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Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001117-42.2017.815.0000 – Campina Grande
RELATORA : Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE : Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
ADVOGADO : Ana Carolina Freire Tertuliano (OAB/PB 14672) e outros
APELADO : Célia Maria da Silva Barros
ADVOGADO : sem advogado constituídos nos autos

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  ABANDONO  DA  CAUSA.
ARTIGO  485, INC. III DO  NCPC. INTIMAÇÃO PESSOAL.
CARTA.  PESSOA  JURÍDICA.  RECEPÇÃO.  INTIMAÇÃO
PRÉVIA ANTES DE EXTINGUIR O FEITO. INTELIGÊNCIA
DO  §  1º  DO  ARTIGO  485 DO  NCPC.  PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO

A extinção do processo em face do abandono de causa pelo
autor pressupõe a sua intimação pessoal, para que pratique
o  ato  determinado.  Somente  se  desatendida  o  comando
judicial é possível, então, extinguir-se o feito sem julgamento
de mérito. 
Como  na  espécie,  as  determinações legais  foram
observadas, desmerece reparos a sentença.

“Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade
da  citação  via  postal  com  aviso  de  recebimento  (AR),
efetivada  no  endereço  da  pessoa  jurídica  e  recebida  por
pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a
assina  sem  fazer  nenhuma  objeção  imediata”.  (REsp
1355277/MG,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  71/76)  manejada  pela
Administradora  de  Consórcio  Nacional  Honda  Ltda.  insurgindo-se  contra  a
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sentença (fls. 69) prolatada pelo Juízo de Direito 6ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande,  nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
apelante  contra Célia Maria da Silva Barros, que extinguiu sem resolução do
mérito,  nos  termos  do  art.  485,  III,  do  NCPC,  dada  inércia  da  parte  em
impulsionar o feito.

Em suas razões,  o apelante  alega:  1)  nunca  ter abandonado  a
ação; 2) a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao
processo, vez que a intimação aos patronos é insuficiente nessas hipóteses.
Por fim, postula o provimento do recurso com o prosseguimento da lide.

Inexistência  de  intimação  para  contrarrazões,  tendo  em  vista
ausência de citação da ré, fls. 79.

Parecer do Ministério Público  pugnando pelo prosseguimento do
recurso, sem manifestação de mérito dada a ausência de interesse público que
torne necessária a intervenção ministerial, fls. 87/89.

VOTO

O cerne da questão atacada no recurso gira em torno da sentença
que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. III do
NCPC, após determinar a intimação pessoal do apelante para dar andamento
ao feito e ter decorrido o prazo sem nenhuma manifestação. 

Dos  autos  se  evidencia  que  às fls.  64,  houve  deliberação  da
magistrada  determinado  que  a  intimação  pessoal  da  parte  autora  para
impulsionar  o  feito,  a  qual  foi  cumprida  pela  escrivania,  conforme carta  de
intimação  (fls.  65).  Todavia,  ainda  assim  e  devolvido  o  comprovante  de
correspondência  (AR),  decorreu  o  prazo  legal  sem  manifestação  do
interessado. 

Veja-se que i)  a intimação ocorreu em 18/04/2016,  ii)  o AR foi
junto em 29/04/2016 e iii) a certidão informando o decurso de prazo in albis foi
datada de 28/06/2016, o que demonstra a inércia da parte em impulsionar o
andamento processual.

Por isso,  ao verificar  ultrapassadas  as etapas  determinadas na
norma processual e considerar inércia da parte, de fora escorreita extinguiu-se
o processo, nos termos do art. 485, III do NCPC.

O art. 485 do NCPC dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por
negligência das partes;
III  -  por  não  promover  os  atos  e  as  diligências  que  lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias;
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[...]
§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada  pessoalmente  para  suprir  a  falta  no  prazo  de  5
(cinco) dias.

Conforme  acima  narrado,  percebo o  cumprimento  das
determinações legais,  ao  se evidenciar  que  o  apelante  foi  cientificado  para
impulsionar  a  lide,  mas  desconsiderou  a  determinação  e  quedou  inerte  no
prazo consignado1.

Assim,  não  há  espaço  para  argumentação  de  que  não  houve
regular tramitação, ou de inexistir intimação pessoal, notadamente porque, em
se  tratando  de  pessoa  jurídica2,  considera-se  válida  a  intimação  ao  seu
representante legal, para os fins da exigência contida no art. 485, § 1º, do CPC.

Portanto, inexiste razão para reformar o julgado.

Feitas  tais  considerações,  nego  provimento  ao  Apelo  para
manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/4

11.[…] 3.  Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta)  dias e a inércia da parte autora após a
intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art.
267, III, §1º, do CPC de 1973. […] 5. Agravo interno de fls. 207-216 não provido e agravo interno de fls. 217-226 não
conhecido  (AgInt  no  AREsp  1015747/SC,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em
03/08/2017, DJe 09/08/2017)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO  POR  ABANDONO.  ART.  267,  III,  §  1°,  DO  CPC/1973.  SÚMULA N.  240/STJ.  INAPLICABILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N° 7 DO STJ. 1. Verificando que o autor abandonou a causa
por  mais  de 30 (trinta)  dias,  permanecendo inerte  após ter  sido devidamente intimado,  o  juiz  ordenará o
arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC. […] 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 963.224/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017)

2[…]  1.  Aplica-se  a  teoria  da  aparência  para  reconhecer  a  validade  da  citação  via  postal  com  aviso  de
recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder
expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.  […] 7.  Recurso especial  a que se nega
provimento. (REsp 1355277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015,
DJe 01/02/2016)

                                                     Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                        3


