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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS
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Classe judicial: APELAÇÃO (198)

 APELANTE: BANCO BRADESCO SA
APELADO: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INERCIA DO AUTOR.
NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL,
CELERIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1.  Restou demonstrado nos autos interesse do autor no prosseguimento da ação, visto que tratou
de impulsionar o feito sempre que devidamente intimado pelo Magistrado, requerendo, inclusive,
inúmeras diligencias com o fim de localizar o apelado para citação, bem como reaver o carro ocultado.
Assim, fica de plano afastada a hipótese de abandono processual.

2.  Com base nos princípios da economia processual, celeridade e efetiva prestação jurisdicional,
bem como na comprovação de interesse do apelante, entendo que não é o caso de extinção do feito. Até
porque o autor continuaria acionando o Poder Judiciário com o fim último de ver o seu direito



assegurado.

3.    Recurso provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - Relator, FÁTIMA RAFAEL - 1º
Vogal e ALVARO CIARLINI - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Desembargador FLAVIO
ROSTIROLA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME , de
acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 02 de Maio de 2018

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0704519-12.2017.8.07.0001
Classe judicial: APELAÇÃO (198)

 APELANTE: BANCO BRADESCO SA
APELADO: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  (ID nº 3709096), contraBANCO BRADESCO S/A
sentença proferida pelo MM Juízo da 15ª Vara Cível de Brasília - DF (ID nº 3709315), nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, ajuizada em face de CENTRAL PARK

.RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

 Transparece do exame dos autos que o Apelante concedeu ao réu financiamento no
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser restituído por meio de 23 (vinte e três) prestações



mensais e consecutivas.

 Em garantia das obrigações assumidas o apelado transferiu, em Alienação Fiduciária, os
veículos , ANO: 2008/2009, MODELO: MASTER 13M 25DCI, COR BRANCA, PLACARENAULT
JGM 2161, CHASSI 93YADCUL59J099295, RENAVAM 139624457 e , COR:FIORINO FLEX
BRANCA, PLACA: JHJ 8480, CHASSI: 9BD255049A8869741, RENAVAM: 169941485 ao
apelante.

 Todavia, o Réu deixou de cumprir com as obrigações pactuadas, razão pela qual foi
constituído em mora, quedando-se inerte. O resultado foi o ajuizamento da presente Ação.

 Na origem, foi deferido LIMINAR de busca e apreensão dos veículos descritos, nos
termos da decisão ID nº 3709008.

 

Ocorre que em sentença ID nº 3709315, o Juiz  determinou a extinção do processo, sem resoluçãoa quo
do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ao argumento de que o
feito encontrava-se paralisado (sem a formação completa) em razão da dificuldade do autor em
localizar o veículo e o réu, ou seja, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento

.regular do processo

 Sobre isso, o Apelante alega, em suas razões recursais, que foram realizadas inúmeras
diligências no intuito de localizar o endereço do requerido, bem como o veículo desaparecido.

 Informa que, devidamente intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, postular o que de
direito, manifestou-se 3 dias antes de transcorrido o lapso, demonstrando total entusiasmo quanto ao
deslinde do feito.

 Divaga sobre a necessária cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

 Acrescenta  que o posicionamento adotado na sentença recorrida redundaria,
possivelmente, em novo processo, com desgaste não só para a parte autora como ao próprio Poder
Judiciário, que novamente seria chamado a resolver o conflito.

 Alega que não se pode dar primazia ao formalismo em detrimento da efetividade do
processo. Aduz que em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia
processual e mais ainda baseado nos princípios da legalidade e segurança jurídica, o recurso deve ser
conhecido.

 Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja cassada ou
reformada o r.  recorrido, para que os autos sigam normalmente o seu rito, objetivando adecisum
satisfação do crédito.

 Preparo ID nº 3709318.

 Sem contrarrazões, porquanto não aperfeiçoada a relação jurídico processual.

 É o relatório.

Brasília, 9 de abril de 2018.



Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

Relator

VOTOS

O Senhor Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - Relator

VOTO

 O Senhor Desembargador GILBERTO PEREIRA OLIVEIRA – Relator.

 Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

 Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta por ,BANCO BRADESCO S/A
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV,
do CPC, proferida nos autos de Busca e Apreensão que move contra CENTRAL PARK

.RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

 Compulsando os autos, verifico que a decisão interlocutória ID nº 3709311 determinou
que a instituição financeira informasse se possuía interesse na conversão da ação em execução, nos
termos do art. 4º, do DL 911/69, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requeresse o que de direito, sob pena
de extinção.

 O BANCO BRADESCO requereu diversas diligências, dentre as quais, pesquisas pelos
sistemas INFOSEG, RENAJUD, BACEN-JUD e INFOJUD, no sentido de localizar o endereço do
requerido, além da expedição de ofício a VIVO, OI, CLARO, TIM, para apresentação de eventuais
dados cadastrais do réu, bem como expedição de ofício à SERASA S/A, a fim de que através do
serviço denominado “ ”, fornecesse informações contidas em seu cadastro (ID nºCredit Bureaux
3709091).

 Contudo, em que pese manifestação tempestiva da parte autora, solicitando inúmeras
diligências, o juiz de primeiro grau entendeu que era o caso de extinguir o feito, sem resolução de
mérito, ao argumento de que o autor limitou-se a reiterar diligencias já deferida e ausência de
pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo

 Pois bem.

 Após análise minuciosa, verifiquei que apenas as pesquisas pelos sistemas INFOSEG,
RENAJUD, BACEN JUD e INFOJUD já haviam sido efetuadas.

 Ademais, o autor demonstrou enorme interesse no prosseguimento da ação, sendo
prestativo e impulsionando o feito sempre que devidamente intimado pelo Magistrado. Nesse sentido,



inúmeras diligências foram realizadas e, inclusive, um dos veículos procurados foi encontrado,
.conforme se verifica do documento ID nº 3709080

 Assim, entendo que não restou caracterizado abandono processual, conforme alegado
pelo juiz de piso, em suas razões de decidir. Ao revés, a demora na citação resulta da habilidade da
requerida em ocultar-se, bem como ao veículo alienado fiduciariamente.

 É certo que o §2º do art. 240, do CPC determina que incumbe ao autor adotar, no
 Contudo, sua nãoprazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.

efetivação não implica necessariamente na extinção da demanda. Em verdade, a única conseqüência
prevista pela lei processual é a não retroação da interrupção da prescrição (art. 240,§ 1º, CPC).

 Logo, em que pese haver se passado quase 1 ano do início das diligências, entendo que
não é o caso de extinguir o processo. Até porque o autor continuaria acionando o Poder Judiciário
com o fim de ver o seu direito assegurado.

 Nesse sentido, junto precedente desta Colenda Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE
MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. DESCABIMENTO. INTERESSE DA AUTORA NO DESLINDE DA
CAUSA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Não cabe a aplicação do art. 485, IV, do CPC, notadamente quando a parte credora empreende
esforços para perfectibilizar a relação processual.

2. Muito embora a citação seja responsável pelo aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sua
efetivação, em prazo superior àquele previsto no § 2º do artigo 240 do CPC, constitui mero atraso no
aperfeiçoamento da lide, não implicando necessariamente a extinção do processo pela falta de
pressuposto processual.

3. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação
jurisdicional, a demora na concretização da citação não configura falta de pressuposto processual
que resulte na extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do
CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão n.1058514, 07097875020178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5ª Turma Cível, Data
de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, com base nos princípios da economia processual, celeridade e efetiva prestação jurisdicional,
bem como na comprovação de interesse do apelante, entendo que é o caso de reforma da sentença
vergastada.

 Ante o exposto,  do recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A e,CONHEÇO
no mérito, , reformando a sentença de primeiro grau com o fim de darDOU PROVIMENTO
continuidade ao regular prosseguimento do feito.



 É como voto.

A Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador ALVARO CIARLINI - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME


