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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  BUSCA E  APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.  ABANDONO DA CAUSA. ART.  267,  III,
§  1º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  AUTOR  E  DE  SEU
PATRONO.  EXIGÊNCIA  LEGAL.  PUBLICAÇÃO
QUE SE DEU COM NOMES ESTRANHOS À LIDE.
NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO  PARA
MANIFESTAÇÃO DO AUTOR NO PRAZO DE 48
(QUARENTA E OITO) HORAS. INOBSERVÂNCIA.
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.
PROVIMENTO DO RECURSO. PROSSEGUIMENTO
DO FEITO NA INSTÂNCIA INFERIOR.

- Extinto o processo, com fulcro no inciso III, do art.
267, do Código de Processo Civil, sem a parte autora
ser  intimada,  pessoalmente,  para  promover  as
diligências  e  os  atos  determinados,  a  cassação  da
sentença  e  o  prosseguimento  do  feito  é  medida
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impositiva.

- A intimação pessoal pressupõe, ainda, por óbvio, a
do patrono da parte.  

-  O art.  557,  §  1º-A,  do Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  dar  provimento,
monocraticamente, ao recurso, se a decisão recorrida
estiver em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o que, como se vê,
é o caso dos autos.
 
Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  34/38, interposta  por
Banco Finasa - BMC S/A contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Comarca
de Areia, fl. 32, a qual, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
Ricardo Querino da Silva, extinguiu o processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com arrimo no art. 267, III, DO CPC,
DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO.
 
Em  suas  razões,  o  recorrente alega  que  não  fora

intimado corretamente para impulsionar o feito, máxime quando a publicação se deu
em nome de advogados estranhos à lide. Salienta que a própria descrição do nome
da Instituição Financeira se deu com falha e sustenta a inobservância do prazo de 48
(quarenta e oito) horas para manifestação da parte antes da extinção do processo.
Defende a necessidade de reforma da decisão combatida e pede o provimento do
recurso.

Sem contrarrazões, fl. 60.
            
A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra.  Vanina
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Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, não se manifestou quanto ao mérito, fls. 54/56.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

O Banco Finasa BMC S/A ingressou com a presente
ação, reivindicando, inclusive liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito
na inicial, haja vista o inadimplemento contratual no qual incidiu Ricardo Querino da
Silva.

Diante  da  inércia  do  promovente,  o  Juiz  da  causa
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, III,  do
Código de Processo Civil, nos seguintes termos:  

Devidamente intimada, ficou a parte autora para no
prazo de 10 (dez) dias, para que requere-se o que de
direito, tendo em vista, o auto negativo de busca e
apreensão.
Conforme certidão de fls.31v, a parte autora deixou
fluir o prazo, sem adotar nenhuma providência.
Eis o relato. Decido.
Examinando-se os autos, contata-se que a ação deve
ser extinta, uma vez que a parte autora abandonou o
curso da ação.
Ante o exposto, com arrimo no art. 267, III, DO CPC,
DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Inconformada com a decisão, a instituição financeira
insurge-se,  buscando reverter  a decisão,  através do  recurso de  APELAÇÃO.  Para
tanto, alega que o nome da Instituição Financeira, assim como dos patronos, não se
deram de forma correta e, por conseguinte, não conseguiu ser intimada pessoalmente
para  impulsionar  o  feito,  pressuposto  indispensável  à  extinção  do  processo  sem
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julgamento do mérito, bem como que o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas não
fora observado. 

Pois bem. A princípio, o Juiz poderá declarar extinto
o processo, sem resolução de mérito, quando o processo ficar parado durante mais de
trinta dias, sem o autor promover os atos e diligências cabíveis para o andamento da
causa, nos termos do dispõe no art. 267, III, do Código de Processo Civil.

Entretanto, para se declarar a extinção do processo,
mister se faz seja o autor intimado pessoalmente para promover a movimentação do
processo em quarenta e oito horas, conforme deflui do art. 267, § 1º, do Código de
Processo Civil. 

Sobre o tema, Pontes de Miranda assevera: 

Se o autor deixa de promover atos ou diligências que
lhe competiam e, assim abandona a causa por mais
de  trinta  dias  (art.  267,  III)  tem  de  ser  intimado,
pessoalmente, para que supra a fala em quarenta e
oito  horas.  Se  não o  fez,  tem o  Juiz  de  decretar  a
extinção do processo, ordenando que se arquivem os
autos.  (In.  Comentários  ao  Código  de  Processo
Civil, vol. III/431, Forense, 1974). 

Na hipótese, foi o promovente intimado para realizar
se manifestar, requerendo o que entendesse de direito, dentro do prazo de 10 (dez)
dias, fl. 31. O prazo decorreu in albis, fl. 31/V., ensejando a extinção do feito. 

A  decisão  atacada,  como  se  vê,  não  observa  a
necessidade de intimação para que a parte fale em 48 (quarenta e oito) horas, o que
por si só já seria suficiente para sua reforma.

Demais disso, como bem demonstra o recorrente, a
intimação não fora realizada corretamente em seu nome, ou ainda,  em nome dos
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advogados que, conforme se depreende da fl. 31, são completamente estranhos aos
autos, ensejando, assim outra nulidade do ato.

Com efeito, o art. 267, § 1º, do Código de Processo
Civil determina: “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”. - destaquei.

Nesse norte,  a  intimação pessoal  pressupõe,  ainda,
por óbvio, a do patrono da parte. Sobre o tema, destaco:

Não basta a intimação da parte; é mister também a
do  advogado  (RT  750/299,  RF  254/271,  RJTJESP
100/173, JTJ 202/169, Lex-JTA 73/176, RTJE 99/186).

Por fim, cumpre destacar que o art. 557, § 1º - A, do
Código de Processo Civil, permite ao relator dar provimento, monocraticamente, ao
recurso, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
que, como se vê, é o caso dos autos.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO  DE  APELAÇÃO,  para,  cassando  a  sentença,  determinar  o
prosseguimento do feito na instância inferior.

P. I.

João Pessoa, 12 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                     Relator
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