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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE
POSSE.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  ABANDONO  DE
CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  IRRESIGNAÇÃO
DO  AUTOR.  DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE
IMPULSIONAMENTO  NO  FEITO.  INÉRCIA
CONFIGURADA.  INTIMAÇÃO  VÁLIDA.
OBSERVÂNCIA  DA  TEORIA  DA  APARÊNCIA.
NECESSIDADE  DE  REQUERIMENTO  DA PARTE
RÉ. SÚMULA Nº 240, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  INAPLICABILIDADE.  REVELIA  DO
PROMOVIDO  CONFIGURADA.  INTIMAÇÃO
PESSOAL  DO  ADVOGADO.  DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.
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-  O inciso  III,  do  art.  485,  do  Código  de  Processo
Civil autoriza a extinção do feito, sem resolução do
mérito,  “quando,  por  não  promover  os  atos  e
diligências  que lhe  incumbir,  o  autor  abandonar  a
causa  por  mais  de  30  (trinta)  dias”,  conjunção
vislumbrada na hipótese.

-  Com  base  na  teoria  da  aparência,  é  válida  a
intimação  realizada  na  pessoa  identificada  como
funcionário  da  empresa  independente  desta  ser
qualificada  ou  não,  pois,  de  acordo  com  tal
regramento,  devem  ser  aproveitados  os  efeitos
possíveis  do  ato  praticado,  quando  realizados  de
boa-fé.

-  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
firmou-se  no  sentido  de  que  "é  obrigatória  a
intimação do autor, nos casos de abandono da causa,
e  não de  seu advogado,  para  que não  ocorra  de  a
parte  ser  surpreendida  pela  desídia  de  seu
procurador" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,  Terceira  Turma,
DJe 03/08/2015).

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  51/62, interposta  pelo
Bradesco  Leasing  S/A -  Arrendamento  Mercantil contra  sentença  proferida  pela
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Juíza de Direito da Comarca da Pedras de Fogo, fl. 48, que, nos autos da  Ação de
Reintegração de Posse com Pedido de Liminar manejada pelo apelante em face de
Severino Ramos Costa ME, decidiu:

Isto posto, EXTINGO O PROCESSO DE EXECUÇÃO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,  nos  termos  do
art. 485, inc. III do NCPC.
Transitada  em  julgado  a  presente  sentença,
arquivem-se  os  autos,  dando-lhe  baixa  na
distribuição.

Em suas razões, o  recorrente defende a necessidade
de reforma da sentença, alegando, em resumo, a não caracterização do abandono de
causa, por não ter havido intimação pessoal do promovente, desobedecendo, assim, o
teor descrito no art. 485, §1º, do Novo Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que os
causídicos, representantes do autor, também deveriam ter sido intimados de forma
pessoal  para  promoverem  o  andamento  do  feito,  razão  pela  qual  postula  o
provimento do recurso para que a sentença seja cassada e os autos retornem ao juízo
originário para o devido prosseguimento do feito.

Contrarrazões não ofertadas, conforme se depreende
da certidão exarada à 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
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Compulsando  os  autos,  infere-se  dos  autos  que  o
Bradesco  Leasing  S/A  -  Arrendamento  Mercantil  propôs  a  presente  Ação  de
Reintegração de Posse com Pedido Liminar, sustentando ter celebrado contrato de
arrendamento mercantil (n° 00218.0013092.801.1136142) com o promovido, Severino
Ramos  Costa  ME,  de  01  (um)  veículo,  Marca  VW,  Kombi  lotação,  Chassi  nº
9BWMF07X29P008565,  Ano  de  fabricação  2008  e  modelo  2009,  Cor  branca,  Placa
KKM8936, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago em 60 (sessenta)
prestações, tendo como data de vencimento da primeira parcela o dia 01/03/2010 e da
última na data de 01/07/2012, só que desde o início o demandado passou a incorrer
em mora, perfazendo um débito de R$ 54.197,13 (cinquenta e quatro mil,  cento e
noventa e sete reais  e treze centavos),  referente às parcelas vencidas e vincendas,
devidamente corrigidas.

Decidindo o litígio, a Magistrada de primeiro grau
julgou extinto o processo sem resolução do mérito,  por abandono de causa,  com
fundamento  no  art.  485,  III,  do  Novo Código  de  Processo  Civil,  dando  ensejo  à
interposição do presente recurso pelo promovente.

De  logo,  convém ressaltar  que o  desenvolvimento
natural do trâmite processual deve levar à composição do litígio, com a consequente
resolução do mérito,  estabilizando,  dessa forma, as relações jurídicas em conflito,
salvo  quando  questões  processuais  impedirem a  regular  conclusão  da  demanda,
obrigando o juízo, por expressa previsão em lei, a extinguir o processo sem a devida
análise meritória.

Assim,  conforme  a  legislação  processual,  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 05 (cinco) dias, permanecendo inerte, consoante o art. 485, §1º, do Novo
Código de Processo Civil.

No  caso,  não  assiste  razão  ao  recorrente,  quando
alega  ausência  de  intimação  pessoal  sua,  a  fim  de  manifestar  interesse  no
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prosseguimento  da  ação  executiva.  Digo  isso,  pois,  analisando  a  documentação
encartada, vê-se que, em 09 de dezembro de 2013, o patrono do autor foi intimado
para,  em 05  (cinco)  dias,  juntar  a  original  da  petição  encartada  às  fls.  32,  e  não
apresentou resposta. Diante da inércia, foi exarado despacho, em 21 de fevereiro de
2014,  no  sentido  de  que os  autos  permaneçam em cartório  por  um prazo  de  30
(trinta)  dias  aguardando manifestação do promovente,  fl.  38,  e,  como não houve
resposta, foi determinada a intimação do autor para impulsionar o feito no prazo de
48  (quarenta  e  oito)  horas,  deixando  também  escoar  o  prazo  sem  qualquer
manifestação. 

Dessa forma, não há como acolher o pleito recursal
de ausência de intimação pessoal, pois, às fls. 41 e 44, visualiza-se a existência de
cartas  de  intimação,  com  avisos  de  recebimento,  as  quais  foram  juntadas,
respectivamente, nos dias  30/05/2014 e 10/04/15, ambas  devidamente assinadas por
funcionários da empresa demandante,  as  quais,  com base na teoria da aparência,
devem ser  consideradas  válidas,  pois,  de  acordo  com tal  regramento,  devem ser
aproveitados  os  efeitos  possíveis  do  ato  praticado,  de  boa-fé,  com base  em erro
justificado pelas circunstâncias.

Nesse sentir, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
EXTINÇÃO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
TEORIA DA APARÊNCIA.  REQUERIMENTO  DO
RÉU.  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  Nº
282/STF.
1. "Aplicação do entendimento prevalente da Corte
Especial  no  sentido  de  adotar-se  a  Teoria  da
Aparência, reputando-se válida a citação da pessoa
jurídica  quando  esta  é  recebida  por  quem  se
apresenta  como representante  legal  da empresa  e
recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência
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de poderes de representação em juízo" (AgRg nos
EREsp  nº  205.275/PR,  Relatora  Ministra  Eliana
Calmon, Corte Especial, DJ 28/10/2002).
2. A alegação de necessidade de requerimento do réu
para a extinção do processo não foi analisada pelo
tribunal  de  segunda  instância,  carecendo  do
indispensável  prequestionamento,  nos  termos  da
Súmula nº 282/STF.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
240.295/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015,
DJe 06/02/2015) -  negritei.

Os  nossos  tribunais  pátrios  também  comungam
desse mesmo posicionamento:

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  INTIMAÇÃO
PESSOAL.  INÉRCIA.  PESSOA JURÍDICA.  TEORIA
DA APARÊNCIA.  ABANDONO  CONFIGURADO.
SÚMULA  Nº  240/STJ.  INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO NEGADO. 1.
Aplica-se  a  teoria  da  aparência  para  reconhecer  a
validade da intimação via postal com AR, efetivada
no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa
que,  ainda  que  sem  poder  expresso  para  tanto,  a
assina  sem  fazer  qualquer  objeção  imediata.  2.  É
assente o entendimento de que a Súmula nº 240/STJ
não se aplica enquanto o réu ainda não foi citado no
processo.  3.  Com  a  intimação  do  advogado
mediante publicação no diário da justiça e da parte,
pessoalmente, pelo envio de carta registrada,  sem
qualquer manifestação nos autos dentro do prazo,
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impõe-se  reconhecer  o  abandono  da  causa
extinguindo-se o feito sem resolução do mérito (art.
267, inc. III e §1º do CPC). 4. Agravo interno a que se
nega provimento. Acórdão. (TJPR; Agr 1086372-0/01;
São José dos Pinhais; Décima Sétima Câmara Cível;
Rel. Juiz Conv. Francisco Jorge; DJPR 20/02/2014; p.
281) - negritei.

Assim,  considerando  válidas  as  intimações
existentes  para  o  promovente  manifestar  seu  interesse  no  andamento  da  ação,  e
tendo este continuado no estado de inatividade, entendo que o abandono, nos termos
do art.  485, III  e §1º, do Novo Código de Processo Civil,  resta configurado. Eis o
dispositivo legal apontado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III – por não promover os autos 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) anos. - grifei.

Da  mesma  forma,  melhor  sorte  não  assiste  ao
recorrente quando aduz que é necessário também a intimação pessoal do advogado.
Digo isso, pois, como cediço, o entendimento firmado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de ser “obrigatória a intimação do autor, nos casos de
abandono da causa,  e  não de seu advogado,  para que não ocorra  de a  parte  ser
surpreendida pela desídia de seu procurador" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 03/08/2015).

No  mesmo  sentido,  calha  transcrever  os  seguintes
escólios do Superior Tribunal de Justiça:
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL
DO  ADVOGADO.  DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
1.  A jurisprudência  do Superior Tribunal  de Justiça
firmou-se  no  sentido  de  que  "é  obrigatória  a
intimação do autor, nos casos de abandono da causa,
e não de seu advogado,  para que não ocorra de a
parte  ser  surpreendida  pela  desídia  de  seu
procurador" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel.  Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,  Terceira  Turma,
DJe  03/08/2015).  Precedentes:  AgRg  no  AREsp
680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA,  julgado  em  12/05/2015,  DJe  11/06/2015;
AgRg no AREsp 671.718/RS,  Rel.  Ministro MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA TURMA,  julgado
em 18/06/2015, DJe 26/06/2015.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
785.799/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
05/11/2015, DJe 13/11/2015) – negritei.

E,

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  COMPROVAÇÃO  DA
TEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO  ESPECIAL  EM
AGRAVO  REGIMENTAL.  SUSPENSÃO  DO
EXPEDIENTE  FORENSE.  POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  ABANDONO  DA
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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. (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) – negritei.

Assim, diante de tais considerações, não remanesce
plausível os argumentos elencados no apelo para modificar o entendimento da Juíza
sentenciante,  considerando  ter  sido  efetivamente  consubstanciada  a  hipótese  de
abandono de causa, cabendo, notadamente, a extinção do processo sem resolução do
mérito, na forma do art. 485, III e §1º, do Novo Código de Processo Civil.

Nesse  prisma,  tenho  como  acertada  a  decisão  de
primeiro grau que determinou a extinção do feito, não havendo motivo, portanto,
para reformá-la.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO DE APELAÇÃO.

É o VOTO.

Apelação Cível nº 0000652-42.2012.815.0571                                                                                                                                                                               9



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 o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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