
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037239-12.2010.815.2001
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
APELANTES : Marly Lacerda Di Pace e Kadja Alessandra Maroja Di Pace
ADVOGADO : José Marcelo Dias (OAB-PB 8.962)
APELADO   : CIGA Construções e Incorporações Ltda e outros
ORIGEM : Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital 
JUIZ : Rodrigo Marques Silva Lima

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE
PROPRIEDADE.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  ABANDONO  DA
CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, §1º
DO  NCPC.  DESCONSTITUIÇÃO  DA SENTENÇA
DE OFÍCIO. PREJUDICADO O RECURSO.  

 A  extinção  do  processo  por  abandono  da
causa por mais de trinta dias (art. 485, III, do NCPC)
pressupõe a intimação da parte autora para suprir a
falta em 5 (cinco) dias (art. 485, §1º do NCPC). 

 A  prévia  intimação  pessoal  da  Autora  é
requisito obrigatório para a prolação da Sentença de
extinção sem resolução do mérito, conforme dispõe
o artigo 485, §1º do NCPC. Logo, a inobservância do
dispositivo  (erro  in  procedendo)  e  a  consequente
nulidade da Sentença pode ser declarada de ofício
pelo Tribunal. 

 Isso  porque  a  Sentença  de  extinção  do
processo por  abandono da causa pelo  Autor,  sem
que  se  tenha  dado  a  parte,  anteriormente,  a
oportunidade  de  se  manifestar  sobre  a  referida
extinção  do  feito,  é  nula  por  ofender  a  garantia
constitucional do contraditório e proibição de decisão
surpresa (art. 10, do NCPC).  
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  ANULAR  A  SENTENÇA DE  OFÍCIO,  por
inobservância do artigo 485, §1º, do NCPC, FICANDO PREJUDICADO O
RECURSO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
122.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Marly  Lacerda  Di

Pace e Kadja Alessandra Maroja Di Pace contra a Sentença prolatada pelo Juiz

da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que extinguiu a Ação Declaratória de

Propriedade sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, do

NCPC).

Nas razões da Apelação, a  Promovente  alega  que  a

jurisprudência tem reconhecido casos de adimplemento substancial,  para se

extinguir o contrato e apenas cobrar o efetivo cumprimento da obrigação, após

satisfeita  boa parte  do contratado.  Requer,  assim, a aplicação da teoria  do

adimplemento substancial.

Pugna,  assim,  pelo  provimento  do  Apelo,  para  reformar  a

Sentença, reconhecendo o erro  in  procedendo e  judicando,  aplicando-se ao

Apelado as cominações da sucumbência (fls. 96/106). 

Sem Contrarrazões (fls. 108/109).

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fls. 116/117).

É o relatório. 

VOTO

Cuida-se de Apelação Cível oposta contra Sentença que, nos
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autos da Ação Declaratória de Propriedade ajuizada pela Recorrente, julgou

extinto o feito, com fundamento no art. 485, III, do NCPC, face ao abandono da

causa.

Compulsando os autos, infere-se que, em 07/10/2013, a Autora

peticionou  requerendo  a  citação  editalícia  da  Imobiliária  Ré,  afirmando

desconhecer o local de funcionamento atual da Empresa (fl. 85).

Esse  pedido  foi  indeferido  pelo  Juiz  em  11/02/2015,  que

determinou à parte diligenciar para obter o endereço da Ré e apresentá-lo no

prazo de 10 (dez) dias (fl. 87).

A  Nota  de  Foro  foi  expedida  em  23/11/2015  (fl.  89).  Em

seguida,  certificado  o  transcurso  do  prazo  (fl.  90),  o  magistrado  proferiu

Sentença extinguindo o processo  sem resolução do mérito por abandono da

causa, nos termos do artigo 785, III, do NCPC (fls. 91/92). 

Verifica-se, contudo, que, no caso, não houve o cumprimento

da  exigência  contida  no  §  1º  do  art.  485  do  Código  de  Processo  Civil

(correspondente ao art. 267, §1º, do CPC/73), qual seja, a intimação pessoal

da parte para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

Em se tratando de extinção do feito por desídia da parte, que,

na hipótese, deixou de cumprir a diligência que lhe competia, paralisando o

andamento do feito por mais de trinta dias, exige a lei adjetiva civil a intimação

pessoal da parte Autora para que supra a falta no período de 5 (cinco) dias.

É o que nos diz o §1º do supra referido dispositivo legal, verbis:

“§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a
parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sobre  o  tema,  é  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
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Justiça:

AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ABANDONO  DA CAUSA.  EXTINÇÃO
DO  PROCESSO.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO
AUTOR.  NECESSIDADE.  ENTENDIMENTO
ADOTADO  NESTA  CORTE.  VERBETE  83  DA
SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1.  O  Tribunal  de  origem  julgou  nos  moldes  da
jurisprudência  pacífica  desta  Corte.  Incidente,
portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado em
04/10/2016, DJe 10/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL.  LOCAÇÃO.  REVISIONAL
DE ALUGUÉIS. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL.
NECESSIDADE.
1.  Para  a  extinção  do  processo,  fundada  no
abandono  de  causa,  é  necessária  a  intimação
pessoal  da  parte  para  suprir  a  falta  em  48
(quarenta e oito horas).
(...)
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(AgRg  no  REsp  1154095/DF,  Rel.  Ministro
HAROLDO  RODRIGUES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado
em 24/08/2010, DJe 20/09/2010)

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.
ABANDONO  DE  CAUSA.  NECESSIDADE  DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, § 1º, DO CPC.
(...)
3. O fato de o recorrente deixar de providenciar a
regularização do polo passivo no prazo assinalado
pela autoridade judicante não exclui  a observância
obrigatória  do  art.  267,  §  1º,  do  CPC,  isto  é,  a
intimação pessoal para que a falta seja suprida no
prazo  de  48  horas,  sob  pena  de  extinção  do
processo.
4.  Recurso  Especial  provido.  (REsp  513.837/MT,
Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 31/08/2009)

No mesmo sentido, já decidiu o nosso Tribunal de Justiça: 
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE
TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO.  ART.  485,  III,  DO  CPC/2015.
NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO
AUTOR. ENDEREÇO  DESATUALIZADO.
INTIMAÇÃO  VIA  EDITAL  NECESSÁRIA.
REQUISITO  DESCUMPRIDO.  ABANDONO  DA
CAUSA.  INOCORRÊNCIA.  SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO. - "A extinção do processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a
sua intimação pessoal que, se for frustrada por
falta de endereço correto, deve se perfectibilizar
por  edital."  (REsp  1596446/SC,  Rel.  Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016). 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00079294320128150011,  -  Não  possui  -,  Relator
DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 27-03-2017) 

Ressalte-se  que no caso concreto  a  Apelação Cível  não se

insurgiu especificamente contra a extinção sem resolução do feito,  mas sim

teceu  argumentos  sobre  o  próprio  mérito  da  demanda,  razão  por  que  não

estaria preenchida a dialeticidade, requisito para a admissibilidade do Recurso. 

Todavia,  a  prévia  intimação  pessoal  da  Autora  é  requisito

obrigatório para a prolação da Sentença de extinção sem resolução do mérito,

conforme dispõe o artigo 485, §1º do NCP. Logo, a inobservância do dispositivo

(erro  in  procedendo)  e  a  consequente  nulidade  da  Sentença  pode  ser

declarada de ofício pelo Tribunal. 

Isso porque a Sentença de extinção do processo por abandono

da  causa  pelo  Autor,  sem  que  se  tenha  dado  a  parte,  anteriormente,  a

oportunidade de se manifestar sobre a referida extinção do feito, é nula por

ofender  a  garantia  constitucional  do  contraditório  e  proibição  de  decisão

surpresa (art. 10, do NCPC).   

Assim sendo, diante da ausência de intimação pessoal da parte

Autora,  não  é  possível  a  extinção  da  Ação  por  inércia,  impondo-se  o
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reconhecimento  da  nulidade  da  Sentença  de  ofício,  ficando  prejudicado  o

Apelo.

Feitas  essas  considerações,  ANULO  A  SENTENÇA  DE

OFÍCIO,  por  inobservância  do  artigo  485,  §1º,  do  NCPC,  FICANDO

PREJUDICADO O RECURSO.  Determinando, o retorno dos autos à origem,

para  que  o  feito  tenha  prosseguimento  com  a  intimação  pessoal  da  parte

autora para dar andamento ao processo sob pena de extinção do feito.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador 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, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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