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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029799-90.2009.815.2003
ORIGEM: 2ª Vara Regional de Mangabeira
RELATOR:  Juiz  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  convocado  para
substituir a  Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
APELANTE: Sílvio Gabriel Gomes de Araújo, representado por sua
genitora, Ana Paula Gomes da Silva
DEFENSORA: Eulina Almeida  Lyra Nóbrega
APELADO: Severino Francisco de Araújo Neto

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO  MÉRITO.  ART.  267,  INCISO  III,  DO  CPC.  DECISÃO
INDEVIDA.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  EM  ENDEREÇO
EQUIVOCADO. INVALIDADE. PROVIMENTO.

- “Na extinção do processo sem julgamento do mérito por força
do art. 267, III, CPC, se faz imperiosa a intimação pessoal da
parte.
A  intimação  realizada  em  endereço  diverso  do  indicado  é
inválida.”  (TJMG - Apelação Cível n. 1.0694.01.005611-7/001,
Relator:  Des. Antônio Bispo,  15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 25/07/2013, publicação da súmula em 02/08/2013).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, dar  provimento  à
apelação cível.
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SÍLVIO GABRIEL GOMES DE ARAÚJO, representado  por  sua
genitora,  Ana  Paula  Gomes  da  Silva, interpôs  apelação  cível  contra  a
sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Regional de Mangabeira (f. 20)
que,  nos  autos  da  ação  de  alimentos  movida  contra  SEVERINO
FRANCISCO DE ARAÚJO NETO, declarou extinto o processo sem resolução
do mérito, com base no art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a sentença deve ser anulada, uma vez
que não foi intimado pessoalmente para dizer se tinha interesse ou não
em continuar com o processo, já que a intimação foi enviada a endereço
diverso do que fora informado na petição inicial (f. 22/24).

Sem contrarrazões. 

O Parquet opinou pelo provimento do recurso (f. 36/39).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                          Relator 

O autor, ora apelante, ajuizou ação de alimentos em face de
seu genitor, sendo requerida a fixação de alimentos provisórios.

Ao  examinar  o  feito,  o  Magistrado  de  primeiro  grau,  no
despacho  de  f.  10,  fixou  os  alimentos  provisórios  em  20%  dos
vencimentos  do  demandado,  designou  audiência  de  conciliação  e
julgamento e determinou a citação.

Como as partes não compareceram à audiência, conforme o
termo de f. 14, naquela oportunidade fora deliberado o prazo de 30 dias
para o autor manifestar-se. Todavia não houve pronunciamento, e assim
foi  determinada a expedição de edital,  o que ocorreu, mas não existiu
manifestação  da  parte  autora  (f.  16/19),  sobrevindo  a  sentença  que
extinguiu o feito por abandono.

No entanto observa-se dos autos que o mandado de intimação
do autor (f.  13) fora expedido para endereço diverso do informado na
petição inicial.

 Como é cediço, para a extinção do processo por abandono da
causa por mais de 30 dias, é necessária a intimação pessoal da parte para
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suprir  a falta em 48 horas.  No caso em deslinde,  isso não teria como
ocorrer, já que houve um equívoco quanto ao endereço que constou no
mandado de intimação, o que torna o ato inválido.

Cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse
sentido:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
ARTIGO  267,  III,  CPC.  INDEVIDA.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  EM
ENDEREÇO  ERRADO.
Na extinção do processo sem julgamento do mérito por força do art.
267,  III,  CPC,  se  faz  imperiosa  a  intimação  pessoal  da  parte.
A intimação realizada em endereço diverso do indicado é inválida.1 

Assim, os autos devem retornar à Comarca de origem, para que
seja  dado  prosseguimento  ao  feito  e,  por  conseguinte,  seja  feita  a
intimação pessoal da parte autora, acerca de uma nova data de audiência
de conciliação, no endereço indicado na exordial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério
Público,  dou  provimento  ao  recurso  apelatório,  para  declarar  a
nulidade da sentença, a fim de que o processo retome seu curso regular,
com a intimação do autor no endereço indicado na petição inicial (f. 02).

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTE RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição limitada para
substituir a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE A. D. FERREIRA) e com o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Doutor AMADEUS LOPES
FERREIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 04
de setembro de 2014.

1 Apelação Cível 1.0694.01.005611-7/001, Relator: Des. Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
25/07/2013, publicação da súmula em 02/08/2013.



AP n. 0029799-90.2009.815.2003                                                                                                         4

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                 Relator


