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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO  –  EXTINÇÃO  POR  ABANDONO  DE
CAUSA – APELAÇÃO CÍVEL  – ANGULARIZAÇÃO
PROCESSUAL  FORMADA  –  NECESSIDADE  DE
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 240, DO STJ – FALTA
DE  REQUERIMENTO  DO  APELADO,  MUITO
EMBORA  TENHA  SIDO  OPORTUNIZADA  A
DILIGÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A, DO
CPC - PROVIMENTO DO APELO.

-  Súmula 240, do STJ. A extinção do processo, por
abandono  da  causa  pelo  autor,  depende  de
requerimento do réu.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Banco  do  Brasil
contra  sentença,  proferida  pelo  MM.  Juiz  da  8ª  Vara  Cível  de  Campina
Grande,  que  extinguiu,  sem  resolução  do  mérito,  a  ação  de  busca  e
apreensão ajuizada em face de  Ailton Barbosa Costa, sob o fundamento de
que houve o abandono de causa.

Alega o recorrente que deveria ser aplicado o teor da súmula
nº  240,  do  STJ,  e  que  o  decisum  ofende  os  princípios  da  celeridade  e
economia processual. Por fim, pugna pelo provimento do apelo.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  opinou  pelo
provimento do recurso.

É o relatório.
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DECIDO.

Pelo que se colhe dos autos, a angularização processual já se
encontrava  formada,  o  que  exige  a  aplicação  da  súmula  240,  da  Corte
Superior de Justiça, que está assim grafada:

Súmula 240, do STJ. A extinção do processo, por abandono da
causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

No caso dos autos, embora o sentenciante tenha oportunizado
o apelado a se manifestar sobre o suposto abandono (fl. 48), este quedou-se
inerte (fl. 50), razão pela qual inexistiu o pedido expresso necessário para a
extinção do feito.

Desse modo, concluo que deve ser provido o apelo, já que não
foi adimplido o entendimento sumulado do STJ.

Por fim, insta esclarecer que a causa ainda não está madura,
haja  vista  a  existência  de  uma  celeuma  acerca  do  valor  depositado  pelo
recorrido, com o fim de quitar o débito reclamado, sendo, por isso, imperativa
a necessidade de anular a sentença atacada. 

Assim, sem maiores delongas, com fulcro no art. 557, §1º-A, do
CPC,  dou provimento ao recurso,  para anular  a sentença de primeiro
grau,  determinando,  outrossim,  o  retorno  do  processo  à  instância
primeva, a fim de que retome seu ordinário trâmite.

P.I.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz

                Relator
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