
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0025112-90.2013.815.0011.
Origem : 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Banco Santander Brasil S/A.
Advogado : Celson Marcon.
Agravado : By Car Locadora de Veículos LTDA.

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO  EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO  INICIAL.
AUSÊNCIA  DE  CUMPRIMENTO  À
DETERMINAÇÃO  JUDICIAL  QUANTO  À
INFORMAÇÃO  DO  ENDEREÇO  DA  PARTE
EXECUTADA.  DESNECESSIDADE  DE
INTIMAÇÃO  PESSOAL  PARA  A  HIPÓTESE
VERSADA NOS  AUTOS.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PROVIMENTO NEGADO.

-  Em  se  tratando  da  extinção  do  processo  sem  a
resolução  de  mérito  por  indeferimento  da  inicial,  é
firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça pela desnecessidade de intimação pessoal
da  parte  autora,  porquanto  a  exigência  expressa
prevista legalmente se dirige apenas às hipóteses de
negligência ou abandono das partes.

-  Verifica-se  nos  autos  a  extinção do processo sem
resolução de mérito  “[...] nos termos do art. 267, I,
do CPC, situação que dispensa a prévia intimação
pessoal  da  parte,  visto  que  o  §  1º  desse  mesmo
dispositivo legal somente exige essa providência nas
hipóteses  dos  incisos  II  e  III”  (REsp  1286262/ES,
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Rel.  Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  Terceira
Turma, DJe 04/02/2013).

-  Na hipótese,  muito embora tenha  a  juíza singular
indeferido  o  pedido  de  obtenção  judicial  de
informações com o fito de perquirir acerca do atual
endereço  da  empresa  executada,  e,  no  mesmo
despacho,  determinado  a  intimação  da  autora  para
indicar o endereço da parte ré sob pena de extinção do
feito,  a  instituição  bancária  agravante simplesmente
se quedou inerte, não apresentando o recurso cabível
contra  o  indeferimento  de  seu  pleito,  nem
providenciando,  ou  mesmo  justificando  dentro  do
prazo, a medida que lhe foi imposta com a prudente
advertência de extinção da demanda. Assim, a própria
atitude  desidiosa  da  recorrente,  não  respondendo  à
intimação  judicial  que  lhe  foi  dirigida,  ou  mesmo
contra  ela  se  insurgindo  em  seu  devido  momento,
conduziu o presente procedimento ao fim decretado
pela  sentença  vergastada,  não  sendo  razoável  a
aplicação  dos  invocados  princípios  da  economia,
celeridade  e  aproveitamento  dos  quase  inexistentes
atos  processuais  dessa  natureza,  em decorrência  da
incidência do brocardo jurídico de que “o direito não
socorre aos que dormem”.

Vistos,  relatados e discutidos os presentes autos,  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.  

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Santander
Brasil S/A contra decisão monocrática (fls.  72/76) que negou seguimento ao
seu Recurso Apelatório em face da sentença (fls.  46/47) que,  nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em  desfavor da By Car
Locadora de Veículos LTDA, indeferiu a inicial.

Em  suas  razões  (fls.  78/86),  o  agravante  afirma  merecer
reforma  a  decisão  vergastada,  “por  estar  devidamente  comprovada  a
irresignação do banco, ora agravante, pela reforma do contrato proferida em
decisão”, sustentando não caber a permanência da sentença que extinguiu o
processo nos termos constantes do art. 267, inciso I, do Código de processo
Civil.  Enfatiza  a  temática  do  prequestionamento  da  matéria,  pleiteando  a
manifestação deste Sodalício sobre a reforma da sentença impugnada.

Sustenta a ausência de intimação pessoal do autor para sanar a
irregularidade verificada pelo descumprimento de uma decisão judicial, não se
podendo presumir a ciência da instituição demandante pela intimação de seu
procurador. Ressalta o aproveitamento dos atos processuais, enfatizando que o
magistrado a quo “não deveria ter extinto a demanda em análise, para que
não haja o reingresso no judiciário da mesma demanda, eis que já foram
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pagas  custas  processuais,  além  da  aplicação  do  princípio  da  economia
processual, posto que o reingresso demandará tempo para a devida prestação
jurisdicional”.

Por fim, pugna pelo provimento recursal para alterar a decisão
monocrática e reformar a sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso, passando à análise de seus argumentos.

Em primeiro lugar, ratifico a decisão agravada em todos os seus
termos,  motivo  pelo  qual  levo  os  fundamentos  da  decisão  para  análise  e
apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

Conforme se infere dos autos, o Banco Santander Brasil  S/A
ajuizou a presente ação de execução extrajudicial em face da empresa By Car
Locadora de Veículos LTDA, indicando como endereço da executada a Rua
Sebastião Donato, nº 64, Sala 10, Centro, Campina Grande/PB, situação esta
declarada pela promovida quando da celebração contratual (fls. 25).

Em virtude de não mais se localizar no logradouro indicado na
exordial, não foi possível a efetivação da citação da parte ré (fls. 38), motivo
pelo  qual  determinou-se  a  intimação autoral  para  manifestação,  tendo sido
apresentada a petição de fls. 41/42, buscando o auxílio do juízo no sentido de
expedir  ofícios ao BACEN e ao Tribunal Regional Eleitoral,  bem como às
empresas de telefonia atuais, perquirindo-se acerca do endereço atualizado da
sociedade demandada.

A magistrada de base, então, indeferiu o pleito apresentado (fls.
43), sob o fundamento de que o seu acolhimento apenas é possível quando a
parte demonstrar que envidou todos os esforços na obtenção das informações,
o  que  fundamentou  não  ser  a  situação  dos  autos,  determinando,  por
conseguinte, a intimação da promovente para indicar o endereço do réu, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito (fls. 43).

Decorrido  o  lapso  temporal  referido,  sem  manifestação
temporânea  da  demandante  (fls.  45),  houve  a  prolação  da  sentença,  cuja
ementa restou acima transcrita.

Pois bem, há de se registrar de antemão que, em se tratando da
extinção do processo sem a resolução de mérito por indeferimento da inicial, é
firme  o  entendimento  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  pela
desnecessidade de intimação pessoal da parte autora, porquanto a exigência
expressa prevista legalmente se dirige apenas às hipóteses de negligência ou
abandono das partes. 
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Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos do Tribunal da
Cidadania:

“AÇÃO  RESCISÓRIA.  AGRAVO.  DEPÓSITO
INICIAL.  AUSÊNCIA.  INDEFERIMENTO  DA
PETIÇÃO  INICIAL.  Segundo  entendimento  da
Segunda  Seção  desta  Corte,  '[...]  a  falta  ou
insuficiência  do  depósito  prévio  motiva  o
indeferimento  da  petição  inicial,  conduzindo  à
extinção  da  ação  rescisória  sem  apreciação  do
mérito, nos termos do art. 267, I, do CPC, situação
que dispensa a prévia intimação pessoal da parte,
visto  que  o  §  1º  desse  mesmo  dispositivo  legal
somente  exige  essa  providência  nas  hipóteses  dos
incisos  II  e  III'.  -  Agravo  não  provido.  (Superior
Tribunal  de  Justiça  STJ;  AgRg-AR  5.120;  Proc.
2013/0022118-7;  RS;  Segunda  Seção;  Relª  Minª
Nancy Andrighi; Julg. 10/04/2013; DJE 16/04/2013).
(grifo nosso). 

E:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
SERVIDOR  PÚBLICO.  INDEFERIMENTO  DA
INICIAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  INTIMAÇÃO
PESSOAL.  DESNECESSIDADE.  PRECEDENTES.
Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência
do STJ. Ausência de fundamentos novos capazes de
infirmar  a  decisão  agravada.  Agravo  regimental
improvido”.  (Superior  Tribunal  de  Justiça  STJ;
AgRg-REsp  1.179.979;  Proc.  2010/0026340-0;  RJ;
Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg.
02/04/2013; DJE 15/04/2013).

No  caso  veiculado  nos  autos,  muito  embora  tenha  a  juíza
singular indeferido o pedido de obtenção judicial de informações com o fito de
perquirir  acerca  do  atual  endereço  da  empresa  executada,  e,  no  mesmo
despacho, determinado a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez)
dias,  indicar  o  endereço  da  ré  sob  pena  de  extinção  do  feito  (fls.  43),  a
instituição  bancária  promovente  simplesmente  se  quedou  inerte,  não
apresentando  o  recurso  cabível  contra  o  indeferimento  de  seu  pleito,  nem
providenciando, ou mesmo justificando dentro do prazo, a medida que lhe foi
imposta com a prudente advertência de extinção da demanda (fls. 45).

Assim,  a  própria  atitude  desidiosa  da  ora  agravante,  não
respondendo à intimação judicial que lhe foi dirigida, ou mesmo contra ela se
insurgindo em seu devido momento, conduziu o presente procedimento ao fim
decretado  pela  sentença  vergastada,  não  sendo  razoável  a  aplicação  dos
invocados  princípios  da  economia,  celeridade  e  aproveitamento  dos  quase
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inexistentes atos processuais dessa natureza, em decorrência da incidência do
brocardo jurídico de que “o direito não socorre aos que dormem”.

Da mesma forma que o fim social  de um processo é ser um
meio para a obtenção da pacificação dos conflitos sociais, devendo-se relegar
excessivos formalismo em prol  da efetividade da jurisdição,  não pode essa
valiosa  finalidade  colimada  pelo  modelo  constitucional  do  processo  civil
servir de escudo para toda e qualquer situação, em especial para aquelas em
que é nítido o descuido no decorrer do prazo para atendimento ou irresignação
quanto a uma dada determinação judicial.

Portanto, com base na  manifesta improcedência das alegações
recursais,  as quais ainda se  encontravam em confronto com a jurisprudência
dos  Tribunais  Pátrios,  revela-se  correta  a  decisão  monocrática  que  negou
seguimento  ao  recurso  apelatório  interposto  pelo  Banco  agravante,  não
merecendo, portanto, serem acolhidas as razões regimentais.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao
presente  agravo  interno,  de  forma  que  a  decisão  monocrática  recorrida
permaneça incólume.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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