
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004067-69.2009.815.0011 — 9ª Vara Cível da Capital
Relator         : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante        : Alex Agra Alves 
Advogados     : Alexei Ramos de Amorim (OAB/PB 6.164)
Apelado         : Radio e TV Correio Ltda e outro
Advogada       : José Marcos Marinho Falcão 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.
INTIMAÇÃO  DO  CAUSÍDICO.  DESNECESSIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA COM AR. MÉTODO
VÁLIDO  E  EFICAZ.   DESPACHO  INTIMANDO  O  RÉU
PARA SE MANIFESTAR SOBRE O ABANDONO. INÉRCIA
DA  PARTE.  PRESUNÇÃO  DE  DESINTERESSE  NA
CONTINUIDADE DO FEITO. OBJETIVO DA SÚMULA 240
DO STJ ALCANÇADO.   MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A extinção do processo por abandono de causa deve ser precedida
de  intimação  pessoal  da  parte,  e  não  de  seu  advogado,  cuja
inércia anterior criou a situação de abandono.

Intimado o promovido para se manifestar a respeito do abandono
da  causa,  nos  termos  da  Súmula  240  do  STJ,  restou  silente,
presumindo-se ausência de interesse na continuidade do feito, não
podendo  o  Juízo  ficar  no  aguardo,  ad  eternum,  da  sua
manifestação. 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos
acima identificados.

A  C  O  R  D  A a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à Apelação
Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alex Agra Alves contra
sentença de fls. 542/543 proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital que, nos autos
da Ação indenizatória movida pelo apelante em desfavor de  Radio e TV Correio Ltda,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/2015.
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A apelante, em suas razões de fls. 545/559, alega a impossibilidade
de extinção do processo sem o requerimento do réu, a teor da Súmula 240 do STJ. Defende
ainda a necessidade de intimação da parte autora, através dos seus advogados, antes da
extinção por abandono. Nesses termos, requer a anulação da decisão de 1º grau.

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 566/570)

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer
de fls. 577/580, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. 

É o relatório. 

VOTO

O autor/apelante ajuizou a presente ação indenizatória, distribuída
em 19/06/2009, em desfavor de Radio e TV Correio Ltda e outros. Citados, o primeiro e
segundo  promovidos  apresentaram  contestação  às  fls.  78/95,  tendo  a  parte  autora
apresentado impugnação às fls. 507/512.

Ás fls. 527 foi efetuada a citação da terceira demandada através de
edital,  em razão da não localização no endereço fornecido pelo promovente,  bem como
entregue cópia ao promovente em 21/03/2013 para providenciar a publicação em jornal de
grande circulação. (fl. 527)

Apesar  de  devidamente  intimada  por  seus  causídicos  para
comprovar a publicação, a parte autora não se manifestou. (certidões de fls. 530 e 531v)

Redistribuído o feito em 28/07/2013 para a 9ª Vara Cível em razão
da Resolução nº 31/2013 da Presidência do Tribunal de Justiça. (fl. 534)

Em 31/07/2013 foi determinada a intimação pessoal da parte autora
nos termos do artigo 267, III do CPC de 1973 (vigente há época), sob pena de extinção por
abandono da causa. Devidamente intimado, o promovente quedou-se inerte. (Certidão
de fl. 538)

Determinada  a  intimação  da  promovida  em  13/10/2014 com  a
ressalva de que,  nos termos da Súmula 240 do STJ, “seu silêncio importará no aceite
tácito e a consequente extinção do feito”, esta quedou-se inerte. (Certidão de fls. 543v)

Ato contínuo, o douto magistrado  de 1º grau, com base no do art.
485, III do CPC/2015, extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

O apelante sustenta que para o processo ser extinto era necessária
além da  sua  intimação  pessoal,  a  intimação  através  de  seus  causídicos,  o  que  não  foi
efetuado. Aduz, ainda, o descumprimento da Súmula 240 do STJ.

Pois bem. A despeito dos argumentos, deve ser mantida a sentença.

Primeiro, não subsiste a alegação da necessidade de intimação da
parte por seus advogados, considerando a determinação do artigo 267, III cc§1º do CPC de
1973, vigente há época:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela
Lei nº 11.232, de 2005)
(...)
III-quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
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§1  
 
  O  juiz  ordenará,  nos  casos  dos  ns.  II  e  Ill,  o  arquivamento  dos  autos,

declarando a extinção do processo,  se  a  parte,  intimada pessoalmente,  não
suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Depreende-se dos autos, que a intimação foi efetuada por carta de
intimação com aviso de recebimento (fls. 536/537), a qual se demonstra método eficaz e
válido.

Nesse sentido, decisão desta corte doméstica:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA.INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE REALIZADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO
CAUSÍDICO.  TESE  INFIRMADA.  PARTE  RÉ  NÃO  CITADA.
REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ART.
557, CAPUT DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.  - A extinção do processo
por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte, e não
de seu advogado, cuja inércia anterior criou a situação de abandono. No mais,
é desnecessário o prévio requerimento do réu para a extinção do processo por
abandono  de  causa,  quando  a  relação  processual  não  foi  resistida,  isto  é,
quando a Ação não foi contestada. Vistos, etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00027639820138150171, - Não possui -, Relator DES SAULO
HENRIQUES  DE  SÁ  E  BENEVIDES  ,  j.  em  09-10-2015)  (TJ-PB  -  APL:
00027639820138150171  0002763-98.2013.815.0171,  Relator:  DES  SAULO
HENRIQUES  DE  SÁ  E  BENEVIDES,  Data  de  Julgamento:  09/10/2015,  3
CIVEL)

PROCESSUAL  CIVIL  -Apelação  Cível  -  Ação  de  Execução  Fiscal  -
Intimação para cumprimento de determinação judicial - Descumprimento do
exeqüente - Prazo decorrido - Abandono de causa - Extinção sem julgamento
de  mérito  - Apelação  -Alegação  de  que  a  intimação  deve  ser  pessoal  ao
Procurador  Geral  do  Estado,  art.25  da  Lei  6.830/80  -  Desnecessidade  -
Alegação de que é necessário intimação do executado conforme Súmula 240
STJ - Inaplicabilidade na hipótese - Desprovimento do recurso -. -No caso dos
autos, a intimação foi efetivamente realizada fl.38, por meio de Carta com AR,
entregue na sede do 2° Núcleo Regional da Procuradoria-Geral do Estado.
Entendo que restou cumprida com eficácia, a comunicação nos moldes da Lei
Processual  Civil,  pelo  que  não  há  necessidade  de  reformar  a  sentença.
entendimento atual em relação a aplicabilidade da mencionada Súmula é que,
de fato, deve ser intimado o executado sobre o seu interesse na extinção do
feito, contudo, isto é feito no caso em que o executado tenha se manifestado nos
autos, por meio de Embargos à Execução. Não há que se falar em interesse do
executado quando se depara com a ausência de pronunciamento do mesmo ao
longo do processo. Precedentes Precedentes REsp 576113/ES, Quarta Turma.
publicado no DJ de 25.10.2004; e REsp 297201/MG, Quarta Turma, publicado
no  DJ  de  02.09.2002,  REsp  770.240/PB,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,D.J
08/05/2007  e  D.P  31/05/2007.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
04620020001692001  -  Órgão  (3ª  Câmara  Cível)  -  Relator  DES.  GENESIO
GOMES PEREIRA FILHO - j. Em 14/12/2009

No mesmo norte:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  1.173.164  -  MA  (2009/0132519-2)
RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS)  AGRAVANTE :  BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL  S/A  ADVOGADO  :  ÉLCIA  RODRIGUES  LIMA  E  OUTRO  (S)
AGRAVADO  :  MARIA CARMENCITA FERNANDES BRITO VIEIRA E
OUTROS ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS DECISÃO
(...)  RECURSO  ESPECIAL  -  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO seguintes DO ABANDONO DA
CAUSA - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48
HORAS, PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO
PELA VIA POSTAL - POSSIBILIDADE, SE EFETIVAMENTE ATINGIR
SEU  DESIDERATO  - PESSOA  JURÍDICA  -  RECEBIMENTO  NO
ENDEREÇO  CONSTANTE  DO  CONTRATO  SOCIAL  E  DA  PETIÇÃO
INICIAL, AINDA QUE NÃO SEJA NA PESSOA DE SEUS REPRESENTANTES
LEGAIS -  POSSIBILIDADE -  APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA -
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REQUERIMENTO  DO  RÉU  -  DESNECESSIDADE  -  AUSÊNCIA  DE
FORMAÇÃO  DA  RELAÇÃO  PROCESSUAL  ENTRE  AS  PARTES  -
INAPLICABILIDADE  DO  ENUNCIADO  N.  240/STJ  -  RECURSO  NÃO
CONHECIDO. I - Partindo-se do pressuposto de que é válida a intimação pela
via postal a fim de cientificar o autor acerca da necessidade de promover o
prosseguimento do feito, desde que atinja tal desiderato, e considerando não
se  mostrar  crível  que  a  carta  devidamente  encaminhada  ao  endereço  da
empresa-autora constante de seu estatuto social e da petição inicial, ainda que
não  recebida  por  seus  representantes  legais,  não  tenha  chegado  ao
conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência prevista no artigo 267, §
1º, do CPC; II - Reputando-se válida a intimação e remanescendo a autora da
ação  inerte,  a  extinção  do  feito,  em  que  não  restou  conformada  a  relação
processual  com o ora recorrido,  era mesmo a medida de rigor.  Ressalte-se,
assim, que, em se tratando de ação de busca e apreensão em que o réu não foi
citado, a extinção do feito, de ofício pelo magistrado, prescinde da manifestação
do réu. Afasta-se, por isso, a incidência, na espécie, do enunciado n. 240/STJ.III
-  Recurso  especial  não  conhecido.  Processual  civil.(REsp  1094308/RJ,  Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe
30/03/2009) Recurso especial. Extinção do processo sem julgamento do mérito.
Abandono da causa. Intimação pessoal do autor. Ausência de citação do réu.
Extinção de  ofício.  Possibilidade.-  A  intimação  do  autor  por  meio  de  carta
registrada não anula a decisão que extingue o processo por abandono da causa,
se o ato cumpriu sua finalidade, isto é, se efetivamente restou comprovado que o
autor tomou conhecimento de que deveria promover o andamento do feito em 48
horas.- Se a relação processual não se instaurou, isto é, se não houve a citação
do réu,  não há que se falar em divergência com a Súmula 240/STJ, porque
impossível  presumir  eventual  interesse  do  réu  na  continuidade  do  processo.
Recurso  especial  não  conhecido.  Dessume-se,  portanto,  que  o  acórdão
recorrido  está  em  perfeita  cons  (REsp  618655/MG,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA,  julgado em 17/03/2005,  DJ 25/04/2005 p.
343) onância com a jurisprudência  dominante do STJ,  razão pela qual  não
merece  reforma,  incidindo,  pois,  a  Súmula  83  deste  Superior  Tribunal,  in
verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a decisão
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Aplicável por
ambas  as  alíneas  autorizadoras.  Ante  (AgRg  no  Ag  135.461/RS,  Rel.  Min.
ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 18.08.97) o exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2010. Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA Relator (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS)  (STJ  -  Ag:  1173164,  Relator:  Ministro  VASCO  DELLA
GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/RS),
Data de Publicação: DJe 23/08/2010)

Segundo,  verifica-se  que  muito  embora  não  haja  requerimento
expresso  do  promovido  para  extinção  do feito  por  abandono  da  causa,  o  propósito  da
Súmula 240 foi cumprido no despacho de fls. 539, quando se explicitou que o silêncio do
réu importaria no aceite tácito a extinção do feito.

Ora, a orientação consagrada na Súmula em comento, como se sabe,
tem por finalidade assegurar à parte ré o direito de produzir sua defesa e exaurir o mérito da
demanda, de modo que não sejam intentadas demandas futuras, deduzidas como amparo na
mesma causa de pedir e com o mesmo objeto. Porquanto está resguardado o direito do réu,
que foi acionado judicialmente, de demonstrar o interesse ou não na solução do conflito.

Por  sua  vez,  a  jurisprudência  entende  que  "Nas  execuções  não
embargadas  a  extinção  pode  ser  efetivada  de  ofício  pelo  juiz,  sendo  inaplicável  o
enunciado da Sumula nº 240 do STJ, pois se presume que o executado não tem interesse no
prosseguimento  do  feito,  não  podendo  o  Judiciário  ficar  no  aguardo,  ad  eternum,  da
manifestação do credor." Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  ABANDONO  DA  CAUSA.
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Na execução não embargada, sendo impossível presumir eventual interesse do
réu na continuidade do processo, é possível a extinção de ofício por abandono
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da causa, sem que se cogite  de divergência com o entendimento expresso na
Súmula 240/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no
Ag: 1170091 RJ 2009/0117684-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento:  15/05/2014,  T4  -  QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
16/06/2014)

No  caso  dos  autos,  intimado  promovido  para  se  manifestar  a
respeito  do  abandono  da  causa,  restou  silente,  presumindo-se  ausência  de  interesse  na
continuidade  do  feito,  não  podendo  o  Juízo  ficar  no  aguardo,  ad  eternum,  da  sua
manifestação. 

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
a sentença em todos os seus termos. 

                                      É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque – Presidente. Presentes ainda no julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides) (Relator), a Exma. Senhora Desembargadora Maria das Graças Morais
Guedes e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  o Exmo.  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior,
Procurador de Justiça. 

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004067-69.2009.815.0011 — 9ª Vara Cível da Capital

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alex Agra Alves contra
sentença de fls. 542/543 proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital que, nos autos
da Ação indenizatória movida pelo apelante em desfavor de  Radio e TV Correio Ltda,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/2015.

A apelante, em suas razões de fls. 545/559, alega a impossibilidade
de extinção do processo sem o requerimento do réu, a teor da Súmula 240 do STJ. Defende
ainda a necessidade de intimação da parte autora, através dos seus advogados, antes da
extinção por abandono. Nesses termos, requer a anulação da decisão de 1º grau.

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 566/570)

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer
de fls. 577/580, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. 

É o relatório.

Inclua-se em pauta. 

João Pessoa, 27 de março de 2018.
                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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