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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000698-51.2000.815.0571
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pedra de Fogo/PB
RELATOR: Juiz João  Batista  Barbosa, convocado para substituir a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO: Nei Calderon
APELADO: Espólio de Adahy Bezerra de Matos

APELAÇÃO  CÍVEL. PROCESSO  EXTINTO,  SEM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO, POR ABANDONO. ART. 267, INCISO III, DO CPC. INTIMAÇÃO
PESSOAL  DOS  CAUSÍDICOS  REGULARMENTE  HABILITADOS.
PRESCINDIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta)
dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz
ordenará  o  arquivamento  dos  autos,  declarando  a  extinção  do
processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC.

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a intimação pessoal a
que faz referência  o art.  267,  § 1º,  do Código  de Processo Civil,  é
dirigida à parte; não ao seu causídico.

3. Recurso ao qual se nega seguimento.

Vistos etc.
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BANCO DO BRASIL S/A recorre de sentença do Juiz da Vara Única da
Comarca de Pedras de Fogo-PB que  julgou extinto, sem resolução de mérito,
por abandono, a ação de execução por si ajuizada contra o ESPÓLIO DE ADAHY
BEZERRA DE MATOS.

A sentença contém a seguinte ementa:

EXECUÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – SILÊNCIO DA
PARTE  –  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO  –
ARQUIVAMENTO.
Quando  a  parte  abandona  a  causa  por  mais  de  30  dias  e,  intimada
pessoalmente,  silencia,  extingue-se  o  feito  sem  julgamento  do  mérito,
arquivando-se o processo. (f. 266)

Tese  recursal,  em  síntese:  necessidade  de  intimação  pessoal  do
procurador, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC.

Sem contrarrazões (f. 279v).

Parecer do Parquet pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Em virtude da morte do executado (certidão de óbito, f. 260), o Juízo
suspendeu  o  processo  (despacho,  f.  261),  determinando  a  intimação  do  ora
recorrente para habilitar os sucessores, no prazo de trinta dias.

Intimado via Diário Oficial para dar prosseguimento ao feito (f. 262), a
parte apelante não se manifestou (certidão de f. 262v).

Após,  mesmo  intimada  pessoalmente  (f.  264/265),  via  aviso  de
recebimento, a autora deixou transcorrer in albis o prazo (f. 265v), o que ensejou
a extinção do feito, sem resolução de mérito.
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Observa-se que a decisão hostilizada cumpriu fidedignamente o rito do
art. 267, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por  fim,  quanto  à  tese  de  que  os  advogados  da  recorrente,
devidamente representados, é quem deveriam ser intimados pessoalmente, não
há como esposá-la,  porquanto  a  jurisprudência  pretoriana  já se posicionou no
sentido de ser desnecessária tal providência.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a intimação pessoal a que
faz referência o art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil, é dirigida à parte; não
ao seu causídico.

Cito precedente nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  EXTINÇÃO  DE
EXECUÇÃO.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  EXEQUENTE.  REGULARIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- "Nos casos que ensejam a extinção
do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes
ou por  abandono da causa (art.  267,  incisos II  e III,  do CPC),  o
indigitado  normativo,  em  seu  §  1º,  determina  que  a  intimação
pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja
surpreendida  pela  desídia  do  advogado"  (AgRg  no  AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011).  2.- O Tribunal de origem
informa  que  houve  a  regular  intimação  pessoal  da  parte  autora,  que  se
manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto
ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula
7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.1

Destaco julgado do TJDFT no mesmo tom:

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  BUSCA  E  APREENSÃO.  EXTINÇÃO.
ABANDONO  DA  CAUSA.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  CAUSÍDICO.
DESNECESSIDADE. 1. O Código de Processo Civil estabelece, por intermédio
do § 1º, do artigo 267, que é necessária a intimação da parte, nos casos de
extinção do feito  por  inércia.  Nada se cogita acerca da intimação do

1 AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013.
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causídico, esta sim, levada a efeito em momento anterior por meio
da publicação no Diário da Justiça.  2. Recurso desprovido.2

A propósito, destaco julgado deste TJPB, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR
ABANDONO. ART. 267, III, DO CPC. 1) AUTORA PESSOALMENTE INTIMADA.
APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DA  APARÊNCIA.  2)  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DOS
CAUSÍDICOS  REGULARMENTE  HABILITADOS.  PRESCINDIBILIDADE.  3)
RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA  SEGUIMENTO.  1.  Verificando  que  o  autor
abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após
ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos,
declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC.
[…] 3.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  decidiu  que  a  intimação
pessoal a que faz referência o art. 267, § 1º, do Código de Processo
Civil,  é dirigida à parte; não ao seu causídico.  4. Recurso ao qual se
nega seguimento.3

Sem maiores  considerações,  tendo  em vista  que  a  matéria  já  está
pacificada  na  jurisprudência  pretoriana,  nego  seguimento  ao  recurso,  nos
termos do art. 557 do CPC.

Por fim, cabe advertir que, estando a presente decisão fundamentada
em entendimento jurisprudencial  pacífico,  a eventual oposição de embargos de
declaração ou agravo interno poderá ensejar aplicação de multa processual.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 15 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
  Relator

2 Acórdão n.391797, 20080710108065APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3ª Turma Cível,
Data de Julgamento: 04/11/2009, Publicado no DJE: 25/11/2009. p.: 158.
3 TJPB, Decisão Monocrática na AP nº 0052542-42.2005.815.2001, de minha relatoria, DJe 07.11.2013.


