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APELAÇÃO. RECURSO PELA MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PROCESSO
EXTINTO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  POR
INÉRCIA  DOS  PROMOVENTES.  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO  PESSOAL.  ADVOGADO  ESTRANHO
AOS  AUTOS  QUE  TOMOU  CIÊNCIA  COMO
ADVOGADO  DOS  AUTORES.  SENTENÇA
ANULADA  DE  OFÍCIO.  APELAÇÃO
PREJUDICADA.

 A  extinção  do  processo  por  abandono  do
Autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia
manifestada  quando,  intimado  pessoalmente,
permanece silente quanto ao intento de prosseguir
no feito. 

 Nos  casos  que  ensejam  a  extinção  do
processo sem resolução do mérito, por negligência
das partes ou por abandono da causa, é necessário
que a intimação pessoal ocorra na pessoa do Autor,
a  fim de  que  a  parte  não  seja  surpreendida  pela
desídia  do  advogado.  Entretanto,  como  se  vê,  os
Autores  nunca  foram intimados  pessoalmente,  até
porque  em  sendo  o  endereço  dos  mesmos
localizados  no  Rio  de  Janeiro  e  Uruguai,  seria
necessária  expedição  de  carta  precatória  e
rogatória,  o  que  definitivamente  não  ocorreu.
Portanto, não se pode falar em extinção do processo
quando nunca houve intimação pessoal dos Autores.

  



Apelação Cível nº 0023080-25.2007.815.0011 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  ANULAR,  DE  OFÍCIO,  A  SENTENÇA  E
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl.730.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Flávio  Guilherme

Paraense  de  Almeida contra  a  Sentença  que  extinguiu  o  processo  sem

resolução do mérito por abandono da causa e condenou a parte Autora ao

pagamento de custas e honorários sucumbenciais,  arbitrados em quatro mil

reais.

Na Apelação de fls.712/714, o Apelado alega que os honorários

foram  fixados  de  forma  incompatível  com  a  legislação  processual  vigente,

devendo  ser  aplicado  o  art.85,  §2º  do  Código  de  Processo  Civil,  o  qual

estabelece a condenação entre o mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de

20% (vinte por cento) do valor da causa.

Requer,  assim,  a  reforma da  Sentença  a  fim de  que  sejam

modificados os honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

 
A Sentença deve ser anulada em virtude de matéria que pode

ser conhecida de ofício.

O juiz  singular  extinguiu o  processo diante das certidões de

fls.661 verso, 664 e 669, e por encontrar-se o processo parado há mais de

cinco anos sem manifestação dos Autores.
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A extinção do processo por abandono do Autor pressupõe o

ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente,

permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.

No  caso,  à  fl.658  foi  determinada  a  intimação  pessoal  dos

Autores  para  dizer  se  tinham  interesse  no  feito,  sob  pena  de  extinção  do

processo.  No  verso  da  referida  folha  consta  que  o  advogado  dos  Autores

tomou ciência do despacho.

Ocorre que quem tomou ciência foi o advogado Mário Maciel da

Cunha (OAB-PB nº 3347), que não é e nunca foi representante do Autor. Os

advogados dos Promoventes, cujo escritório fica localizado no Estado do Rio

de  Janeiro,  nunca  foram  intimados  do  despacho  de  fl.658  e  nem

compareceram ao cartório.

O advogado Mário Maciel da Cunha representou os primeiros

advogados dos Promovidos em Ação de Cobrança de Honorários (vide fl.19 do

processo em anexo) e não os Promoventes, de forma que a certidão de fl.664,

onde consta que o segundo Autor  (Dewirey  Corporation Sociedad Anonima

com  sede  no  Uruguai)  foi  intimado  por  seu  advogado,  bel.  Mário  Maciel,

equivocou-se e não retrata a verdade dos fatos. 

Agiu  o  causídico  de  má-fé  ao  fingir  que  era  advogado  dos

Autores, pois, repito, ele era apenas Procurador de José de Araújo Filho e Nilza

Sandri  de  Araújo,  advogados  contratados  inicialmente  pelo  Treze  Futebol

Clube e  Flávio  Guilherme Paraense de Almeida,  em Ação de Cobrança de

Honorários.

Outrossim,  ainda  que  fosse  o  Procurador  dos  Autores,  a

intimação  não  poderia  ocorrer  através  dele,  mas  sim  ser  dirigida,

pessoalmente, aos Promoventes.

Nos casos que ensejam a extinção do processo sem resolução

do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa, é necessário

que a intimação pessoal ocorra na pessoa do Autor, a fim de que a parte não

seja surpreendida pela desídia do advogado.
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Na verdade, como o valor da causa, interposta há mais de dez

anos,  atualmente,  conforme se pode observar  através  do cálculo de  fl.183,

chega perto  dos dez milhões de reais,  há  muitos  interessados em receber

honorários advocatícios.

Entretanto,  como  se  vê,  os  Autores  nunca  foram  intimados

pessoalmente, até porque em sendo o endereço dos mesmos localizados no

Rio de Janeiro e Uruguai,  seria necessária expedição de carta precatória e

rogatória, o que definitivamente não ocorreu.

Portanto, não se pode falar em extinção do processo quando

nunca houve intimação pessoal dos Autores. 

Resta prejudicada, portanto, a apreciação do Apelo.

 
Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  ANULO,  DE

OFÍCIO, A SENTENÇA, POR NÃO TER OCORRIDO INTIMAÇÃO PESSOAL

DOS AUTORES. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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