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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018645-95.2013.815.0011.
Origem : 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Município de Campina Grande.
Procuradora : Andréa Nunes Melo.
Apelado : TNL PCS S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DI-
LIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.  CON-
VÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE MU-
NICIPAL E ESTA CORTE. JUNTADA DE COM-
PROVANTE DE PAGAMENTO DE TODAS AS
DILIGÊNCIAS  DA  FAZENDA.  CERTIDÃO
CARTOTÁRIA CONTRADIZENDO INFORMA-
ÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE RECO-
LHIMENTO.  HIPÓTESE  DE  CANCELAMEN-
TO DA DISTRIBUIÇÃO E CONSEQUENTE EX-
TINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO
DO MÉRITO PELO INDEFERIMENTO DA INI-
CIAL. DESACERTO DO JULGADO AO EXTIN-
GUIR  POR  ABANDONO.  NECESSIDADE  DE
REQUERIMENTO  DO  RÉU.  ARGUMENTO
PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTEN-
ÇA EXTINTIVA, PORÉM POR FUNDAMENTO
DIVERSO. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Conforme certidão cartorária, o exequente não com-
provou o pagamento da diligência do oficial de justiça
para citação da parte contrária.

- Quanto a parte é intimada para recolher as custas e
deixa correr o prazo de 30 (trinta) dias in albis, é ca-
bível o cancelamento da distribuição, nos termos do
art. 257 do CPC e, consequentemente, a extinção do
processo sem resolução do mérito pelo indeferimento
da inicial, e não por abandono, com base no art. 267, I
do mesmo diploma legal.
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- Negado provimento ao apelo, mantendo-se a senten-
ça extintiva, porém por fundamento diverso.

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,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta pelo Município  de
Campina Grande,  desafiando sentença (fls.  16) proferida pelo juízo da  3ª
Vara  da  Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada  em face da  TNL  PCS S/A,  extinguiu o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III do CPC.

Retroagindo à peça inaugural, infere-se que a parte exequente
propôs a presente demanda, objetivamente o recebimento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), representada pela Certidão de Dívida Ativa nº
0133/2013,  originada  de  multa  decorrente  de  processo  administrativo  nº
0397/2009/SA, instaurado no âmbito do PROCON Municipal.

Juntou documentos (fls.04/08).

A parte  exequente  foi  devidamente  intimada para  recolher  a
diligência do oficial de justiça, antes de proceder a citação (fls. 10).

A Fazenda Pública Municipal apresentou petição, comprovando
o pagamento das obrigações inerentes ao convênio firmado com o Tribunal de
Justiça da Paraíba, para pagamento das diligências (fls. 12/13).

Em seguida,  a  Escrivania  certificou que  aportou no Cartório
ofício oriundo da CEMAN, datado de 08/10/2013, informando o atraso no
pagamento do convênio existente entre a Fazenda e esta Corte de Justiça, e o
consequente não recolhimento das diligências dos oficiais de justiça, tudo isso
em contradição com a afirmação contida na petição acima mencionada (fls.
15).

Sobreveio,  então,  sentença  de  extinção  do  processo  sem
resolução do mérito, em virtude do não provimento de diligência que competia
a parte autora, nos termos do art. 267, III do CPC.

Inconformada,  a  Edilidade  Municipal  interpôs  Recurso
Apelatório (fls. 19/27), alegando que, para a extinção do feito por abandono, é
necessário o requerimento do réu, consoante Súmula nº 240 do STJ. Ainda,
sustenta que não houve abandono da causa,  porquanto o convênio firmado
com  esta  Corte  de  Justiça  para  pagamento  de  diligências  estava  em  dia,
inclusive  restou  comprovado  nos  autos  o  recolhimento  da  diligência  para
citação da parte executada.

Assevera  que,  de  acordo  com  os  termos  do  Convênio,  o
DITEC/SISCOM  do  Poder  Judiciário  tem  o  prazo  de  08  (oito)  dias  para
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encaminhar  à  Procuradoria  Geral  do Município a  relação das  diligências  a
serem pagas, ao passo que esta tem o prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento do relatório, para efetuar o pagamento.

Seguindo suas argumentações, ressalta que, na verdade, quem
não cumpre o prazo estipulado no convênio é o DITEC/SISCOM, e não a
Edilidade  Municipal,  de  modo  que  a  extinção  do  feito  se  deu  de  forma
indevida.

Contrarrazões apresentadas (fls. 58/64).

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do
recurso,  sem  manifestação  meritória,  em  virtude  da  ausência  de  interesse
público.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  do  recurso  apelatório,  posto  que  obedece  aos
pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de  recorrer),  bem  ainda  aos  extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e
regularidade formal).

Conforme relatado, cabe esta Instância Revisora aferir o acertou
ou não o julgado,  que  extinguiu o processo sem resolução do mérito,  nos
termos do art. 267, III do CPC, em virtude da ausência de recolhimento da
diligência do oficial de justiça.

Pois bem. 

Colhe-se  do  encarte  processal  que  o  Município  de  Campina
Grande foi intimado para recolhimento a diligência do oficial de justiça para
citação  da  parte  executada,  porém,  embora  tenha  apresentado  cheque
comprovando o cumprimento das obrigações inerentes ao Convênio firmado
com  esta  Corte  de  Justiça  para  pagamento  das  diligências  (fls.  15),  a
Escrivania certificou que aportou ofício da CEMAN (Central de Mandados
deste Tribunal),  informando o atraso no pagamento do  citado  convênio, e o
consequente  não recolhimento das  diligências  dos meirinhos,  tudo isso em
contradição com a afirmação contida na petição acima mencionada.

Ainda, infere-se da leitura do Convênio de fls. 29/32 que não há
previsão  de  recolhimento  de  diligência  antes  do  ajuizamento  da  ação.  Na
verdade, o SISCOM/DITEC envia relatório com o número e o valor total das
diligências realizadas, tanto frutíferas quanto infrutíferas e oriundas das ações
ajuizadas pela Fazenda Pública Municipal  e,  após é efetuado o pagamento.
Tudo isso corrobora o que restou certificado pela Escrivania, pois o depósito
realizado em conta corrente desta Egrégia Corte é datado de 17/07/2013, ao
passo  que  a  presente  demanda  foi  ajuizada  em  22/07/2013,  ou  seja,  o
comprovante de pagamento deveria ser com data posterior.
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Por  outro  lado,  não  obstante  o  juiz  de  primeiro  grau  tenha
aplicado  o  disposto  no  art.  267,  III  do  CPC,  adoto  entendimento  diverso,
porquanto, em virtude da ausência de recolhimento das custas no prazo de 30
(trinta) dias, é cabível o cancelamento da distribuição, com base no art. 257 do
CPC  e,  consequente  extinção  do  feito  sem  resolução  do  mérito  pelo
indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 267, I do mesmo diploma
legal. Vejamos os dispositivos legais:

“Art.  257.  Será  cancelada  a  distribuição  do  feito
que,  em  30  (trinta)  dias,  não  for  preparado  no
cartório em que deu entrada”. 

(…)

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de
mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)
I - quando o juiz indeferir a petição inicial;”.

Abaixo colaciono julgados desta Corte de Justiça e de Tribunal
Pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JUSTIÇA  GRATUITA.  INDEFERIMENTO.  FALTA
DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO
DA  DISTRIBUIÇÃO.  ART.  257,  CPC.
SEGUIMENTO  NEGADO.  APLICAÇÃO  DO  ART.
557 DO CPC. Quem opõe embargos do devedor deve
providenciar o  pagamento  das  custas  em 30  dias,
decorrido  esse  prazo,  o  juiz deve  determinar  o
cancelamento  da  distribuição  do  processo  è  o
arquivamento dos respectivos autos. 0 relator negará
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou
de  Tribunal  Superior.  .  CPC,  art.  557”.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
02020060004072001,  TRIBUNAL  PLENO,  Relator
João Alves da Silva , j. em 04-03-2013) 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO.  PROCESSO  EXTINTO  SEM  A
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  COM  FULCRO  NO
ART.  267,  I  DO  CPC.  CANCELAMENTO
DISTRIBUIÇÃO,  COM  BASE  NO  ART.  257  DO
CPC.  Determinação  do  juízo  para  que  o
recolhimento das despesas processuais fosse feita no
prazo  de  dez  dias,  sob  pena  de  cancelamento  da
distribuição. Passados mais de dois meses, embora
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intimada pelo D.O., a parte quedou-se inerte, o que
implica em indeferimento da inicial e cancelamento
da distribuição do feito. Regra do art. 267, I e do art.
257 do C.P.C. Desnecessidade de intimação pessoal
da  parte  Autora.  Extinção  do  processo,  sem
julgamento do mérito, por aplicação do art. 257 do
CPC, que se mantém. Precedentes deste Tribunal e
do STJ. Recurso que se nega seguimento, na forma
do  art.  557,  caput  do  C.P.C”.  (TJ-RJ  -  APL:
00092212720138190008  RJ  0009221-
27.2013.8.19.0008,  Relator:  DES.  TERESA  DE
ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento:
23/09/2014,  SEXTA  CAMARA  CIVEL,  Data  de
Publicação: 26/09/2014 00:00).

Cumpre ressaltar que, nos casos em que há o cancelamento da
distribuição por ausência de recolhimento das custas, incabível a intimação
pessoal da parte para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta
arrolada, já que tal comando legal só se aplica nos casos dos incisos II e II do
art. 267 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto,
como pode ser visto do arestos abaixo ementados:

“PROCESSUAL  CIVIL.  CONEXÃO  E
CONTINÊNCIA.  OFENSA AO ART.  535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.  CUSTAS  INICIAIS.  HIPÓTESE
NÃO  ABRANGIDA  PELOS  INCISOS  II  E  III  E
PELO  §  1º  DO  ART.  267  DO  CPC.
RECOLHIMENTO.  OBRIGATORIEDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL NO PRAZO DE 48 HORAS.
DESNECESSIDADE. 1. Não cabe falar em ofensa ao
art.  535  do  CPC  quando  o  acórdão  recorrido  se
pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a
questão posta  nos autos.  2.  Nos temos  do art.  19,
caput  e  §  1º,  do  CPC,  ressalvadas  as  disposições
relativas à gratuidade da justiça, as partes deverão
prover  as  despesas  dos  atos  processuais  que
praticam  ou  pleiteiam,  mediante  pagamento
antecipado  (a  ser  feito  por  ocasião  de  cada  ato
processual) desde o início até a sentença final, assim
como,  na  execução,  até  a  integral  satisfação  do
direito  declarado  na  sentença.  3.  A  conexão  e/ou
continência  entre  duas  ações  dá  ensejo  ao
julgamento  conjunto  de  ambas,  remanescendo,
porém, a existência de dois processos distintos, nos
quais  o  recolhimento  das  custas  iniciais  e  o
pagamento  das  despesas  de  um  não  aproveita  ao
outro.  4.  Consoante  o  art.  267,  §  1º,  do  CPC,  a
intimação  pessoal  da  parte  para,  no  prazo  de  48
(quarenta  e  oito)  horas,  suprir  a  falta  arrolada,
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refere-se tão somente às situações abrangidas pelos
incisos II e III do citado dispositivo, o que não se
confunde  com o  caso  concreto,  no  qual  o  autor,
intimado, deixou de recolher as custas, dando ensejo
ao cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC).
Precedentes:  AgRg  no  AREsp  580.114/SP,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, DJe 4/12/2014; e AgRg no AgRg no REsp
1.161.395/RS,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI
CRUZ,  SEXTA  TURMA,  DJe  5/12/2014.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ/AgRg  no  REsp
1501945/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  03/03/2015,  DJe
09/03/2015). (grifo nosso).

No mais, resta prejudicada a análise do argumento de que, em
caso de abandono, é necessário o requerimento da parte executada, uma vez
que adotei o entendimento no sentido de que deve ser cancelada a distribuição,
com  a  consequente  extinção  do  processo  sem  análise  do  mérito,  por
indeferimento da exordial.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO,  mantendo-se a  sentença  extintiva,  porém por
fundamento diverso.

É como VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição 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.  Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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