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ACÓRDÃO
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Relator    :Des. José Ricardo Porto.
Apelante :Banco Bradesco Financiamento S.A.
Advogado :Hiran Leão Duarte  (OAB/CE nº10.422).
Apelado :Rildo Inocente da Silva

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.
EXTINÇÃO  DO  FEITO  POR  ABANDONO  DA  CAUSA.
INTIMAÇÃO  PESSOAL  PARA  IMPULSIONAR  O  FEITO.
OCORRÊNCIA.  NÃO  PERFECTIBILIZAÇÃO  DA
DILIGÊNCIA EM RAZÃO DO AUTOR NÃO MAIS RESIDIR
NO  ENDEREÇO  INDICADO  NA  INICIAL.  AUSÊNCIA  DE
COMUNICAÇÃO  DE  MUDANÇA  DE  ENDEREÇO.
INTIMAÇÃO  VÁLIDA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  “Compete  ao  advogado  ou  à  parte,  quando  postular  em  causa
própria,  comunicar  ao escrivão do processo qualquer mudança de
endereço.  Não  sendo  observada  essa  determinação,  reputar-se-ão
válidas as intimações enviadas em carta registrada para o endereço
constante dos autos”. (APC nº 20121310024803 (1016162), 5ª Turma
Cível do TJDFT, Rel. Maria Ivatônia. j. 10.05.2017, DJe 19.05.2017).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  77/82)  interposta  pelo  Banco
Bradesco  Financiamento  S.A.,  desafiando  decreto  sentencial  (fls.  74/75)  que  julgou
extinta a Ação de Busca e Apreensão movida em face de Rildo Inocente da Silva, ante o
abandono da causa.

O apelante alega, em suma, que não houve a sua intimação pessoal
antes da extinção do feito, condição necessária para a configuração do abandono da causa.
Ao final, requer a reforma do decisum.

Sem contrarrazões.



AP  Nº 0024830-72.2008.815.2001

A Procuradoria  de  Justiça  entendeu  que  o  caso  em disceptação  dispensa  a
manifestação ministerial – fls. 90/91.

É o relatório. 

VOTO:

A questão trazida à tona pelo presente apelo não requer maiores delongas, isso
porque apenas discute acerca da possibilidade de extinção do feito por abandono da causa.

Como se sabe,  o Código de Processo Civil/2015 disciplina  a hipótese de o
magistrado  pôr  fim  ao  feito,  sem  resolver  o  mérito,  quando  o  autor  não  promover  os  atos  e
diligências que lhe incumbir por mais de 30 (trinta) dias. Vejamos:

“Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe 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.”

Como se observa, o §1º do mencionado dispositivo exige, de forma expressa, a
intimação pessoal da parte para suprir a sua inércia, situação que o recorrente alega não ter ocorrido
no presente caso.

Em análise detida dos autos, tenho que o juízo de base procedeu à intimação do
promovente por nota de foro por duas vezes consecutivas, tendo decorrido o prazo sem qualquer
manifestação, consoante faz saber as certidões de fls. 69v e 70v.

Em seguida, o magistrado requereu nova diligência, dessa vez pessoalmente,
que  resultou  em  frustração  em  razão  da  parte  autora  não  residir  no  endereço  indicado,  tudo
conforme certificado às fls. 96.

Nessa perspectiva, concluo que a última intimação não se perfectibilizou tão
somente em razão da desídia do demandante, a quem cumpria manter atualizados seus dados junto
ao cartório judicial.

Assim prevê o parágrafo único do art. 274 do CPC/2015:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às
partes,  aos  seus  representantes  legais,  aos  advogados  e  aos  demais
sujeitos  do  processo  pelo  correio  ou,  se  presentes  em  cartório,
diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo  único.  Presumem-se  válidas  as  intimações  dirigidas  ao
endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente
pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver
sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da
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juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no
primitivo endereço.

Assim, é cristalina a forma regular e lídima com que o feito foi conduzido,
ensejando a sua extinção, conforme bem consignado na decisão terminativa ora recorrida.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
ABANDONO.  ARTIGO  267,  INCISO  III  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  INTIMAÇÕES  REGULARES.  ART.
267, § 1º DO CPC/1973. ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA PARTE
AUTORA. ART. 39 DO CPC/1973.  Compete ao advogado ou à parte,
quando postular em causa própria, comunicar ao escrivão do processo
qualquer  mudança  de  endereço.  Não  sendo  observada  essa
determinação,  reputar-se-ão válidas as intimações enviadas em carta
registrada para o endereço constante dos autos (art. 39 do CPC/1973).
Para os fins da intimação pessoal prevista no art. 267, § 1º do Estatuto
Processual Civil revogado,  para as hipóteses de extinção do processo
sem resolução de mérito quando a parte autora não promover os atos e
diligências  que  lhe  competir,  considera-se  válida  intimação  pessoal
encaminhada  para  o  endereço  fornecido  pela  parte  requerente.
Apelação  conhecida,  preliminar  rejeitada  e  não  provida.  (APC  nº
20121310024803  (1016162),  5ª  Turma  Cível  do  TJDFT,  Rel.  Maria
Ivatônia. j. 10.05.2017, DJe 19.05.2017).

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO  COM  PEDIDO  LIMINAR.  INÉRCIA  DO  AUTOR.
ABANDONO  DA  CAUSA.  DESPACHO  PUBLICADO  PARA  O
ADVOGADO.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  PARA PROSSEGUIMENTO
DO  FEITO.  OCORRÊNCIA.  CARTA  COM  AVISO  DE
RECEBIMENTO.  MUDANÇA  DE  ENDEREÇO.  AUSÊNCIA  DE
COMUNICAÇÃO  AO  JUÍZO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO. ART.  267,  II  E  III,  DO  CPC.
INCIDÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  I  - A  inércia  do
Apelante,  após  sua intimação pessoal  para prosseguimento  do feito,
caracteriza abandono da causa e enseja a extinção do processo,  nos
termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil. II - Determinada a
intimação por carta AR para dar andamento ao feito em 48 horas,  o
autor  não foi  localizado,  pois  teria mudado de endereço,  decorrendo
prazo previsto no art. 267, § 1º, do CPC, configurando o abandono de
causa,  conforme o art.  267,  III,  do mesmo diploma.  III  -  Presume-se
válida a intimação dirigida ao endereço declinado na inicial pelo autor,
a  quem  cumpria  atualizá-lo  em  caso  de  mudança  temporária  ou
definitiva.  Inteligência  do  art.  238,  parágrafo  único,  do  CPC.  IV  -
Evidenciada  a  publicação do  despacho,  via  Diário  Oficial  eletrônico
para  seu  advogado  e  envio  de  intimação  postal  para  o  endereço
informado na inicial.  V - Mantém-se a sentença extintiva, vez que em
consonância  com  a  legalidade.  APELAÇÃO  CONHECIDA  E  NÃO
PROVIDA. (Apelação nº 0032626-45.2009.8.05.0001, 4ª Câmara Cível
do TJBA, Rel. Roberto Maynard Frank. Publ. 09.03.2016).
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Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  à  Apelação  Cível,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento,  além do relator,  o  Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o  Exmo.  Des.
Leandro  dos  Santos  e  o  Excelentíssimo  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  em
substituição a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente  à  sessão  a  representante  do  Ministério  Público,  Drª.  Janete  Maria

Ismael da Costa Macedo, 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, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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