
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0026070-91.2011.815.2001 – 6ª Vara Cível da Capital
Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.   
Apelante: HSBC -  Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
Advogado: Antonio Braz da Silva (OAB/PB 12450-A)
Apelado: João Fernandes do Nascimento Neto
Advogado: Eriberto da Costa Neves (OAB/RN 640-A)

AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA 
CAUSA.  IRRESIGNAÇÃO.  DESÍDIA  DA  PARTE  AUTORA. 
INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, III E § 
1º DO CPC. OBSERVÂNCIA. MANUTEÇÃO DA SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO APELO.

– A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de  
que é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e  
não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela  
desídia de seu procurador. Precedentes. Intimado o autor pessoalmente para 
promover o andamento do processo, a sua inércia justifica a extinção do  
processo,  nos  termos  do  artigo  art.  267,  §  1º  do  CPC/73.  (TJMT;  APL 
114626/2016;  Primavera  do  Leste;  Rel.  Des.  Guiomar  Teodoro  Borges;  
Julg. 14/09/2016; DJMT 19/09/2016; Pág. 132)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
relatados.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do 
Estado, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo HSBC -  Bank Brasil S/A 
– Banco Múltiplo, contra a sentença de fls. 169/170, proferida nos autos da Ação de Busca e  
Apreensão movida  contra  João  Fernandes  do  Nascimento,  que  extinguiu  a  ação  sem 
resolução de mérito em virtude do abandono da causa. 

Irresignado,  o  autor,  ora  apelante  interpôs  recurso  apelatório  (fls. 
176/181) aduzindo em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois houve manifestação 



do apelante após a intimação pleiteando o julgamento antecipado da lide.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 191.

A Procuradoria  de Justiça  em parecer  de fls.  197/199,  opinou pelo 
desprovimento recursal.

É o breve relato. 

VOTO.

Da leitura do caso vertente, decorre que no dia 22.02.2012 (fl. 142), o 
autor foi intimado para requerer o que de direito. Desse despacho, houve o transcurso de cerca 
de três meses sem nenhuma manifestação do banco. Ato contínuo, nova intimação ocorreu em 
21 de junho de 2012, para que se manifestasse no prazo de cinco dias, que também decorreu 
sem nenhuma manifestação.

Em seguida, o processo foi suspenso pelo prazo de trinta dias (fl. 146) 
e  o  banco  também  deixou  transcorrer  in  albis o  prazo  sem  manifestação.  Intimado 
pessoalmente,  o  banco  apresentou  petição  requerendo  habilitação  de  novos  patronos  e  a 
concessão  de  prazo  de  cinco  dias  para  novas  providências,  os  pedidos  foram  deferidos 
(fl.161).

Entretanto,  mesmo após o decurso do prazo requerido pelo próprio 
banco,  não  houve manifestação  nos  autos  (fl.163),  de  modo  que  ensejou  nova  intimação 
pessoal  para  se  manifestar  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  advertindo-se  da 
possibilidade  de  extinção  do  feito  (fl.166)  e,  ainda  assim,  o  banco  não  promoveu  o 
impulsionamento do processo. Com efeito,  ao contrário do que alega,  não houve nenhum 
requerimento para julgamento antecipado da lide, ao revés, o promovente manteve-se silente.

 
Conclusos os autos, foi proferida a sentença,  decretando a extinção 

do processo sem resolução de mérito (fls. 169/170).

Pois bem.

Registre-se,  inicialmente,  que  não  obstante  a  entrada  em vigor  do 
novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº.13.105/2015),  aplicar-se-á  ao  presente  recurso  o 
Código de 1973, Lei nº. 5.869/73, tendo em vista o seu manejo ter se dado sob a vigência 
desse Codex. 

O art. 14 do NCPC estabelece que:

“A norma processual  não retroagirá e  será aplicável  imediatamente  aos  
processos  em  curso, respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as  
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” 

Observando o que dispõe o art. 267, III c/c §1° do Código de Processo 
Civil, em caso de extinção do processo por abandono da causa, a parte deverá ser intimada 
pessoalmente para suprir a falta em 48 (horas). In verbis:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei  



nº 11.232, de 2005)

(....)

III-quando,  por não promover os atos e diligências  que Ihe competir,  o autor  
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(....)

§1  
 
  O  juiz  ordenará,  nos  casos  dos  ns.  II  e  Ill,  o  arquivamento  dos  autos,   

declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir  
a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

In casu,  o Juízo de primeiro grau atendeu ao que determina a regra 
processual  intimando  pessoalmente  o  autor  para  dar  prosseguimento  ao  feito,  antes  de 
extingui-lo. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.  EXTINÇÃO DO 
PROCESSO. ABANDONO CONFIGURADO. CUMPRIMENTO DA REGRA 
DO ART. 267, III E §1º, DO CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR 
COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. RÉU 
NÃO  CITADO.  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  DESPROVIDO. A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de  
que é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e  
não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida  
pela  desídia  de  seu  procurador.  Precedentes.  Intimado  o  autor  
pessoalmente  para  promover  o  andamento  do  processo,  a  sua  inércia 
justifica a extinção do processo, nos termos do artigo art. 267, § 1º do CPC/
73.  (TJMT;  APL 114626/2016;  Primavera  do  Leste;  Rel.  Des.  Guiomar 
Teodoro Borges; Julg. 14/09/2016; DJMT 19/09/2016; Pág. 132) 

Assim, nada há que ser reformado na sentença recorrida. 

Face  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
(relator), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Alcides  Orlando  de  Moura 
Jansen, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

                       Relator

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20267&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart267
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo HSBC -  Bank Brasil S/A 
– Banco Múltiplo, contra a sentença de fls. 169/170, proferida nos autos da Ação de Busca e  
Apreensão movida  contra  João  Fernandes  do  Nascimento,  que  extinguiu  a  ação  sem 
resolução de mérito em virtude do abandono da causa. 

Irresignado,  o  autor,  ora  apelante  interpôs  recurso  apelatório  (fls. 
176/181) aduzindo em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois houve manifestação 
do apelante após a intimação pleiteando o julgamento antecipado da lide.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 191.

A Procuradoria  de Justiça  em parecer  de fls.  197/199,  opinou pelo 
desprovimento recursal.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 03 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                    Relator


	RELATÓRIO

