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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0018581-37.2010.815.2001
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa.
Apelante : Banco Santander Brasil S/A.
Advogado : Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/PB 20.412).
Apelado        : Finishing Gear COM de Pescados LTDA e outros.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO
POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO
PESSOAL PARA DIZER SE TEM INTERESSE
NO  FEITO  SOB  PENA  DE  EXTINÇÃO.
INÉRCIA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  POR
ABANDONO. ART. 485, III, DO NOVO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  IRRESIGNAÇÃO.
DESNECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO  DO
ADVOGADO  DO  EXEQUENTE  ANTE  A
INTIMAÇÃO  PESSOAL DA PARTE  AUTORA
PARA  MANIFESTAR  INTERESSE  NO
PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO.  VALIDADE
DA  INTIMAÇÃO  REALIZADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

– A extinção do processo, com base no art. 485, III,
do  CPC,  requer  prévia  intimação  pessoal  da  parte
para manifestar  seu interesse no prosseguimento do
processo.  Constatada  a  observância  de  intimação
pessoal ao banco, via AR, não há razão para anular a
sentença de primeiro grau.

“ Conforme preceitua o art. 485, §1º, do Novo Código de
Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa,
presume a intimação pessoal da parte, para dar andamento
ao  feito,  sendo  desnecessária  a  intimação  do
advogado.”(TJPB, AC n.º 0064917-31.2012.815.2001, Rel.:
Juiz de Direito Convocado Tércio Chaves de Moura , Quarta
Câmara Cível, D.J.: 30/01/18)
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Banco Santander
Brasil S/A contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca
da Capital que, nos autos da  Ação de Execução por Título Extrajudicial
ajuizada pela ora apelante em face de Fishing Gear Comércio de Pescados
Ltda, Davi Utino Franca e Alberto Luiz de Vasconcelos Motta, extinguiu o
processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, atendendo ao mais que dos autos
consta, declaro por sentença, a extinção do processo,
sem julgamento de mérito, com apoio no art. 485, III,
do CPC, em vista do manifesto desinteresse do autor
no seu prosseguimento. Transitada em julgado essa
decisão, arquive-se com baixa na distribuição.” (fls.
103)

Inconformada, o promovente interpôs Recurso Apelatório (fls.
105/11), aduzindo a nulidade da sentença, destacando que, antes da prolação
da  decisão  vergastada,  a  advogada  subscritora  não  fora  intimada  para  dar
prosseguimento ao feito.

Assevera,  pois,  que  o  feito  não  deveria  ter  sido  extinto  por
abandono da causa. Por fim, pleiteia pelo provimento do apelo, anulando a
sentença  e  determinando o retorno  dos  autos  ao juízo  de  origem para  dar
regular processamento ao feito.

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 118v)

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo prosseguimento do feito
sem intervenção meritória do Órgão Ministerial (fls. 122/125). 

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, é de se conhecer o presente recurso.

Conforme relatado,  insurge-se  a  apelante  contra  sentença  de
extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito,  por  falta  de  interesse,
argumentando, para tanto, a nulidade da sentença.

Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que, às fls. 99, determinou-se a
intimação pessoal da parte promovente, através de carta com AR, para em 48
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horas, dizer de seu interesse no andamento do feito, sob pena de extinção da
demanda.

Tendo a promovente quedado-se inerte, conforme certidão de
fls.  100v, o magistrado singular  prolatou sentença de extinção por  falta  de
interesse, nos termos do art. 485,III, do CPC.

Prevê o atual Diploma Processual Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(…)

III - por não promover os atos e as diligências que
Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de
30 (trinta) dias;

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

Ao que se extrai da leitura do §1º do supratranscrito dispositivo
legal, a extinção do processo, por inércia da parte autora, deve ser precedida
da intimação pessoal desta para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco)
dias. 

O  antigo  Código  de  Processo  Civil,  inclusive,  já  previa  tal
regramento,  embora  com prazo  diferente  para  manifestação,  conforme  art.
267, inciso III c/c §1º, do CPC/1973.

Sobre o tema, Elpídio Donizetti ensina:

"(…)  a  extinção  só  ocorrerá  se  a  parte,  intimada
pessoalmente,  não  promover  os  atos  e  diligências
necessários ao andamento do feito no prazo de 48
horas (art.  267, §1º).  É norma cogente o art.  267,
§1º, que impõe ao magistrado o dever de, primeiro,
intimar a parte  para  cumprir  a  diligência que  lhe
compete (recolher as custas, por exemplo), para só
então decretar a extinção do processo” 
(In Curso Didático de Direito Processual Civil.  São
Paulo: Atlas, 2011, p.377). 

A respeito  do  tema,  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  COMPROVAÇÃO  DA
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM
AGRAVO  REGIMENTAL.  SUSPENSÃO  DO
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EXPEDIENTE  FORENSE.  POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  ABANDONO  DA
CAUSA.  NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO
PESSOAL  DO  AUTOR.  DESNECESSIDADE  DE
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
JURISPRUDÊNCIA DO  TRIBUNAL.  SÚMULA N.
83/STJ.  1.  A  comprovação  da  tempestividade  do
agravo  em  recurso  especial  em  decorrência  de
suspensão  de  expediente  forense  no  Tribunal  de
origem  pode  ser  feita  posteriormente,  em  agravo
regimental, desde que por meio de documento idôneo
capaz  de  evidenciar  a  prorrogação  do  prazo  do
recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é
necessária  a  intimação  pessoal  da  parte  autora,
sendo  descabida  a  intimação  de  seu  advogado.
Incidência  da  Súmula  n.  83/STJ.  3.  Embargos  de
declaração  acolhidos”.  (STJ/EDcl  no  AgRg  no
AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/02/2016, DJe 19/02/2016).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  POR  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  ABANDONO  DE  CAUSA.
ART. 485, III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OCORRÊNCIA.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA  PARTE
AUTORA.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
REPRESENTANTE  DA  EMPRESA.  INTIMAÇÃO  TIDA
COMO  VÁLIDA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.
Ocorre a hipótese de abandono de causa, com a extinção do
processo sem resolução do mérito, quando a parte autora
deixa de promover os atos e diligências que lhe compete por
mais  de  30  (trinta)  dias,  após  ter  sido  intimada
pessoalmente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias,
permanecendo inerte,  consoante o art.  485, §1º,  do Novo
Código de Processo Civil. - Conforme preceitua o art. 485,
§1º, do Novo Código de Processo Civil, a extinção do feito
por abandono de causa,  presume a intimação pessoal  da
parte, para dar andamento ao feito, sendo desnecessária a
intimação  do  advogado.  (TJPB,  AC  n.º  0064917-
31.2012.815.2001,  Rel.:  Juiz  de  Direito  Convocado  Tércio
Chaves de Moura , Quarta Câmara Cível, D.J.: 30/01/18)

No caso dos autos, ocorreu a intimação pessoal da parte autora,
ora apelante, para dar andamento ao processo, conforme se verifica às fls. 101,
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restando cumprido requisito essencial previsto em lei. 

Dito isso, não poderia a magistrado ter decidido de outra forma,
senão declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, a teor do art.
485, §1.º, do CPC.

De tal maneira, verificando-se o cumprimento da determinação
contida  no  art.  485,  §1º,  do  CPC,  inevitável  a  manutenção  do  decisum
primevo.

A par  das  referidas  considerações,  NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA recorrida.

É COMO VOTO.  

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,10 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho 
Desembargador Relator
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