmula  nº  240  do  STJ,  que
condiciona  a  extinção  do  feito  a  requerimento  do
Réu,  quando  a  relação  processual  em  destaque
ainda não havia se completado face a ausência de
citação. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a  Remessa  Necessária, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 74.

RELATÓRIO



Remessa Necessária nº 0020036-85.2013.815.0011

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Auto Infracional

ajuizada por Sueli dos Reis Ribeiro contra o DETRAN (Departamento Estadual

de  Trânsito  da  Paraíba),  pleiteando  a  nulidade  das  multas  que  lhe  foram

aplicadas, bem como o trancamento do Processo Administrativo instaurado. 

Às fls.  60/61,  foi  proferida  sentença,  extinguindo  o  processo

sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC.

Não houve a interposição de recursos voluntários, subindo os

autos a esta Superior Instância, por força do art. 475, I, do CPC.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo desprovimento da Remessa Necessária (fls. 69/71).

É o relatório.

VOTO

Pelo  que  se  depreende  dos  autos,  a  Apelante  ajuizou uma

Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração.

Todavia, conforme bem anotado pela Juíza “ a quo”, às fls. 53,

a Autora foi intimada para promover a citação do órgão autuador das multas,

em  face  da  constatação  de  que  penalidades  tinham  sido  emitidas  pelo

DETRAN/SP, tendo decorrido o prazo sem manifestação, conforme certidão de

fl. 56.

Com  efeito,  tendo  em  vista  que  o  feito  encontrava-se

paralisado há mais de 30 (trinta) dias, foi  ordenada a intimação pessoal  da

Autora para, em 48 (quarenta e oito) horas, dar andamento ao processo, sob

pena de extinção do feito, havendo, mais uma vez, deixado de se manifestar

(certidão de fl. 59).

Assim  sendo,  verifico  que  todas  as  cautelas  legais  foram

observadas,  não havendo nenhuma irregularidade processual  a ser sanada,
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motivo pelo qual agiu com o costumeiro acerto a Juíza “a quo”, que ao tempo,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, do

CPC,  então  vigente,  ante  a  desnecessidade  de  requerimento  do  Réu,

afastando a exigência do enunciado da Súmula nº 240 do STJ.

Isso  posto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO a presente Apelação Cível.

É o voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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