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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO
DE  POSSE.  NÃO  SATISFAÇÃO  DAS  CUSTAS
PROCESSUAIS NO PRAZO DETERMINADO PELO
MAGISTRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Em se tratando de extinção da demanda em razão
da  falta  de  pagamento  de  custas  judiciais,  é
desnecessária a intimação pessoal da parte para o
cancelamento da distribuição em virtude da ausência
de recolhimento das custas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes 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.135.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Bradesco

Financiamentos S/A contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 5ª Vara Cível da

Comarca de Campina Grande, que julgou extinta a Ação de Reintegração de

Posse  sem  resolução  de  mérito  em  razão  da  ausência  de  pagamento  de

custas.

 Nas razões da Apelação, a Promovida requer a reforma da
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decisão aduzindo a impossibilidade de manutenção da extinção da demanda,

sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da parte autora acerca da

penalidade imposta.

Contrarrazões não ofertadas. 

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do

Recurso Apelatório (fls.129/131).

É o relatório. 

VOTO

O  cerne  da  questão  atacada  no  recurso  gira  em  torno  da

inconformidade  da  Instituição  Financeira  no  que  se  refere  a  extinção  da

demanda diante da ausência de pagamento de custas judiciais. 

Com efeito, da análise dos autos, evidencia-se que, à fl.101v,

houve deliberação do juiz, determinando a intimação do Autor para, no prazo

de 05 (cinco)  horas,  providenciar  o  pagamento  de custas  processuais,  sob

pena de extinção.

Contudo, à fl.103v foi certificada a inércia do Recorrente, o que

levou o magistrado a extinguir o processo sem resolução de mérito em virtude

da ausência de pagamento de custas judiciais, requisito de admissibilidade do

processo.

Nesse sentido, o art.  267, inciso IV, do Código de Processo

Civil dispõe:

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;
IV  - quando se verificar a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo; 
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No caso em apreço, conforme acima narrado, percebe-se que

o  julgador  cumpriu  com  as  determinações  legais,  na  medida  em  que  se

evidencia que o ora Recorrente foi cientificado a fim de efetuar o pagamento da

diligência, apesar de ter desconsiderado essa determinação e quedado inerte

no prazo que lhe fora consignado.

De outro lado, tem-se como despropositado o argumento de

necessidade de intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas, na

medida em que o STJ consolidou entendimento que a intimação pessoal não

deve ser exigida como pressuposto para o cancelamento da distribuição do

processo. Vejamos as ementas de alguns julgados daquela Corte: 

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  RECOLHIMENTO  DE  CUSTAS.  CITAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO.
POSSIBILIDADE.  ENTENDIMENTO  ADOTADO  NESTA
CORTE.  VERBETE  83  DA  SÚMULA  DO  STJ.  NÃO
PROVIMENTO.
1.  Nos  termos  do  art.  257  do  CPC,  desnecessária  a
intimação  para  recolhimento  de  custas  se  ainda  não
houve citação da parte contrária, podendo ser extinto o
processo sem julgamento do mérito.
2.  O  Tribunal  de  origem  julgou  nos  moldes  da
jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o
enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no  AREsp  50.692/SP,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado  em  25/11/2014,
DJe 10/12/2014). 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV, C/C ART.
257  DO  CPC.  DESNECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.  A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser
desnecessária a intimação pessoal da parte antes da
extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito
quando ela não realiza o preparo previsto no art. 257
do  CPC,  para  o  qual  foi  regularmente  instada  a
efetuar.
Precedentes.
2. No caso dos autos, o Juiz de primeira instância negou
o  benefício  da  gratuidade  de  justiça  e  intimou a  parte
para  recolher  as  custas,  decisão  contra  a  qual  foi
interposto agravo de instrumento. Após a publicação do
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acórdão que negou provimento ao agravo e manteve a
decisão de primeiro grau, a recorrente não recolheu as
custas  da  ação  originária  no  prazo  estipulado,  o  que
acarretou a extinção do processo nos termos do art. 267,
IV, do CPC. Incidência da Súmula n.83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
nos EDcl no AREsp 428.091/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
04/09/2014, DJe 09/09/2014) – Grifei. 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO  SEM  RECOLHIMENTO  DE  CUSTAS.
CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
1.  Segundo  a  jurisprudência  desta  Corte,
desnecessária  a intimação pessoal  da parte  para o
cancelamento da distribuição em virtude da ausência
de recolhimento das custas processuais.
2.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  Ag
1110647/RJ,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS
CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  21/08/2012,
DJe 29/08/2012) – Grifei. 

Consequentemente, não vinga a Apelação.

Feitas tais considerações,  DESPROVEJO o presente Apelo,

mantendo a Sentença em todos os seus termos.

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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