
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2013348-72.2014.815.0000.
ORIGEM: 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo  Vital  de Almeida  – Juiz  Convocado para substituir  o  Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Rosemary Sousa Cunha Lima.
ADVOGADO: Wellington Marques Lima Filho.
AGRAVADO: Banco BANERJ S/A.
ADVOGADO: Lídia de Freitas Sousa.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO MONITÓRIA.  PEDIDO DE
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO
ART.  267,  III,  §  1.º,  DO  CPC.  ABANDONO  NÃO  CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO.

A extinção do feito por abandono da causa pelo autor, em decorrência do disposto no
art.  267,  III  e  §  1.º,  do  Código  de  Processo  Civil,  demanda  a  prévia  intimação  do
procurador  e,  mantendo-se  ele  silente,  o  requerimento  do  réu,  se  for  o  caso,  e  a
intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de quarenta e oito
horas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de
Instrumento  n.º  2013348-72.2014.815.0000,  em  que  figuram  como  Agravante
Rosemary Sousa Cunha Lima e como Agravado Banco BANERJ S/A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda  Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, negar provimento ao Agravo de Instrumento.

VOTO.

Rosemary  Sousa  Cunha  Lima interpôs  Agravo  de  Instrumento contra  a
Decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos
autos da Ação Monitória em face dela ajuizada pelo Banco BANERJ S/A, que indeferiu
o pedido de extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono do Autor, ora
Agravado, ao fundamento de que, por se tratar de feito executivo, a extinção só poderia
ocorrer com base no CPC, art. 794. 

Em suas razões, f. 02/08, alegou que intimado para impulsionar o feito em 10
dias, o Agravado permaneceu inerte, tendo sido determinada a sua intimação pessoal, da
qual não se manifestou, oportunidade em que foi intimado por Edital,  e também não
demonstrou interesse.

Pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  seja  reformada  a  Decisão
guerreada, extinguindo a Monitória em razão do abandono do Autor, nos termos CPC,
art. 267, II e III.

Intimado, f. 39, o Agravado não apresentou Contrarrazões, f. 40.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do Recurso, por entender que
houve abandono da causa pelo Agravado, f. 41/43.



É o Relatório. 

O  Recurso  em  apreciação  foi  interposto  contra  Decisão  publicada  antes  da
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

Considerando que, nos termos do art. 14 do novo Código, a norma processual
não retroagirá e deverá respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada1, devem os requisitos de admissibilidade
ser analisados à luz da disciplina do CPC/1973.

Foi esse o entendimento adotado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça em
sessão administrativa realizada para adaptação do seu Regime Interno ao novo CPC, em
que se concluiu, expressamente, que, nos recursos tempestivos interpostos com arrimo
no CPC/1973, relativos a decisões ou sentenças publicadas até 17 de março de 2016, não
caberá a abertura de prazo prevista no parágrafo único do novel art.  932, consoante
enunciados administrativos n.º 22 e n.º 53, aprovados na mesma sessão com o declarado
objetivo de orientar a comunidade jurídica4.

Em que pese tais enunciados não serem vinculantes quanto aos julgamentos dos
demais tribunais, eles consubstanciam entendimentos que estão em consonância com o
art.  14  do  CPC/2015 e  que  vêm sendo aplicados  pela  jurisprudência  daquela  Corte
Superior.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C
DO  CPC/1973.  ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  2/STJ.  REGIME  GERAL  DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. […]. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente
recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: “Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.” 2. […] (STJ, EDcl no REsp 1401560/MT, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  27/04/2016,  DJe
02/05/2016).

Nos termos do art. 267, III e § 1.º, do Código de Processo Civil5, extingue-se o
processo sem resolução de mérito quando, por não promover os atos e diligências que
lhe  competir,  o  autor  abandonar  a  causa  por  mais  de  trinta  dias  e,  intimado
pessoalmente, não suprir a falta em quarenta e oito horas.

1 Art. 14. 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.

2 Enunciado administrativo número 2 – Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3 Enunciado  administrativo  número  5  –  Nos  recursos  tempestivos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), não caberá a abertura de prazo
prevista no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC.

4 Os enunciados mencionados estão disponíveis no endereço http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica
%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%Adcias/Not%C3%Adcias/STJ-sai-na-frente-e-adequa-regimento-interno-ao-novo-C
%C3%B3digo-de-Processo-Civil. Acesso em 4 de maio de 2016.

5Art. 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; […] § 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.



A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
extinção do feito  por abandono da causa pelo autor,  em decorrência  do disposto no
referido  dispositivo,  demanda  a  prévia  intimação  do  procurador  e,  mantendo-se  ele
silente, o requerimento do réu, se for o caso, e a intimação pessoal da parte para que a
falta seja suprida no prazo de quarenta e oito horas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO.
ABANDONO  DA  CAUSA.  INTIMAÇÃO  ENCAMINHADA  PARA  ENDEREÇO
DIVERSO DO AGRAVANTE.  INOVAÇÃO RECURSAL.  INTIMAÇÃO PESSOAL
DO  ADVOGADO.  DESNECESSIDADE.  PRECEDENTES.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. […] 2.  A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o
art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu
(Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no
prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  sendo  desnecessária  a  intimação  pessoal  do
procurador da parte. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ,
AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel.  Ministro Raul  Araújo,  Quarta Turma,  julgado em
12/05/2015, DJe 11/06/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  POR
ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º DO
CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente
para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice
para a extinção do processo por abandono da causa.  […] (STJ,  AgRg no AREsp
671.718/RS,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Turma,  julgado  em
18/06/2015, DJe 26/06/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTO  CAPAZ  DE  ALTERAR  O  JULGADO.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE E DO
SEU  ADVOGADO  POR  PUBLICAÇÃO.  VALIDADE.  RECONHECIMENTO.  1.
Extinção do processo após a intimação pessoal da parte alegadamente inerte (art.
267, § 1º, do CPC), supõe a prévia intimação do seu procurador por publicação. […]
(STJ, AgRg no AREsp 672.561/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015).

No  caso,  como  o  Autor/Agravado  não  informou  a  mudança  de  endereço,
considera-se realizada a intimação de f. 135, para impulsionar o feito no prazo de 10
dias.

Entretanto,  para  que  o  processo  seja  extinto  como  requer  a  Agravante,  é
necessária a intimação pessoal do Autor para suprir a falta em 48 horas, de forma que,
não sendo possível consumar o ato, em razão de mudança de endereço, os Tribunais
Pátrios6 tem considerado necessária que a intimação se realize por edital, a fim de se

6EMENTA:  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL  -  EXTINÇÃO  POR  ABANDONO  DA
CAUSA - FUNDAMENTO NO ARTIGO 267, INCISO III - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR E DO
ADVOGADO - MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. - Entendendo o Juiz que a parte autora
permaneceu inerte diante de sua intimação para dar andamento ao feito, deve, antes de extinguir o processo sem
resolução do mérito com fulcro no inciso III, do artigo 267, do CPC, determinar a intimação pessoal, de que trata o
§1º, do referido artigo, para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. -É necessária a intimação do
advogado da parte autora antes da extinção do processo na forma do inciso III, do artigo 267, do CPC, pois é ele, em
última análise, quem irá praticar o ato em nome de seu cliente.  (TJMG -  Apelação Cível 1.0312.09.013058-3/001,
Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2015, publicação da súmula em
04/12/2015).

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO  -



evitar  que  a  parte  seja  prejudicada  pela  inércia  de  seu procurador,  como também a
intimação deste para suprir a falta em 48 horas, pois é ele, em última análise, quem irá
praticar o ato em nome de seu cliente, hipótese inocorrente nos autos da Ação originária.

Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

ABANDONO  -  ART.  267,  INCISO  III  DO  CPC  -  NÃO  CONFIGURAÇÃO  -  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA
AUTORA -  ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO ADVOGADO -  NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO POR EDITAL - SENTENÇA CASSADA. O art. 267, III, do Código de Processo Civil, dispõe que,
quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, não promovendo os atos e diligencias que lhe competir, o
processo será extinto sem resolução de mérito. Contudo, é necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta
em 48 horas, de forma que, não sendo possível consumar o ato, em razão de mudança de endereço, será necessária a
intimação da autora por edital,  a fim de se evitar que seja prejudicada pela inércia de seus advogados.  Sentença
cassada.   (TJMG  -   Apelação  Cível   1.0439.12.011420-2/001,  Relator(a):  Des.(a)  Vanessa  Verdolim  Hudson
Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2015, publicação da súmula em 16/07/2015)  

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.
ABANDONO  DA  CAUSA  PELO  AUTOR.  INTIMAÇÃO  DO  ADVOGADO.  NECESSIDADE.  SENTENÇA
CASSADA. - 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
(TJMG -  Apelação  Cível  1.0183.06.117433-4/001  -  Rel.  Des.  Nicolau  Masselli  -  Julgado  em 25/11/2010,  DJe
21/01/2011).


