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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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0092974-59.2012.815.2001
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca da Capital 
RELATOR:  Juiz  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Banco Santander Brasil S/A
ADVOGADO: Celso Marcon
APELADO: José Roberto Dias de Vasconcelos

APELAÇÃO CÍVEL.  MONITÓRIA.  INTIMAÇÃO  DO  AUTOR  A
FIM DE MANIFESTAR INTERESSE NO ANDAMENTO DO FEITO.
INÉRCIA.  ALEGADA  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTINÇÃO  DA
DEMANDA.  ARGUMENTO QUE DESTOA  DA  JURISPRUDÊNCIA
ATUAL.  POSSIBILIDADE  DE  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Tratando-se de extinção do processo em razão de negligência
da parte autora, por mais de um ano, ou abandono da causa
por desinteresse, por período superior a 30 dias, previstos nos
incisos II e III do artigo 267 do Código de Processo Civil, exige
a lei  adjetiva a intimação pessoal da parte para que supra a
falta no período de 48 horas.

- Ocorrendo a intimação válida do autor, com as advertências
legais, para dizer se tem interesse no prosseguimento do feito,
mas tendo ele permanecido inerte, sem manifestação alguma, é
mister extinguir-se o processo sem resolução do mérito.

- Recurso ao qual se nega provimento.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba,  à unanimidade, negar provimento à
apelação.

O  BANCO  SANTANDER  BRASIL  S/A recorreu da  sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital (f.
52/52v),  que  extinguiu,  sem  resolução  do  mérito,  a  ação  monitória
ajuizada em face de JOSÉ ROBERTO DIAS DE VASCONCELOS, devido ao
abandono da causa, nos termos do art. 267, inciso III, § 1º, do CPC.

O  apelante  censura  a  sentença  sob  o  argumento  de  que,
embora não tenha cumprido as diligências inerentes ao seu mister, em
tempo hábil, devem ser aproveitados os atos processuais, inviabilizando-
se, assim, o ajuizamento de uma nova ação judicial (f. 93/111).

Sem contrarrazões (f. 115).

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (f. 119/121).

É o relatório.

          VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
    Relator

Conforme consta da petição, trata-se de uma ação monitória
que tem por objeto a cobrança de Cédula de Crédito Bancário no valor de
R$ 63.786,63 (f. 37/38).

Foi ordenada a citação pessoal do réu/apelado (f. 40), advindo
a certidão de f. 41v, do Oficial de Justiça, atestando a concretização do ato
citatório e, ato contínuo, certificou a escrivania (f. 42) que o prazo havia
transcorrido sem qualquer manifestação da parte ré/apelada.

Adiante (f. 43), o Juiz de base determinou a intimação da parte
autora/apelante para falar acerca das respectivas certidões, no prazo de
dez dias. Foi expedida nota de foro (f. 44) e foi certificado às f. 44v que o
prazo havia escoado sem qualquer manifestação do banco autor/apelante.
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Às f. 45, foi proferido despacho nos seguintes termos:

Em face do silêncio  da parte  interessada apesar  de regularmente
intimada do despacho de f. 43, aguarde-se manifestação em cartório
por 30 dias. 

Decorrido o prazo e permanecendo o processo paralisado, intime-se,
pessoalmente, para fins do art. 267, § 1º do CPC.

Às  f.  46  há  carta  de  intimação  ao  promovente  acerca  do
despacho supratranscrito, mas ela retornou lacrada, com seu respectivo
AR, constando no verso do envelope que a parte autora havia se mudado
(f. 47v).

Mais uma vez, o Juiz ordenou a intimação dos advogados para
falarem sobre a devolução da referida carta e darem prosseguimento ao
processo, sob pena de extinção, sendo expedida nota de foro (f. 50). Mas,
novamente, não houve manifestação alguma, conforme atesta a certidão
de f. 51, sendo proferida a sentença que extinguiu a demanda sem
resolução do mérito.

Ora, salta aos olhos que a parte autora abandonou a causa sem
que desse o necessário e imprescindível impulso para sua continuidade,
não havendo que se falar em aproveitamento dos atos processuais, já que
foram efetivados apenas pelo juízo da causa, com reiteradas intimações
nesse sentido, tendo a parte autora permanecido inerte.

Discordo da ideia do autor/apelante. Acostando-me ao parecer
Ministerial,  entendo também, nos termos do artigo 267 do CPC, que o
presente caso é de extinção sem julgamento de mérito.

Primeiro, o exequente teve o prazo de 30 (trinta) dias para falar
nos autos, e ainda que tenha decorrido mais tempo do que esse (30 dias),
mesmo assim continuou silente.

O art. 267, inciso III, § 1º, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 

[…] 

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

§ 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. 

Ora, como se vê, o banco apelante foi intimado, por meio de
advogado, para impulsionar o feito, com as advertências legais, restando
inviável  sua  intimação  pessoal,  haja  vista  não  ter  sido  encontrado
pessoalmente, conforme se evidencia da carta de intimação de f. 47 e seu
AR, além de asseverado pelos Correios que a parte autora “mudou-se”, ou
seja, mudou de endereço sem comunicar ao juízo, seja via advogado, seja
pelo próprio banco.

Corroboro  com  o  pensamento  do  Ministro  SÁLVIO  DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, então integrante do STJ, quando, em uma das
suas decisões, afirmou que “o processo, em sua visão contemporânea, é
instrumento de realização do direito material  e de efetivação da tutela
jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve
prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé.”1 

Destaco aresto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o
tema:

BUSCA  E  APREENSÃO.  ABANDONO  DO  PROCESSO.  INTIMAÇÃO
PESSOAL  DA  PARTE  PARA  DAR  ANDAMENTO  AO  FEITO.  NÃO-
ATENDIMENTO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  POSSIBILIDADE,
INCLUSIVE DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. - Deixando a parte
autora  de  praticar,  no  processo,  os  atos  que  lhe  competirem,  e,
depois  de  intimada  pessoalmente  para  dar-lhe  seguimento,
permanece inerte,  correta  se  apresenta  a  sentença que  declara  a
extinção do feito, sem resolução do mérito, consoante o disposto no
inciso III, do art. 267, do CPC. - Tratando-se de ação em que não
houve  a  citação  do  réu,  é  desnecessário  o  seu  requerimento,  no
sentido de se extinguir o processo, por abandono da causa.2

Trago lição de Humberto Theodoro Júnior no mesmo sentido:

Diante do sistema de impulso oficial do processo (art. 267), o juiz não
está jungido a aguardar a provocação de interessado para extinguir a
relação processual abandonada pela parte. Verificada a paralisação
por  culpa  dos  litigantes,  de  ofício  será  determinada  a  intimação
pessoal da parte (ou partes), na forma recomendada pelo §1º do art.

1 STJ – REsp 261789/MG; RECURSO ESPECIAL 2000/0055140-6.
2 TJMG - Apelação Cível n. 1.0439.08.081484-1/001 – Décima Sétima Câmara Cível – Relator: Des. Eduardo
Mariné da Cunha – Julgamento: 04.12.08 – Publicação: DJ 28.01.09. 



AP n. 0092974-59.2012.815.2001                                                                                                            5

267.  E,  não  sanada  a  falta,  decretará  a  extinção,  mesmo  sem
postulação do interessado ou do Ministério Público.3

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
conforme se vê adiante:

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.  INTIMAÇÃO  PESSOAL.  ART.  267,  §  1º,  DO  CPC.  1.  A
determinação de intimar a parte pessoalmente – prevista no art. 267,
§ 1º, do CPC – para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas
aplica-se apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido
dispositivo,  sendo  desnecessária  na  hipótese  de  extinção  do
processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo
dispositivo. 2. Recurso especial provido.4 

Agiu  corretamente  o  Juiz  sentenciante  quando  empregou  o
artigo  267,  inciso  III,  do  CPC,  não  havendo  que  se  falar  em
aproveitamento  de atos  processuais,  já  que o  autor/apelante  não
praticou  nenhum,  apenas  ajuizando  a  ação.  Assim,  nada  há  para
reformar-se,  pois,  em determinado  momento,  foi  utilizada  a  legislação
específica,  e,  decorrido  o  prazo  legal,  foi  utilizada,  sabiamente,  a
legislação geral para extinguir-se o feito.

Então, realizadas as formalidades do art. 267, inciso III, com
incidência, em tese, no § 1º do CPC, há de determinar-se a extinção do
feito e seu consequente arquivamento.

Dessa  forma,  nego  provimento  à  apelação,  mantendo  a
sentença fustigada, por seus próprios fundamentos. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)
e com o Excelentíssimo Doutor RICARDO VITAL DE ALMEIDA (Juiz de
Direito Convocado, em substituição ao  Excelentíssimo Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

3 In Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 2009, p. 309.

4 REsp  476.932/PE,  Rel.  Ministro  João  Otávio  de  Noronha,  Segunda  Turma,  julgado  em  23.05.2006,  DJ
03.08.2006 p. 247.
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Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 19
de abril de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                             Relator
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