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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
ARREMATAÇÃO.  INTIMAÇÃO  PARA
CUMPRIMENTO  DE  DILIGÊNCIA.
DESATENDIMENTO.  EXTINÇÃO  SEM
JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Tendo  a  parte  Autora  sido  intimada  para  o
cumprimento da diligência determinada pelo Juízo,
pena de extinção do feito, e permanecendo inerte, é
de ser mantida a decisão que extinguiu o feito sem
julgamento de mérito, na forma do art. 267, inciso IV,
do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o recurso, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl.198. 

   RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  PIGMATITOS DO

NORDESTE MINERAÇÃO LTDA contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 1ª

Vara da Comarca de Santa Luzia, que indeferiu a petição inicial e, por via de

consequência, com fundamento no art. 267, IV, CPC, julgou extinto o processo

sem resolução de mérito.



Apelação Cível nº 0000442-91.2014.815.0321

Em suma, o Apelante interpôs o presente recurso, afirmando

que peticionou aos autos, informando que o único endereço que havia sido

encontrado era o fornecido pelo próprio réu, quando da arrematação judicial,

requerendo,  naquela  oportunidade,  a  citação  por  edital.  No  entanto,  o

magistrado indeferiu a citação por esse meio, bem como extinguiu o processo

sem resolução do mérito.

Nesse  sentido,  requer  seja  dado  Provimento  ao  Apelo  para

reformar a decisão recorrida, determinando a reforma total da Sentença, para

que seja determinada a citação por edital. (fls. 164/171)

Contrarrazões às fls. 179/182.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  sem

manifestação (fls. 193/194).

É o relatório.

VOTO

A  ora  Apelante  ajuizou  ação  pretendendo  fosse  declarada  a

nulidade  da  Arrematação  Judicial  ocorrida  na  Ação  Executiva  nº  0000493-

78.2009.815.0321.

Não localizado o  Promovido  Fernando Pereira  Costa,  para  ser

citado  pessoalmente,  a  parte  autora  não  indicou  novo  endereço  em  que

pudesse  ser  encontrado,  nem  demonstrou  que  efetivou  diligências  nesse

sentido.

Determinada a renovação da intimação para fins de atendimento

ao comando judicial, sob pena de extinção (fls. 141, 146, 150), e certificado o

decurso  do  prazo  legal  sem  efetivação  de  diligência,  sobreveio  a  decisão

Recorrida que julgou EXTINTO o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro

no art. 267, IV, do CPC. 
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Apelação Cível nº 0000442-91.2014.815.0321

Nesse sentido, cumpre destacar a ausência de pressuposto de

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a

petição  inicial  não  restou  acompanhada  de  documentação  necessária  para

ciência da parte interessada.

In  casu,  a  parte  Proponente  não  esgotou  diligências  para

localização  do  endereço  do  Promovido  nas  oportunidades  que  lhe  foram

concedidas para  suprir  o  referido  defeito,  requerendo apenas a citação por

edital à fl. 149, que restou indeferida pelo magistrado, sob argumento de que a

citação  por  edital  tem  caráter  subsidiário  e  somente  teria  lugar  quando

esgotadas as diligências para localização do Réu.

Ressalto que, dessa decisão que indeferiu a citação por edital

(fl. 150) caberia a parte ter ingressado com recurso de Agravo de Instrumento,

para demonstrar se era devido ou não tal meio de comunicação.

Nessas  condições,  tendo  sido  intimada  a  Recorrente  para

cumprimento da diligência, pena de extinção do feito, e restando silente, é de

ser mantida a decisão que julgou extinto o feito, na forma do art. 267, inciso IV,

do CPC. 

Ante  o  exposto,  DESPROVEJO O  APELO,  mantendo

inalterada a Sentença combatida.

É o voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos
Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Leandro dos Santos, os Excelentíssimos Desembargadores  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à Sessão a 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 de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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