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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL. 
DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 
PAGAMENTO  NÃO  EFETUADO.  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO.  CANCELAMENTO  DA  DISTRIBUIÇÃO. 
NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  PRÉVIA DO 
AUTOR.  PROVIMENTO.

Para a extinção do feito por falta de pagamento de despesas 
processuais complementares (e não das custas iniciais), como 
há caracterização de abandono do processo, imprescindível a 
intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 267, § 1º, do 
CPC, o que não restou realizado.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em conhecer do Recurso e dar-
lhe provimento.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de 
Sousa, hostilizando sentença (fls. 13/13v) do Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sousa 
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face da B2W Cia Global 
do Varejo Shoptime, julgou extinto o feito sem julgamento de mérito com base 
nos arts. 257 e 267, IV do CPC. 

Em  suas  razões,  fls.  15/16,  o  recorrente  sustenta  que  o 
cancelamento da distribuição foi indevido, já que não foi intimado, nos termos do 
§ 1° do art. 267 do CPC. Por fim, postula o provimento do apelo para que seja 
anulada a sentença, com o retorno dos autos a origem para prosseguimento do 
curso da execução. 

Sem contrarrazões.

A Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  de  fls.  22/23,  opina 
pela cassação da sentença. 

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Leitura dos autos revela que após a distribuição dos autos, a 
serventia da 4ª Vara da Comarca de Sousa, verificando a ausência de prova de que 
o exequente realizou o pagamento das diligências necessárias a realização do ato 
por Oficial de Justiça, providenciou a carga dos autos ao representante legal da 
parte autora para depositar o numerário referente às referidas diligências no prazo 
de 30 dias, fl. 09.

E,  decorrido esse prazo,  sem que o pagamento tenha sido 
realizado, o processo foi extinto, fls. 13/13v.

Pois bem.

A  Súmula  190  do  STJ  dispõe  que  "na  execução  fiscal 
processada perante a Justiça Estadual,  cumpre à Fazenda Pública antecipar o 
numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de 
justiça".

Interessante destacar que o teor da Súmula 190 do STJ afasta 
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a aplicabilidade do art. 39 da Lei 6.830/80, in verbis:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e  
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá 
de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo Único - Se vencida,  a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 
despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, de acordo com o entendimento dominante, o art. 
39  da  Lei  6.830/80  não  abrange  as  despesas  dos  atos  processuais  a  serem 
realizados fora do cartório, corno é o caso das diligências dos oficiais de justiça.

O magistrado a quo entendeu que a hipótese é de ausência de 
requisito  essencial  para  o  desenvolvimento  do  processo,  a  despeito  de  sequer 
houver sido tentada citação da parte contrária.

Na verdade, a hipótese aqui é outra: a parte tem até 30 dias 
para dar andamento ao processo cumprindo a determinação judicial, sob pena de 
extinção (artigo 267, inciso III, do CPC).

E,  para  a  extinção  do  feito  por  falta  de  pagamento  de 
despesas  processuais  complementares  (e  não  das  custas  iniciais),  como  há 
caracterização  de  abandono  do  processo,  segundo  entende  desta  Relatora, 
imprescindível a intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 267, inciso III, e 
§ 1º, do CPC, o que não restou realizado.

Assim, a sentença é deve ser anulada para restituir ao autor o 
prazo para o recolhimento da diligência.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. Determinação de recolhimento de despesas 
para diligência de Oficial de Justiça, para o ato de citação, não atendido 
no  prazo  determinado  Irresignação  recursal  do  autor  sustentando  a 
necessidade de prévia intimação pessoal antes da extinção do processo, 
nos termos do § 1º do artigo 267 do C.P.C., além da decisão terminativa 
ser excessivamente rigorosa e formalista. DESPESAS. Diligência de Oficial 
de Justiça para o ato de citação Despesa que não se confunde com as 
custas iniciais, atinente à taxa judiciária preconizada pela Lei Estadual nº 
11.608/2003,  que  autoriza  o  cancelamento  da  distribuição  caso  não 
recolhida no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 257 do C.P.C., 
com  a  consequente  extinção  do  processo  por  falta  de  requisito  de 
desenvolvimento  válido  Despesas  complementares  que,  em  regra, 
devem  ser  recolhidas  também  no  prazo  de  30  dias,  sob  pena  de 
caracterização  de  abandono  do  processo,  cuja  extinção  do  processo 
depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do 
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artigo 267 do C.P.C.. Intimação pessoal não realizada Sentença anulada 
para  restituir  o  prazo  para  o  autor.  Apelação  provida.  (TJSP;  APL 
0000171-79.2013.8.26.0396; Ac. 7610815; Novo Horizonte; Décima Segunda 
Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Jacob  Valente;  Julg.  03/06/2014; 
DJESP 11/06/2014)  

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CUSTAS  INICIAIS. 
PAGAMENTO  NÃO  EFETUADO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO. 
CANCELAMENTO  DA  DISTRIBUIÇÃO.  NECESSIDADE  DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO AUTOR. O processo não pode ser 
extinto pela ausência de preparo quando inexistir intimação pessoal do 
autor, de vez que o cancelamento da distribuição por abandono depende 
da inércia da parte intimada pessoalmente. Aplicação dos artigos 257 e 
267,  §1º,  ambos  do  código  de  processo  civil.  Deram  provimento  ao 
recurso.  Unânime.  (TJRS;  AC  0468038-38.2013.8.21.7000;  São  Luiz 
Gonzaga;  Décima Sexta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Ergio  Roque  Menine; 
Julg. 04/12/2014; DJERS 10/12/2014)

Com  essas  considerações, DOU  PROVIMENTO  AO 
APELO,  para o fim de desconstituir a sentença de extinção e determinar que a 
parte autora seja intimada pessoalmente para efetuar o pagamento das despesas 
com  diligências  do  Oficial  de  Justiça,  sob  pena,  então,  do  cancelamento  da 
distribuição.   

   
É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 
de abril de 2015, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henrique 
de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. João Batista  
Barbosa,  Juiz  convocado para substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henrique de  Sá e 
Benevides,  e  a  Exma.  Dra.  Vanda  Elisabeth  Marinho,  Juíza  convocada  para 
composição  de  quórum.  Presente  à  sessão,  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 15 de abril de 2015. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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