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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  BUSCA E  APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.  ABANDONO  DE  CAUSA.
INOCORRÊNCIA.  DILIGÊNCIA  ATENDIDA.
SUPRIMENTO  DA  EIVA  APONTADA.
INTIMAÇÃO  PESSOAL  TAMBÉM  NÃO
DEMONSTRADA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA
DO  ART.  267,  §1º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

- O §1º, do art. 267, do Código de Processo Civil de
1973, autoriza o arquivamento dos autos, declarando
a  extinção  do  feito,  “se  a  parte,  intimada
pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e
oito) horas”.
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-  Restando comprovado nos autos que a diligência
determinada pela Magistrada  a quo  foi suprida pela
parte  autora,  e,  com  isso,  demonstrado  o  seu
interesse  no  impulsionamento  do  feito,  não  há  se
falar  em abandono do processo,  razão pela  qual  a
anulação da sentença é medida que se impõe.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso para anular a sentença. 

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  90/95, interposta  pelo
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO contra decisão proferida pela Juíza
de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Rita, fls. 85/86, que, nos autos da Ação de
Busca e Apreensão manejada pelo apelante em face de Adailton da Silva Malheiro,
decidiu:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 267, III e § 2º do
Código de Processo Civil,  DECLARO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Custas pagas e sem honorários.

Em suas razões, o  inconformado postula  a reforma
da sentença, argumentando, para tanto, o equívoco da magistrada quanto à análise
dos  requisitos  configuradores  do  abandono  da  causa,  haja  vista  a  ausência  de
intimação  pessoal  em 48  (quarenta  e  oito)  horas,  bem como por  entender  que a
petição interposta às fls. 70/72 supre a omissão apontada de ausência de procuração,
atendendo, assim, o teor do despacho exarado à fl. 69.

Contrarrazões  não  ofertadas,  consoante  atesta  a
certidão acostada à fl. 106.
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Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se

em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De logo, impende consignar que a sentença proferida
nos autos foi efetuada antes da vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015,
razão pela qual a matéria do presente recurso, será apreciada sob os parâmetros da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em vigor à época da execução do
sobredito ato processual.

Nesse  sentindo,  proclama  o  enunciado
administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. 

Avançando, infere-se dos autos que o HSBC BANK
BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO propôs a presente  Ação de Busca e Apreensão,
sustentando  ter  celebrado  contrato  de  financiamento  (n°  31870408225)  com  o
promovido,  Adailton da Silva Malheiro, de 01 (um) veículo, da Marca Chevrolet,
Corsa Sedan, Ano 2003, cor branca, Placa KKT4291, Chassi nº 8agsb19n03r122656,
Renavam 796004587,  tendo  como  data  de  vencimento  da  primeira  parcela  o  dia
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29/05/2008 e da última na data de 29/04/2013. Ocorre que, a partir da fatura com
vencimento de 29/05/2008, isto é, desde a primeira parcela, o demandado já passou a
incorrer em mora, perfazendo um débito de R$ no valor de R$ 20.315,28 (vinte mil,
trezentos e  quinze reais  e vinte e  oito centavos),  referente às parcelas vencidas e
vincendas, devidamente corrigidas.

Decidindo o litígio, o Magistrado de primeiro grau,
às fls. 85/86, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de
causa, com fundamento no art. 267, III, e § 2º do Código de Processo Civil de 1973,
dando ensejo à interposição do presente recurso pelo promovente.

Conforme relatado, vê-se que o desate da contenda
reside em saber se o Magistrado a quo agiu com acerto ao julgar extinto o processo
sem resolução do mérito, por abandono de causa, com fundamento no art. 267, III, §
1º, do Código de Processo Civil de 1973.

Sem  maiores  delongas,  entendo  que  a  sentença
hostilizada deve ser anulada.

Isso porque, conforme estabelecido no art. 267, III, §
1º, do Código de Processo Civil de 1973, ocorre o abandono de causa, com a extinção
do processo sem resolução do mérito, quando a parte autora deixar de promover os
atos e diligências que lhe competir por mais de 30 (trinta) dias e, após ser intimada
pessoalmente para manifestar-se no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, permanecer
silente. Em outras palavras, “A norma processual autoriza o julgador a extinguir o
processo, sem resolução do mérito, por conta de abandono de causa, quando ocorrer
a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias e desde que haja o transcorrer do
lapso de 48h (quarenta e oito horas) contados da intimação pessoal do interessado.”
(TJPB;  AgRg  0000010-87.2012.815.0371;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 22/10/2014; Pág. 10).

Eis o dispositivo legal apontado:
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Art.  267. Extingue-se o processo, sem resolução de
mérito:
[...]
III - quando, por não promover os atos e diligências
que  lhe  competir,  o  autor  abandonar  a  causa  por
mais de 30 (trinta) 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  48  (quarenta  e  oito)  horas –
negritei.

Na  espécie,  a  Magistrada a  quo determinou  a
intimação  pessoal  do  autor  para,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  juntar  aos  autos  as
procurações referentes aos subestabelecimentos encartados às fls.  20,  21 e 50,  sob
pena de extinção do feito. Por entender que não houve resposta, intimou novamente
o promovente,  por meio de Nota de Foro, para, em 10 (dez) dias, requerer o que
achar de direito.

Compulsando os autos, vê-se que o comando do §1º,
do  art.  267,  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  não  foi  observado  em  sua
integralidade,  pois  a intimação,  a  qual  preconiza o dispositivo legal,  ocorreu por
Nota de Foro e não pessoalmente.

Ademais,  verifica-se  também  que  as  diligências
requeridas nos despachos de fls. 69; 80 e 82V, referem-se à correção da omissão do
instrumento procuratório no feito, fl. 69, todavia, conforme se depreende do petitório
interposto às fls. 70/72, o  HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO já tinha
juntado a procuração requerida, suprindo, portanto, a eiva apontada. 

Logo,  não sendo caso de aplicação das disposições
do art. 267, III, §1º, do Código de Processo Civil, pois, como frisado, o promovente já
tinha colacionado o instrumento procuratório requerido, não vislumbro a existência
de abandono da causa, razão pela qual é de se anular a sentença recorrida.
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Nessa linha de raciocínio, colaciono o seguinte aresto
do Superior Tribunal de Justiça, destacado no que interessa:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO  DO ART.  535  DO CPC.  REQUISITOS
DE VALIDADE DA CDA. NULIDADE.  REEXAME
DE  FATOS  E  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III,
DO  CPC.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA  PARTE.
NECESSIDADE.
(...)
3.  O  abandono  da  causa  pelo  autor  pressupõe  a
demonstração do ânimo de abandonar o processo,
comprovado quando,  intimado pessoalmente,  não
se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no
feito,  circunstância  que  não  ocorreu  no  caso  dos
autos.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1387858/RS,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013) – negritei.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO AO APELO,
para desconstituir a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de
origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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