
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO  
Apelação Cível nº 0029899-80.2011.815.2001
Origem : 4ª Vara Cível da Comarca da Capital 
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Banco Bradesco S/A 
Advogados : Wilson Sales Belchior - OAB/PB nº 17.314 - e outros
Apelado : Pedro Jorge Coutinho Guerra

APELAÇÃO.  EXECUÇÃO.  TÍTULO  EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  INTELIGÊNCIA  DO 
ART. 267,  III,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  ABANDONO  DE 
CAUSA.  INOCORRÊNCIA.  DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL.  INTIMAÇÃO  DE  CAUSÍDICO  NÃO 
REALIZADA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
CONFIGURAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA A 
PARTIR DESTE ATO. PROVIMENTO.

-  É  nula  a  intimação  quando  expedida  de  forma 
diversa  da  expressamente  postulada  pela  parte 
interessada,  uma  vez  que  acarretou  prejuízo  a 
mesma,  já  que  acaba  por  cercear  seu  direito  de 
defesa.

-  Ocorre cerceamento do direito de defesa quando 
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existir  qualquer  limitação  indevida  à  produção  de 
provas ou pronunciamento nos autos, ensejando, por 
consequência, a nulidade do ato, em virtude do que 
estabelece o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

Banco Bradesco S/A  propôs a competente  Ação de 
Execução por Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente, em face de Pedro Jorge 
Coutinho Guerra, sustentando ser credor da quantia de R$ 39.221,27 (trinta e nove 
mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), referentes ao Contrato de  
Empréstimo Pessoal nº 183681764, relacionada a uma cédula bancária.

O  Magistrado  singular,  fl.  76,  determinou  a 
intimação da parte  promovente “para manifestar  interesse no prosseguimento do 
feito, no prazo de 48  horas, sob pena de extinção do processo”.  Sem resposta, o Juiz 
de Direito  a quo proferiu sentença, fls. 79/80,  extinguindo o processo sem resolução 
do mérito, por abandono de causa, com fundamento no art. 267, III, do Código de 
Processo Civil de 1973, vigente à época.

Banco Bradesco S/A interpôs APELAÇÃO, fls. 83/91, 
requerendo a desconstituição da sentença, porquanto a intimação não fora realizada 
em  nome  do  advogado  da  causa,  mas  à  própria  empresa,  na  pessoa  de  um 
funcionário sem poderes para tanto.

Não houve apresentação de contrarrazões, fl. 127.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  133/135,  através  da 
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, opinou pelo provimento do recurso.

Apelação Cível nº 0029899-80.2011.815.2001   2



É o RELATÓRIO.

VOTO

O  desate  da  contenda  consiste  em  saber  se  o 
Magistrado a quo agiu acertadamente ao julgar extinto o processo sem resolução do 
mérito,  por  abandono de  causa,  com fundamento  no  art.  267,  III,  do  Código  de 
Processo Civil.

Entendo merecer reparos a decisão hostilizada.

De fato, o art. 267, III, do Código de Processo Civil, 
prevê a extinção do processo, sem resolução do mérito, “quando, por não promover 
os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30  
(trinta) dias”. Por sua vez, o § 1º, de tal dispositivo, determina, antes de extinguir a 
demanda, deva ser o autor intimado, pessoalmente, para dar andamento ao feito, no 
prazo de 48 horas. E essa circunstância não foi adotada.

Comentando  tal  dispositivo,  Moniz  de  Aragão 
disserta: 

Vencidas  as  48  horas  da intimação e  perdurando a 
paralisação,  o  processo  será  declarado  extinto  sem 
julgamento do mérito. Nesse espaço, porém, a parte 
poderá praticar o ato necessário ao prosseguimento, 
ou requerer ao juiz que o determine, se não estiver ao 
seu alcance, ou não lhe incumbir a sua realização. (In. 
Comentários  ao  Código  de  Processo  Civil.  Rio  de 
Janeiro:  Forense,  1974,  vol.  II,  p.  421-422,  grifos 
nossos). 

Na mesma esteira, a doutrina de Nelson Nery Júnior 
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e Rosa Maria de Andrade Nery: 

Intimação pessoal. Não se pode extinguir o processo 
com  fundamento  do  CPC  267  III,  sem  que, 
previamente,  seja  intimado  pessoalmente  o  autor 
para  dar  andamento  o  processo.  O  dies  a  quo  do 
prazo  (termo  inicial)  é  o  da  intimação  pessoal  do 
autor; daí começa a correr o prazo de 48h (quarenta e 
oito horas). Permanecendo silente há objetivamente a 
causa  de  extinção.  (In.  Código  de  Processo  Civil 
comentado:  e  legislação extravagante,  7.  ed.  rev.  e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 630).

A norma do art.  267,  da Lei  Adjetiva Processual,  é 
clara quando, em seu § 1º, autoriza ao juiz ordenar o arquivamento dos autos, no 
caso do inciso III, somente se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 
quarenta e oito horas. 

Todavia, além da intimação pessoal da parte autora, 
há necessidade de se realizar também a intimação do advogado. Sob esse enfoque, é 
forçoso evidenciar que “não basta a intimação do autor, devendo ser intimado seu 
advogado para que o processo possa ser extinto com fundamento no CPC 267, III 
(RJTJSP 100/173)”1.   Senão vejamos:

PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO  DE  ALIMENTOS. 
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  ALCANCE  DO 
MÉRITO  (ART.  267/III  DO  CPC).  AUSÊNCIA DE 
INTIMAÇÃO  DO  ADVOGADO.  SENTENÇA 
CASSADA. 1.  Para que o processo seja  extinto em 
razão da desídia de seu promovente, deve ser feita a 
sua  prévia  intimação  pessoal  e  de  seu  advogado, 
para que o andamento seja providenciado, sob pena 
de  extinção.  2.  Recurso  provido.  (TJDF  -  APC: 

1 In. Código de Processo Civil/Nelson Nery Júnior, 10ª ed.
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20100112090088  DF  0066269-03.2010.8.07.0001,  4ª 
Turma  Cível,  Rel.  Des.  Antoninho  Lopes,  Data  de 
Julgamento:  11/06/2014,  Data  de  Publicação: 
Publicado no DJE : 08/08/2014 , Pág: 117)

E, 

APELAÇÃO  CÍVEL  -  BUSCA  E  APREENSÃO  - 
FEITO EXTINTO SEM  RESOLUÇÃO DE MÉRITO 
COM  LASTRO  NO  ART.  267,  III,  DO  CPC  - 
AUSÊNCIA DE  INTIMAÇÃO  DO  ADVOGADO  - 
IMPRESCINDIBILIDADE -  EXEGESE DO §  1º  DO 
DISPOSITIVO  CITADO  -  ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL  PACÍFICO  -  SENTENÇA 
CASSADA.  Conforme  posicionamento 
jurisprudencial consolidado, a sentença extintiva do 
feito,  sem  resolução  de  mérito,  exarada  com 
fundamento  no  art.  267,  III,  do  CPC,  deve  ser 
precedida, além da cientificação pessoal da parte, da 
intimação  de  seu  advogado  regularmente 
constituído  nos  autos.  (TJSC  -  AC:  643849  SC 
2010.064384-9, 2ª Câmara de Direito Comercial, Rel. 
Des.  Robson  Luz  Varella,  Data  de  Julgamento: 
13/06/2011).

Na hipótese, contudo, a intimação do advogado não 
restou efetivada, cerceando o direito de defesa do promovente/apelante.

Sendo assim, é forçoso reconhecer a necessidade de 
anulação do processo, a partir da decisão de fl. 77, momento em que deveria se ter 
realizado, também, a intimação do advogado da parte promovente, ante a existência 
de  flagrante  violação  aos  princípios  constitucionais  do  contraditório  e  da  ampla 
defesa, o que restou caracterizada pelo fato de a intimação não ter sido dirigida na 
pessoa do advogado designado nos autos.
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Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO, decretando a  nulidade do  processo,  a  partir  da  decisão  de  fl.  77, 
momento em que deveria se ter realizado, também, a intimação do advogado da 
parte promovente.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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