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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO  –  EXTINÇÃO  POR  ABANDONO  –
APELAÇÃO CÍVEL – DESPACHO DETERMINANDO
A ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO APELADO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PARALISAÇÃO POR
MAIS DE TRINTA DIAS POR ERRO DA ESCRIVANIA
–  AUSÊNCIA  DO  ABANDONO  À  CAUSA  –
NULIDADE CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO
PREJUDICADO  –  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CPC – SEGUIMENTO NEGADO.

- Somente há o abandono da causa quanto o autor
deixa de promover ato ou diligência que lhe competia
cumprir por mais de 30 (trinta) dias.

-  No caso, o feito ficou paralisado, por mais de trinta
dias,  por  equívoco  da  escrivania,  que  deixou  de
comunicar  ao  apelante  o  despacho  judicial
determinando  a  atualização  do  endereço  do
recorrido,  razão  pela  qual  inexiste  o  abandono  à
causa.

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Banco  Toyota  do
Brasil  S/A contra  sentença,  proferida pela  MM. Juíza da 4ª  Vara Cível  de
Campina Grande, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e
apreensão ajuizada em face de Alexandre Emanuel Amorim Rodrigues, sob o
fundamento de que houve o abandono da causa.

O apelante, nas razões recursais, se limita a alegar a violação
ao princípio do impulso oficial, requerendo, ao final, o provimento do apelo.
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Diante da ausência da angularização processual,  a recorrida
não foi intimada para contra-arrazoar.

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

É o relatório. DECIDO.

A meu ver, a sentença deve ser anulada, não pelos argumentos
constantes do apelo, mas, por matéria de ordem pública que passo a expor.

Com  efeito,  pelo  que  se  colhe  dos  autos,  o  juízo  a  quo
determinou a intimação do autor/apelante para acostar o novo endereço do
apelado (fl. 30).

Ocorre  que  a  citada  intimação  não  foi  efetivada,  tendo  a
escrivania se limitado a juntar uma petição do recorrente respondendo a um
comando judicial anterior (fls. 29 e 31).

Após isso, foi determinada a intimação pessoal do recorrente,
no prazo de  48  (quarenta  e  oito  horas),  por  meio de carta  com aviso de
recebimento (fls. 32/34).

A par dessas informações, verifico que, embora tenha ocorrido
a intimação pessoal  exigida no art.  267,  §1º,  do CPC, não foi  atendido o
ditame  do  art.  267,  III,  do  mesmo  Diploma,  pois,  com  a  ausência  de
comunicação  do  primeiro  despacho,  não  havia  ato  ou  diligência  a  ser
adimplida pelo causídico do apelante. Vejamos o que prescreve o dispositivo:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

III  - quando,  por não promover os atos e diligências que Ihe
competir,  o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias;

Desse modo, entendo que o feito ficou inicialmente paralisado,
por mais de trinta dias, por equívoco da escrivania, que deixou de comunicar,
ao apelante, o despacho judicial determinando a atualização do endereço do
recorrido, razão pela qual creio que inexistiu o abandono da causa.

Em verdade,  o  recorrente  somente  tomou  conhecimento  da
diligência ordenada quando foi intimado pessoalmente (07/03/2014 – fl. 33-v).
Contudo,  a  sentença  atacada  foi  proferida  em 10/03/2014,  o  que  me  faz
concluir que o apelante deixou de cumprir a diligência que lhe competia por
apenas  três  dias,  o  que,  decididamente,  não  caracteriza  o  abandono  sob
apreço.

Assim, sem maiores delongas, declaro, de ofício, a nulidade
do  decisum, haja vista a ausência do abandono à causa, e, por via de
consequência, determino o retorno do caderno processual à instância
primeva, para que retome a regular tramitação. Nos termos do art. 557,
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caput,  do  CPC,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO,  ante  a  sua
prejudicialidade.

P.I.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz
                Relator
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