
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022605-11.2010.815.2001
Relator           : Desembargador José Ricardo Porto
Apelante        : Bradesco Financiamento S/A
Advogado      : Celso Marcon
Apelada         : Ana Coeli Cartaxo de Sá
Advogada      : Suely Cartaxo de Sá Cabral

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  POR
ABANDONO  DO  AUTOR.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGADO DESRESPEITO AO PARÁGRAFO §1.º DO
ARTIGO 267, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1973.  CONSTATAÇÃO.  NECESSIDADE  DE
RETORNO  DOS  AUTOS  PARA  REGULAR
PROCESSAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. 

-  “Art.  267.  Estingue-se  o  processo,  sem  resolução  de
mérito:
(...)
III- quando, por não promover os autos e diligências que lhe
competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias;
(…)
§1.º  –  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;” (§1.º e inc. III, ambos do art. 267 do
CPC/73)

-  Se  não  foi  ofertada  a  oportunidade  para  o  autor  se
manifestar sobre a extinção do feito por abandono da causa,
nos moldes da legislação processual civil, deve a sentença
ser cassada, e os autos remetidos a instância a quo, para o
regular processamento.

-  “APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  EXTINÇÃO
DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
INTIMAÇÃO  DO  ADVOGADO.  NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA  DO  ARTIGO  267,  §  1º  DO  CPC.
SENTENÇA CASSADA.  Para que o processo seja extinto,
com  base  no  art.  267,  III,  do  Código  de  Processo  Civil,
necessário que o juiz proceda à intimação não só da parte a
quem incumbe promover os atos e diligências, mas também
do seu advogado, através de publicação no Diário Oficial,
com a advertência expressa da penalidade de  extinção  do
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 feito, por abandono da causa. Não restando satisfeito o requisito
supramencionado,  deve  ser  provido  o  recurso,  para  que  o
processo prossiga. V.V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR ANDAMENTO
AO  FEITO.  EFETIVADA.  INTIMAÇÃO  DO  PROCURADOR.
DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO.
Sendo  a  parte  intimada  pessoalmente  para  promover  o
andamento do feito, nos termos do art. 267, III, §1º, do Código de
Processo  Civil,  por  meio  de oficial  de  justiça,  desnecessária  a
intimação do procurador por meio da imprensa oficial, cabendo a
extinção  do  feito  (TJMG;  APCV  1.0089.10.002024-0/001;  Relª
Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 16/03/2016; DJEMG 31/03/2016)”

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, PROVER O RECURSO APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo  Bradesco Financiamento S/A

em face de sentença que declarou extinto o processo sem julgamento de mérito, com

fundamento  no  artigo  267,  III,  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  nos  autos  da

“Impugnação à Assistência Judiciária” proposta contra Ana Coeli Cartaxo de Sá.

Em suas razões, o recorrente alega que o magistrado extinguiu o feito por

abandono da causa, sem observar o artigo 267, III e seu §1.º do CPC. Ao final, requer o

provimento do apelo, determinando-se a baixa dos autos ao primeiro grau para que siga

seu trâmite normal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de fls. 87.

É o breve relatório. 

VOTO

A magistrada de base extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sob o

fundamento de que o promovente teria abandonado a causa por mais de trinta dias.
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Contudo, analisando a sucessão de atos processuais, verifica-se que não

restou configurado o citado abandono pelo autor, senão vejamos.

Na espécie, a impugnada foi intimada para contrariar o pedido de revogação

da justiça gratuita e permaneceu inerte. (fls. 53-verso)

Por  sua  vez,  o  impugnante  foi  provocado  para  informar  se  desejava

prosseguir com a presente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias, deixando transcorrer

esse lapso temporal sem qualquer manifestação. (fls. 57)

Em seguida, a juíza declarou a extinção do feito sem resolução de mérito,

com fundamento no art. 267, III, do CPC.

Pois bem, como é cediço,  para que se configure o abandono da causa,

mister que o autor, intimado, deixe de promover os atos e diligências que lhe competir por

período  superior  a  30  (trinta)  dias.  Além  disso,  deve  a  parte  ser  previamente

intimada, pessoalmente, a suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. Vejamos: 

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)
III-  quando,  por  não  promover  os  autos  e  diligências  que  lhe
competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(…)
§1.º – 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;

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria.

PROCESSUAL CIVIL.  Apelação cível.  Ação monitória.  Extinção
do  processo  sem  julgamento  do  mérito.  Abandono  de  causa.
Irresignação.  Ausência  de  inércia  por  mais  de  30  (trinta)  dias.
Procedida  intimação  pessoal,  nos  termos  do  art.  267,  §1º,  do
CPC, sem que tenha havido inércia da parte autora no prazo de
trinta  dias,  conforme  prevê  o  art.  267,  III,  do  CPC.  Não
configuração  de  abandono  da  causa.  Provimento.  Infere-se  da
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análise dos autos,  que antes da intimação pessoal,  não houve
inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias, para promover
atos e diligências que ihe competia, como exige o inciso III, do
artigo  267,  do  cpc.  (TJPB;  APL  0017316-87.2009.815.0011;
Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln
da Cunha Ramos; DJPB 28/08/2015; Pág. 11)  

APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CLÁUSULAS
CONTRATUAIS  E  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  INAUDITA
ALTERA PARTS E EXIBIÇÃO DE CONTRATO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, III, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  ABANDONO  DE  CAUSA.
INOCORRÊNCIA.  DETERMINAÇÃO  JUDICIAL.  INTIMAÇÃO
TANTO DA PARTE PROMOVENTE, QUANTO DO CAUSÍDICO.
CUMPRIMENTO  EM  PARTE.  REALIZAÇÃO  SOMENTE  DA
INTIMAÇÃO  PESSOAL.  CHAMAMENTO  DO  ADVOGADO.
NECESSIDADE.  DESCONSTITUIÇÃO  DA  SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.  PROVIMENTO DO RECURSO. Consoante
os termos do art. 267, §1º, do código de processo civil, ocorre
a  hipótese  de  abandono  de  causa,  com  a  extinção  do
processo sem resolução do mérito,  quando a parte  autora
deixa de promover os atos e diligências que lhe compete por
mais  de  30  (trinta)  dias  e,  após  ter  sido  intimada
pessoalmente para manifestarse no prazo de 48 (quarenta e
oito)  horas,  permanece  inerte.  “para  que  o  processo  seja
extinto, com base no  art. 267, III, do CPC, necessário que o
juiz proceda à intimação não só da parte a quem incumbe
promover  os  atos  e  diligências,  mas  também  ao  seu
advogado,  através  de  publicação  no  diário  oficial,  com  a
advertência expressa da penalidade de extinção do feito, por
abandono  da  causa”  (tjpb;  AC  200.2001.005290-6/001;
segunda câmara especializada cível; Rel. Juiz conv. Ricardo
vital de Almeida; djpb 04/02/2014; pág. 16). Cabe ao relator,
por meio de decisão monocrática, dar provimento a recurso,
nos termos do artigo 557, § 1º-a, do código de processo civil.
(TJPB;  APL  0029546-69.2013.815.2001;  Rel.  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 15/08/2014; Pág. 8)  

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  ABANDONO DE
CAUSAL. INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ART.
267,  §1º  DO  CPC.  SENTENÇA  ANULADA.  I.  Conforme
entendimento jurisprudencial emanado do colendo STJ, admite-se
que  decisões  judiciais  adotem  manifestações  exaradas  no
processo  em  outras  peças,  desde  que  haja  um  mínimo  de
fundamento, com transcrição de trechos das peças às quais há
indicação (per relationem). Precedentes (resp 1399997/am). II. In
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casu, houve apenas a intimação da parte autora via publicação no
diário  oficial,  sem  observar  o  magistrado  primevo  a  regra
processual que determina a intimação pessoal antes da extinção
do feito,  em cumprimento aos ditames do § 1º  do inciso III  do
artigo 267 do CODEX processual. III. Apelo conhecido e provido.
(TJAM; APL 0613000-76.2013.8.04.0001; Segunda Câmara Cível;
Rel. Des. Wellington José de Araújo; DJAM 01/04/2016; Pág. 19) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO.  ABANDONO  DA  CAUSA  PELO  AUTOR.
INTIMAÇÃO  DO  ADVOGADO.  NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 267, § 1º DO CPC. SENTENÇA
CASSADA.  Para que o processo seja extinto, com base no  art.
267,  III,  do  Código  de  Processo  Civil,  necessário  que  o  juiz
proceda à intimação não só da parte a quem incumbe promover
os atos e diligências, mas também do seu advogado, através de
publicação  no  Diário  Oficial,  com  a  advertência  expressa  da
penalidade  de  extinção  do  feito,  por  abandono  da  causa.  Não
restando satisfeito o requisito supramencionado, deve ser provido
o recurso, para que o processo prossiga. V.V. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA
DAR  ANDAMENTO  AO  FEITO.  EFETIVADA.  INTIMAÇÃO  DO
PROCURADOR.  DESNECESSIDADE.  ABANDONO DA CAUSA
CONFIGURADO.  Sendo  a  parte  intimada  pessoalmente  para
promover o andamento do feito, nos termos do art. 267, III, §1º,
do  Código  de  Processo  Civil,  por  meio  de  oficial  de  justiça,
desnecessária a intimação do procurador por meio da imprensa
oficial,  cabendo  a  extinção  do  feito  (TJMG;  APCV
1.0089.10.002024-0/001;  Relª  Desª  Shirley  Fenzi  Bertão;  Julg.
16/03/2016; DJEMG 31/03/2016) 

Assim, o processo não poderia ter sido extinto, sem a observância do artigo

267, III, §1.º do Código de Processo Civil de 1973.

Com essas considerações, PROVEJO A APELAÇÃO CÍVEL, com a reforma

da sentença combatida, determinando o retorno dos autos ao juízo  a quo,  para o seu

regular prosseguimento. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
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Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Vasti
Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de maio
2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J07/J08
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