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APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. REGRA
DO  ART.  485,  §1º.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Configura-se  o  abandono  da  causa  quando  a  parte  deixa  de
promover  os  atos  e  diligências  que  lhe  competir  por  período
superior a 30 dias, precedendo à extinção do processo, a intimação
pessoal, sem êxito, para cumprir a falta em 05 (cinco) dias. Registre-
se,  por  necessário,  que  a  possibilidade de extinção  da  demanda
pelo abandono da causa tem previsão expressa no CPC, de modo
que  não  se  afigura  razoável  entender  que  o  legislador  tenha
escolhido  inserir  dispositivo  incompatível  com  os  princípios
processuais  alegados.  Julgasse  o  legislador  que  a  extinção  da
demanda  por  inércia  do  autor  constituísse  providência
desproporcional  ou  desarrazoada,  ou  mesmo  contrária  aos
postulados citados, certamente não a teria incluído no Código de
Ritos. Não há, portanto, conflito entre os princípios da celeridade,
economia  processual  e  prevalência  da  decisão  de  mérito  com  a
regra do art. 485, § 1º, do CPC.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos



do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 164.

RELATÓRIO

Trata-se  apelação  interposta  pelo  BV  Financeira  S.  A.  CFI contra
sentença que extinguiu, sem resolução do mérito e por abandono de causa, a ação de busca
e apreensão proposta pelo ora recorrente em face de Ana Patrícia dos Santos Marinho.

Alega o recorrente que, “por um lapso temporal”, quedou-se inerte
nos autos, deixando de se manifestar após intimação do juízo, o que levou o magistrado a
extinguir a demanda. Defende “não parecer justa a sentença”, daí porque mereceria sua
anulação, a fim de determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para que lá tenha seu
trâmite regular.

Assegura que cumpriu todos os requisitos do art. 319, do CPC, bem
assim  que  o  recorrido  deixou  de  adimplir  as  parcelas  decorrentes  do  contrato  de
financiamento entabulado entre as partes. 

Para  além  disso,  afirma  que  a  moderna  concepção  de  processo
sustenta-se  pelos  princípios  da  economia,  instrumentalidade  e  celeridade  processual,
determinando  o  aproveitamento  dos  atos  processuais,  notadamente  quando  não  há
prejuízo para a defesa. Por tal razão, registra que seria  desarrazoado extinguir o processo,
com prejuízos ao funcionamento da própria máquina judiciária.

Acrescenta,  ainda,  a  necessidade  de  observância  do  princípio  da
primazia da resolução do mérito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, anulando-
se a sentença para que o processo retorne ao primeiro grau, para regular tramitação. 

Sem contrarrazões, em face da ausência de citação.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

A questão a ser dirimida consiste em saber se a magistrada de base
agiu acertadamente ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono
de causa, com fundamento no art. 485, III e seu §1º, do CPC/2015.



Revelam os  autos  que o  autor/recorrente  ajuizou ação de  busca  e
apreensão em face da demandada. Determinada a citação, o Oficial de Justiça certificou a
não realização do ato.

Intimado  para  falar  sobre  a  certidão,  o  recorrente  deixou  de  se
pronunciar no prazo anotado, levando o magistrado a despachar, oportunidade em que
determinou  o  aguardo  por  30  (trinta)  dias,  para  efeito  de  eventual  manifestação.  Na
mesma ocasião,  fez consignar que,  no caso de inércia,  fosse procedida a intimação da
própria parte para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do
feito. Tendo o autor permanecido inerte, o magistrado sentenciou, extinguindo a demanda.

Consoante  dispõe  a  legislação  processual  em  vigor,  configura  o
abandono de causa, com extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte
autora deixa de promover os atos e diligências que lhe compete por mais de 30 (trinta)
dias, após ter sido intimada pessoalmente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias,
permanecendo inerte, consoante o art. 485, §1º, do CPC.

No caso, para além de restar claramente demonstrado nos autos a
inércia do recorrente, ele próprio confessa que deixou de atender à determinação judicial,
configurando, pois, a hipótese de abandono da causa.

Registre-se,  por  necessário,  que  a  possibilidade  de  extinção  da
demanda pelo abandono da causa tem previsão expressa no CPC, de modo que não se
afigura  razoável  entender  que  o  legislador  tenha  escolhido  inserir  dispositivo
incompatível com os princípios processuais alegados. Julgasse o legislador que a extinção
da  demanda  por  inércia  do  autor  constituísse  providência  desproporcional  ou
desarrazoada, ou mesmo contrária aos postulados citados, certamente não a teria incluído
no Código de Ritos. Não há, portanto, conflito entre os princípios da celeridade, economia
processual e prevalência da decisão de mérito com a regra do art. 485, § 1º, do CPC.

Corroborando, os julgados:

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
ABANDONO DA CAUSA.  INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.  Na
hipótese dos autos,  o Tribunal de origem asseverou que ocorreu
abandono  da  causa,  uma  vez  que,  após  a  intimação  da  parte
exequente  para  se  manifestar  quanto  à  manutenção  e/ou
cumprimento  do  parcelamento,  não  houve  atendimento  da
determinação  judicial.  2.  Em  se  tratando  de  execuções  não
embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção
do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo
ativo,  quando a parte se  mantiver inerte,  independentemente de
requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do



representante  da  Fazenda  para  dar  prosseguimento  ao  feito  e
permanecendo ele  inerte,  cabe  ao  juiz  determinar  a  extinção  do
processo,  sem julgamento  de  mérito,  por  abandono  da  causa. 4.
Recurso Especial não provido. (STJ – Resp 1674261 – Min. Herman
Benjamin – 17/08/2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXTINÇÃO  POR  ABANDONO.
INTIMAÇÃO  DO  PROCURADOR  PARA  QUE  SEJA  DADO
REGULAR  ANDAMENTO  AO  FEITO.  DESNECESSIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REALIZADA. A extinção do
processo  por  abandono  da  causa  pelo  interessado  deverá  ser
precedida  de  intimação  pessoal  da  parte  interessada,  sendo
despicienda  a  prévia  intimação  do  advogado  da  parte  para  se
configurar o abandono da causa. Inteligência do  art. 485, § 1º, do
Código de Processo Civil. Ocorrendo a intimação pessoal da parte
para  dar  andamento  ao  feito  e  quedando  ela  inerte,  correta  a
sentença que extingue o processo por abandono da causa. (TJMG;
APCV 1.0324.10.001222- 2/001; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira
Brant; Julg. 19/04/2017; DJEMG 28/04/2017) 

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA
CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA
INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA  PARTE  AUTORA.  OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. INEXISTÊNCIA DE
CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Constatado o abandono da causa por
mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação
para  dar  andamento  ao  feito,  pode  ser  declarada  a  extinção  do
processo, conforme previsão no art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973. 2.
Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não
houve a citação da parte requerida. 3. O acolhimento da pretensão
recursal  sobre  a  ocorrência  de  citação  exigiria  a  alteração  das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido,
com  o  revolvimento  das  provas  carreadas  aos  autos,  atraindo  o
óbice  do enunciado da  Súmula  7  do  STJ.  4.  Agravo interno  não
provido. (STJ - AgInt no REsp 1660590 SC 2017/0056812-6 -Rel. Min.
Luís Felipe Salomão)

Assim sendo, é possível a extinção do processo de execução com base
no  art.  485,  §1º,  do  CPC,  por  abandono  de  causa,  uma  vez  que  a  parte,  intimada
pessoalmente para impulsionar o feito,  não se manifestou durante o prazo assinalado.
Expostas estas razões, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão atacada. É como
voto.



DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de maio de 2018.

João Pessoa, 16 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


