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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000281-85.2012.815.0601
Origem : Comarca de Belém
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogados : Ana Carolina Martins de Araújo  – OAB/PB nº 19.905-B
Apelado : Elpídio Henrique Gomes

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.  SUBLEVAÇÃO  DO  AUTOR.
ABANDONO  DE  CAUSA.  INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO  PESSOAL.  AUSÊNCIA.  NÃO
OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DO ART. 267, §1º,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.
ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO.
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS
AUTOS AO JUÍZO A QUO. PROVIMENTO.

- Nos termos do art. 267, §1º, do Código de Processo
Civil,  ocorre  abandono  de  causa  quando  a  parte
autora deixa de promover os atos e as diligências que
lhe compete por mais de trinta dias e, intimada para
manifestar-se no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
permanece inerte.
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- Considerando a ausência de intimação pessoal da
parte autora para dar andamento ao processo, deve
ser anulada a sentença e determinado o retorno dos
autos ao Juízo  a quo, porquanto não caracterizado o
abandono de causa.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover a apelação.

Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S/A ajuizou  Ação
Ordinária  de  Cobrança, em  face  de  Elpídio  Henrique  Gomes,  pleiteando  o
recebimento da importância de R$ 3.018,10 (três mil e dezoito reais e dez centavos),
oriunda do Contrato/Escritura de Composição e Confissão de Dívida firmado pelas
partes, fls. 08/13.

Penhora  de  bens  pertencentes  a  parte  executada
devidamente realizada, fls. 29/31.

Intimação da parte autora para se manifestar, em dez
dias, acerca da penhora realizada, fl. 33. 

Diante da inércia da instituição financeira, a Juíza de
Direito  a quo, sob o fundamento de abandono de causa, decretou, com fundamento
no art. 267, III, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução do
mérito, consignando os seguintes termos, fl. 35:

Isto posto, tendo em vista o que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  declaro
extinto o processo sem julgamento do mérito, o que
faço com arrimo no art. 267, III, do CPC.
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Embargos  de  declaração  opostos  pela  instituição
financeira, fls. 37/40, os quais, devidamente apreciados, fl. 48, restaram rejeitados.

Inconformado,  o  autor interpôs  APELAÇÃO,  fls.
52/67, alegando, em resumo, violação ao §1º do art. 267, do Código de Processo Civil
vigente  à  época  e  não  caracterização  de  abandono  de  causa,  tendo  em  vista  a
ausência de sua intimação pessoal para dar andamento ao processo. Por fim, requer o
provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos
autos à origem, conferindo regular prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões, fl. 72. 

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  desate  da  contenda  consiste  em  saber  se  a
Magistrada  a  quo agiu com acerto ao julgar,  com fundamento no art.  267,  III,  do
Código de Processo Civil  de 1973, o processo extinto sem resolução do mérito,  é
dizer, por configuração de abandono de causa.

Adianto que a resposta é negativa, haja vista não ter
sido observada a exigência prevista no §1º, do art. 267, do Código de Processo Civil
de 1973.

Conforme enunciado no artigo supracitado,  ocorre
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abandono de causa quando a parte autora deixa de promover os atos e as diligências
que lhe compete por mais de trinta dias e, intimada para manifestar-se no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, permanece inerte. Eis o dispositivo legal em referência:

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;
(…)
§ 1º  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;

No caso dos autos, contudo, observa-se a existência
de  óbice  à  decretação  da  extinção  do  processo  por  abandono  de  causa,  a  saber,
ausência  de  intimação pessoal  da parte  autora  para  dar  andamento  ao  processo,
conforme exigência do dispositivo legal mencionado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO.
ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA.
FALTA  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  PARA
MANIFESTAR  INTERESSE  NO  FEITO.  NÃO
ATENDIMENTO.  INFRAÇÃO AO ART.  267,  §  1º,
DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. NULIDADE DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
- "O art. 267, § 1º do antigo Código de Processo Civil
e o art. §1º, NCPC, exige a prévia intimação pessoal
da parte autora para se manifestar no processo, em
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48 horas,  sob pena de decretação de abandono da
causa. Inexistindo a citada intimação, a anulação da
sentença  é  medida  que  se  impõe."  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00041832820108150371, - Não possui -, Relator DES.
JOÃO ALVES DA SILVA, j.  em 07-08-2017).  (TJPB,
AC nº 0001444-84.2017.815.0000,  Rel.  Des.  Leandro
dos Santos, J. 21/11/2017).

E,

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  EXTINÇÃO  DO
FEITO  POR  ABANDONO  DO  AUTOR.
IRRESIGNAÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO  PARÁGRAFO
1.º DO ARTIGO 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  CONSTATAÇÃO.  NECESSIDADE  DE
RETORNO  DOS  AUTOS  PARA  REGULAR
PROCESSAMENTO. PROVIMENTO DO APELO. 
- Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de
mérito:  (...)  III-  quando,  por  não  os  autos  e
diligências  que lhe competir,  o  autor  abandonar  a
causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) §1.º - O juiz
ordenará, nos casos dos nº. 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;
-  Não deve o magistrado extinguir o processo por
abandono  da  causa  se  antes  não  concedeu  ao
advogado  o  prazo  para  se  manifestar  sobre
diligência a seu cargo, tampouco intimou a autora
pessoalmente no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas;
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-  Não deve o magistrado extinguir o processo por
abandono  da  causa  se  antes  não  concedeu  ao
advogado  o  prazo  para  se  manifestar  sobre
diligência a seu cargo, tampouco intimou a autora
pessoalmente no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
para  suprir  a  falta.  (TJPB,  AC  nº  0002885-
58.2009.815.0331,  Rel.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa, Juiz Convocado para substituir 

Sendo  assim,  em  razão  da  não  caracterização  do
abandono de causa, deve ser anulada a sentença. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO DE APELAÇÃO,  para  anular  a  sentença  e  determinar  o  retorno dos
autos ao Juízo a quo, a fim de seguir seu regular processamento.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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