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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO. 
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR INTERESSE NO FEITO. 
INTIMAÇÃO  PESSOAL.  ATENDIMENTO.  ABANDONO 
NÃO  CONFIGURADO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA. 
DESCUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  TEMPORAIS 
ESTATUÍDOS NO ART. 267, III, DO CPC. NULIDADE DA 
SENTENÇA.  APLICAÇÃO DO ART.  557,  §  1º-A,  DO CPC. 
PROVIMENTO.

-  Para  que  o  processo  seja  extinto  por  abandono  do  autor, 
imprescindível  o  preenchimento  dos  requisitos  temporais 
estatuídos no art. 267 do CPC.

- Citado o réu, “a extinção do processo com fulcro no art. 267, 
inc. III, do CPC depende de intimação da parte, na forma de 
seu parágrafo primeiro”.1 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  Banco  Aymoré  Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª 
Vara da Comarca de Cabedelo  nos autos da ação de busca e apreensão promovida 
pelo apelante em desfavor de Francisco das Chagas Leite.

Na sentença objurgada, a douta magistrada  a quo  extinguiu o 
feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, §1º, CPC.

Inconformado  com  o  decisum  de  1º  grau,  o  promovido 

1 REsp 345.565/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2001, DJ 
18/02/2002, p. 425.



insurgente interpôs o presente recurso apelatório, sustentando, em breve síntese, que 
quando da intimação pessoal  para impulsionar o feito,  o  fez  precisamente às fls. 
77/80, não havendo se falar em extinção do feito, por inércia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

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 82 do Código de Processo Civil.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

Assiste razão ao recorrente. Com efeito. Dispõe o art. 267, III, e 
§1º,  do CPC, que:

“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;
[…].
§ 1º 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.”

No caso vertente, a decisão objurgada não cumpriu quaisquer 
dos  requisitos  constantes  do  dispositivo  acima  grafado,  uma vez  que  o  apelante 
peticionou nos autos, tempestivamente, não havendo se falar em sua inércia.

Ora, como dito, a extinção do processo por abandono de causa 
pressupõe que a parte, por meio de seus advogados, seja intimada a cumprir alguma 
diligência  e  somente  se  não  cumprir  é  que será  intimada pessoalmente  para  dar 
andamento no feito, sob pena de extinção. 

No caso em tela a parte foi intimada para impulsionar o feito, 
determinação esta que foi devidamente cumprida (fls. 77/80). 

Ademais, a própria magistrada a quo verificou o erro cometido 
pela escrivania à fl. 81, ao não juntar, tempestivamente, a petição do ora apelante, em 
resposta a sua intimação pessoal.



Tal conduta, além de violar o princípio da inafastabilidade da 
jurisdição,  ataca  frontalmente  o  direito  de  defesa  do  apelante  (princípios  do 
contraditório e ampla defesa) e o devido processo legal, em seu aspecto formal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL.  PROCESSUAL CIVIL.  ART.  267,  III, 
DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA 
PELO  AUTOR.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PEDIDO  EXPRESSO 
DE DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL E JULGAMENTO 
DO  FEITO.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  1.  O  acórdão 
guerreado não possui nenhum vício a ser sanado por meio de 
embargos de declaração; em verdade, o aresto não padece de 
omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o Tribunal 
a  quo se  manifestou acerca  de todas as  questões relevantes 
para  a  solução  da  controvérsia,  tal  como  lhe  fora  posta  e 
submetida. 2. A partir do momento em que o recorrido, então 
autor  da  demanda,  desistiu  da  produção  de  prova  pericial, 
mesmo  que  por  ele  requerida  na  inicial,  incumbia  ao  juiz 
decidir a lide, julgando o mérito das questões propostas; nesse 
caso, entendendo insuficientes as provas produzidas, poderia 
o  prolator  da  sentença  recorrida,  julgar  improcedente  a 
demanda, mas não julgar extinto o processo sem julgamento 
de  mérito  por  inércia  do  autor,  quando  este  já  havia  se 
manifestado pela desistência da produção de prova pericial. 3. 
Recurso não conhecido (STJ - REsp: 434758 DF 2002/0054804-3, 
Relator:  Ministro  HÉLIO  QUAGLIA  BARBOSA,  Data  de 
Julgamento:  06/11/2007,  T4  -  QUARTA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJ 26.11.2007 p. 195)

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  DE  ALIMENTOS. 
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  ABANDONO  DE  CAUSA. 
INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da 
causa exige intimação pessoal da parte autora, conforme art. 
267,  §  1º,  CPC, hipóteses não atendidas nos autos.  Sentença 
desconstituída.  Apelação  provida.  (Apelação  Cível  Nº 
70054475959, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator:  Jorge  Luís  Dall'Agnol,  Julgado  em  26/06/2013)  Ver 
íntegra da ementa (TJ-RS - AC: 70054475959 RS , Relator: Jorge 
Luís  Dall'Agnol,  Data  de  Julgamento:  26/06/2013,  Sétima 
Câmara Cível,  Data de Publicação:  Diário da Justiça  do dia 
01/07/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO 



DA CAUSA - ART. 267, III, DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA. 
Se, após intimação pessoal para dar andamento no feito, no 
prazo de 48 horas, a parte peticiona nos autos, dentro do prazo, 
requerendo  o  bloqueio,  pelo  sistema  Bacenjud,  de  valores 
constantes em conta dos executados, não há que se falar em 
extinção  do  feito  por  abandono  de  causa.  (TJ-MG  -  AC: 
10479130091727001  MG  ,  Relator:  Luciano  Pinto,  Data  de 
Julgamento:  14/08/2014,  Câmaras  Cíveis  /  17ª  CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2014)

Destarte,  estando  a  decisão  recorrida  em  confronto  com 
jurisprudência  dominante  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  entendo  que  deve ser 
dado  provimento  ao  presente  recurso,  o  que,  inclusive,  pode  ser  feito 
monocraticamente pelo relator, com base no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo 
Civil.

Com estes fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO 
APELATÓRIO, com fulcro no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, para 
anular  a  sentença  de  primeiro  grau  e,  em  consequência,  determinar  o 
prosseguimento da presente ação.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                      Relator


