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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 200.2004.000175-8 (0000175-75.2004.815.2001)
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : BANCO BRADESCO S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior
Apelada : Pizza Finesse Ltda e outro
Defensora : Maria do Rosário de Castro

APELAÇÃO  CÍVEL. EXECUÇÃO  DE  TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  COM  BASE  NO  ART.  267, 
INCISO  III,  DO  CPC.  ABANDONO  DA  CAUSA  PELO 
AUTOR.  DESNECESSIDADE  DE  REQUERIMENTO  DA 
PARTE RÉ OBJETIVANDO A EXTINÇÃO. SÚMULA Nº 240 
STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 
DESPROVIMENTO.  

Tratando-se  de  execução  não  embargada,  afasta-se  a 
aplicação da Súmula nº 240 do STJ.

Assim, em hipóteses como aquela, caracterizado o abandono 
da  causa  pelo  exequente,  por  mais  de  30  (trinta)  dias, 
permanecendo  inerte  mesmo  após  ter  sido  devidamente 
intimado, poderá o juiz ordenar a extinção do feito de ofício, 
nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
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referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao 
recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  BANCO 
BRADESCO  S/A  contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  12ª  Vara  Cível  da 
Comarca da Capital-PB, fls. 129/130, que, nos autos da intitulada ação de execução 
por saldo devedor ajuizada pelo apelante em desfavor de Pizza Finesse Ltda e 
outro, extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 267, inc. III 
do CPC, por entender que o autor abandonou a causa.

O promovente insurge-se contra aquela decisão interpondo 
apelação,  fls.  195/201,  afirmando  que  a  “a  carta  Precatória  foi  expedida  fazendo  
menção a uma AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE, quando na verdade TRATA-SE  
DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, tal erro material prejudicou a eficácia da comunicação do  
ato processual e, por conseguinte da intimação.”.

Alega que a extinção do processo não poderia ter acontecido 
sem antes  ter  havido  o  requerimento  do  réu  nesse  sentido,  tendo  em vista  o 
conteúdo da Súmula nº 240 STJ.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a 
sentença, determinando o normal prosseguimento do feito.

Contrarrazões, fls. 208/210, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento 
do apelo, fls. 216/218, por entender que, in casu, não é aplicável a Súmula nº 240 
do STJ.

É o relatório. 

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Contam os autos que o  BRANCO BRADESCO S/A ajuizou 
“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR SALDO DEVEDOR” em desfavor de Pizza Finesse 
Ltda em razão de descumprimento de “contratos de capital de giro com taxa variável,  
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nºs. 351/100769 e 385/257936, conta corrente nº 5170-5, junto a Agência 2108-3 ( … )”.

A magistrada  julgou extinto  o  processo,  sem resolução  do 
mérito, com base no art. 267, III, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(…)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

A  jurisprudência  apenas  admite  a  extinção  do  feito  por 
abandono quando ocorridos, concomitantemente, os seguintes requisitos:

1. a ausência do ato ou diligência inviabiliza o julgamento (RSTJ 31/444);

2. a parte contrária requerer a extinção, Súmula 240 do STJ, (requisito 
dispensável quando tratar-se de execução não embargada);

3. o procurador não tomou providência, após intimado (RT 750/299);

4. a parte, intimada pessoalmente, não supriu a falta em 48 horas (CPC, 
art. 267, § 1º).

Pois bem.

O recorrente aduz que, por força  da  Súmula nº 240 STJ, a 
extinção  do  processo  não  poderia  ter  acontecido  sem  antes  ter  havido 
requerimento do réu nesse sentido.

Contudo, a tese não prospera porque o decisum recorrido está 
em consonância com o entendimento mais atual do Superior Tribunal de Justiça.

Em  que  pese  ter  ocorrido  a  triangularização  da  demanda 
(com a citação do polo adverso por edital,  fls.  36-v  e  39),  no presente caso,  é 
desnecessário  o  requerimento da  parte  promovida requerendo a  extinção do 
feito porque  a  Corte  Superior  entende  que,  em  sede  de  execução,  pode  o 
magistrado,  verificando  que  o  exequente  permaneceu  inerte  após  ter  sido 
devidamente intimado, proceder, de ofício, à extinção do processo, em razão do 
abandono da causa (inc. III do art. 267 do CPC),  não se aplicando em execução 
não embargada  (o caso dos autos) o disposto no enunciado da Súmula nº 240 
STJ. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E 
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 
ABANDONO DE CAUSA, APLICANDO-SE A REGRA DO ART. 267, III 
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DO  CPC,  OBSERVADAS  PREVIAMENTE  AS  REGRAS  DA  LEI  DE 
EXECUÇÕES  FISCAIS.  RECURSO  REPRESENTATIVO  DE 
CONTROVÉRSIA.  RESP.  1.120.097/SP,  REL.  MIN.  LUIZ  FUX,  DJ 
26.10.2010.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.  A  inércia  da 
fazenda  exequente,  ante  a  intimação  regular  para  promover  o 
andamento  do  feito  e  a  observância  dos  artigos  40  e  25  da  Lei  de 
execução fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex 
officio, afastando-se o enunciado sumular 240 do STJ, segundo o qual a 
extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de 
requerimento  do  réu. RESP.  1.120.097/SP,  Rel.  Min.  Luiz  fux,  DJ 
26.10.2010, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-c do CPC 
e  Res  8/STJ).  2.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-REsp 
1.111.166;  Proc.  2009/0016507-9;  MA;  Primeira  Turma;  Rel.  Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 22/05/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
EXECUÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  POR  ABANDONO. 
INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, III, § 1º, DO CPC. EXECUÇÃO NÃO 
EMBARGADA.  SÚMULA  Nº  240/STJ.  INAPLICABILIDADE. NÃO 
PROVIMENTO. 1. Verificando que o exequente abandonou a causa por 
mais  de  30  (trinta)  dias,  permanecendo  inerte  após  ter  sido 
devidamente  intimado,  o  juiz  ordenará  o  arquivamento  dos  autos, 
declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1º, do 
CPC.  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento. (STJ;  AgRg-
AREsp  498.182;  Proc.  2014/0071061-9;  RO;  Quarta  Turma;  Relª  Minª 
Isabel Gallotti; DJE 16/05/2014)

Quanto  à  segunda  e  última tese  recursal,  embora  a  Carta 
Precatória,  de  fato,  faça  menção  a  “Ação  de  Reintegração  de  Posse”,  a  mera 
alegação do apelante de que sofrera prejuízo em decorrência desse erro material 
não é suficiente para anular o decisum.

Acresço que,  no conteúdo da citada comunicação, estavam 
contidas outras informações (corretas,  diga-se de passagem), as quais são mais 
que suficientes para a precisa individualização/identificação do feito em questão 
(número  do  processo,  vara,  comarca,  nome  das  partes  –  identificando-se, 
inclusive, promovente e promovido), motivo pelo qual, também sob esse aspecto, 
não merece prosperar a mera alegação de prejuízo.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, 
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO,  mantendo, incólume, a 
sentença hostilizada.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  da  Sessão  Ordinária  da  Terceira 
Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  29  de  julho  de  2014, 
conforme certidão de julgamento à fl. 228, a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 
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Morais  Guedes,  dele  participando.  Além  desta  relatora,  participaram  do 
julgamento o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir 
o  Exmo. Sr.  Des.  Saulo Henriques  de Sá e  Benevides,  e  o  Exmo. Sr.  Des.  José 
Aurélio  da Cruz.  Presente ao  julgamento,  o  Dr.  Francisco Seráphico  Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 01 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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