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ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 0000522-17.2006.815.1071
RELATOR      : Des. José Ricardo Porto.
AGRAVANTE    : Município de Lagoa de Dentro, representado por seu Prefeito.
ADVOGADO : Newton Nobel Sobreira Vita.
AGRAVADA  : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.
ADVOGADO : Marcelo Zanetti Godoi e Luiz Felipe Lins da Silva.

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL 
CIVIL.  AÇÃO  INIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO  POR 
ABANDONO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE 
PROMOVIDA. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA. 
SENTENÇA EM CONFRONTO COM A SÚMULA Nº 240 DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO PEDIDO DE 
FULMINAMENTO  POR  NEGLIGÊNCIA  DA  EMPRESA 
AGRAVADA.  MOROSIDADE  NA  CONCLUSÃO  DOS 
AUTOS.  HIPÓTESE  SÓ  ADMITIDA  APÓS  INTIMAÇÃO 
PESSOAL.  RESPONSABILIDADE  DO  JUDICIÁRIO 
CERTIFICADA  NO  PROCESSO.  POSIÇÃO  DO  STJ. 
MANUTENÇÃO  DA  MONOCRÁTICA  AGRAVADA. 
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA. 

- “1. A extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a  
teor do que prescreve o art.  267, III  e § 1º, do código de  
processo civil, demanda o requerimento do réu (Súmula nº  
240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta  
seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (...).”  
(STJ;  AgRg-AREsp 437.527;  Proc.  2013/0388976-2;  RJ;  Terceira  Turma;  Relª 
Minª Nancy Andrighi; DJE 26/02/2014).  

- “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor  
(art.  267,  inc.  III,  do  cpc)  exige,  além  da  sua  intimação  
pessoal para que pratique o ato em 48h (art. 267, § 1º, do  
cpc), o requerimento da parte contrária (Súmula nº 240 do  
stj).  Encontrando-se  a  decisão  recorrida  em  manifesto  
confronto com Súmula de tribunal superior, o relator poderá  
dar provimento ao recurso (art. 557, § 1º-a, cpc). (...).”. (TJPB; 
APL 0007140-44.2012.815.0011; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; 
DJPB 03/10/2014; Pág. 9).

- Não há que se falar em extinção por negligência da parte 
quando se  identifica  que a  morosidade no andamento  do 



feito se deu por responsabilidade do Poder Judiciário.
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- “1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do  
CPC,  extingui-se  o  processo,  sem  resolução  de  mérito,  
quando ficar parado por mais de um ano por negligência das  
partes.  Contudo,  a  intimação  só  ocorrerá  se,  intimada  
pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas.
2.  O art.  267,  § 1º,  do CPC é norma cogente ou seja,  é  
dever  do  magistrado,  primeiramente,  intimar  a  parte  para  
cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de  
não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal  
deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não  
seja surpreendida pela desídia do advogado. (...)”. Grifei.
(STJ  -  REsp  1463974/PR,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Lagoa de Dentro, 
contra a decisão de fls. 339/340v, que deu provimento monocrático ao apelo manejado 

pela  Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A, para anular a sentença lançada 

nos autos de Ação Inibitória. 

Em suas razões (fls. 342/347), a edilidade sustenta ter sido corretamente 

procedida  a  extinção  do  processo  por  abandono,  na  forma  procedida  pelo  Julgador 

primevo,  não  havendo  violação  à  Súmula  nº  240  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  

conforme consignado no decisório recorrido, que cassou o decreto judicial de primeiro 

grau em tal sentido.

Alternativamente,  requer  a  extinção  do  feito  sem  exame  do  mérito,  nos 

termos do art. 267, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a ação ficou mais de 01 

(um) ano paralisada após o término da suspensão no primeiro grau, sem manifestação da 

parte agravada.

É o breve relatório. 

Desembargador José Ricardo Porto
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V O T O

Insiste a agravante em defender a regularidade da sentença desconstituída 

pela monocrática agravada, que extinguiu o feito por abandono.

Em que pese o posicionamento delineado na súplica regimental em apreço, 

compreendo que o fulminamento processual, na forma procedida pelo Julgador Primevo, 

só  poderia  se  dar  através  de  expresso  requerimento  da  parte  adversa,  no  caso,  da 

Edilidade, conforme preceitua a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando o exposto, e malgrado a presente espécie recursal possua o 

chamado  efeito  regressivo,  o  qual  permite  ao  relator  reconsiderar  a  monocrática, 

mantenho-a pelos seus próprios fundamentos, os quais passo a transcrever:

“O recurso merece provimento monocrático,  na forma permitida  
pelo art. 557,§ 1º-A, do Código de Processo Civil, que proclama:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente  
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 

§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto  
com súmula ou com jurisprudência  dominante do  Supremo 
Tribunal Federal, ou  de Tribunal Superior, o relator poderá dar  
provimento ao recurso.

Analisando o caderno processual, identifico que foi realizada uma 
composição nos autos (fls. 270/277), razão pela qual a empresa  
recorrente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 6  
(seis) meses (fls. 278), o que foi deferido pela Magistrada a quo,  
às fls. 286.

Passados mais de 4 (quatro) anos, a Julgadora de base, de ofício,  
determinou a intimação, via carta com A. R., da promovente para  
impulsionar o feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de  
extinção (fls. 290).

Realizada a diligência acima, a empresa demandante quedou-se 
silente  (fls.  293),  o  que  motivou  o  fulminamento  da  ação  sem 
julgamento do mérito.

Considerando  a  situação  ora  apresentada,  compreendo  que  a  
extinção processual,  na forma ora procedida,  só seria  possível  
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caso a relação processual não tivesse se completado, o que não  
é o caso dos autos,  uma vez que a edilidade foi  regularmente  
citada às fls. 82v.

Posto  isso,  concluo  que  o  decreto  vergastado  confronta  a  
previsão  constante  na  Súmula  nº  240  do Superior  Tribunal  de  
Justiça, que proclama:

STJ Súmula nº 240 - 02/08/2000 - DJ 06.09.2000
Extinção do Processo - Abandono da Causa pelo Autor
 A extinção  do  processo,  por  abandono  da  causa  pelo  autor,  
depende de requerimento do réu.

Acrescento ainda precedentes do Tribunal da Cidadania e desta  
Corte:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL  C/C  
COMPENSAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ABANDONO  DA 
CAUSA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  JULGAMENTO  DO 
MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU CUJA 
CITAÇÃO SE EFETIVOU. 1. A extinção do feito por abandono 
de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e §  
1º, do código de processo civil, demanda o requerimento do  
réu (Súmula nº 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para  
que  a  falta  seja  suprida  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  
horas. 2.  Agravo  conhecido.  Recurso  Especial  provido.  (STJ;  
AgRg-AREsp  437.527;  Proc.  2013/0388976-2;  RJ;  Terceira  
Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE 26/02/2014).  

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  
INÉRCIA  DA  PARTE  AUTORA  EM  IMPULSIONAR  O  FEITO.  
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 
(ART.  267,  INCISO  III,  §  1º  DO  CPC).  IRRESIGNAÇÃO.  
ACOLHIMENTO  DAS  RAZÕES.  AUSÊNCIA  DE 
REQUERIMENTO DO RÉU. MANIFESTO CONFRONTO COM A 
SÚMULA  Nº  240  DO  STJ.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  
PROVIMENTO. INTELIGÊN- CIA DO ART. 557, § 1º-A, CPC. A 
extinção do processo por abandono da causa pelo autor (art.  
267,  inc.  III,  do cpc)  exige,  além da sua intimação pessoal  
para que pratique o ato em 48h (art.  267,  §  1º,  do cpc),  o  
requerimento  da  parte  contrária  (Súmula  nº  240  do  stj).  
Encontrando-se a decisão recorrida em manifesto confronto  
com  Súmula  de  tribunal  superior,  o  relator  poderá  dar  
provimento  ao  recurso  (art.  557,  §  1º-a,  cpc).  Com  essa 
considerações, dou provimento ao apelo, para os fins de anular a  
sentença  e  determinar  o  prosseguimento  da  demanda 
indenizatória, em face do manifesto confronto entre a aquela e os  
termos da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de justiça. (TJPB;  
APL  0007140-44.2012.815.0011;  Relª  Desª  Maria  das  Graças 
Morais Guedes; DJPB 03/10/2014; Pág. 9).
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Considerando o exposto, deve a ação ter regular seguimento, posto que a  
sua extinção se deu de forma irregular.

Destarte,  na  forma  do  art.  557,  §  1º-A,  do  CPC,  PROVEJO 
MONOCRATICAMENTE O APELO, para desconstituir a sentença 
recorrida,  determinando  o  retorno  do  processo  à  instância  
originária, para regular processamento.” - fls. 339/340v.

Por  fim,  quanto  ao suposto  requerimento  alternativo  de  extinção  do 
feito por paralisação ante a negligência do agravado, consequência prevista no artigo 

267, II, do CPC, tenho que, na realidade, a morosidade ventilada no recurso não se deu 

por sua culpa.

Do  caderno  processual,  infere-se  que  a  empresa  agravada,  ante  a 

composição travada com o Município, requereu a suspensão do feito por 6 (seis) meses,  

o que foi deferido pelo Juiz de primeiro grau em 07/10/2008 (vide fls. 286 e 287).

Ocorre que só em dezembro de 2011 houve impulsionamento da ação (fls. 

287), sendo consignado nos autos que a conclusão tardia (após o interstício semestral  

determinado)  se  deu  em virtude  “acúmulo  de  serviço  no  cartório”,  segundo  atesta  a 

certidão cartorária de fls. 289.

Assim sendo,  não  há  que  se  falar  em negligência  da  ora  recorrida  que 

enseje a finalização da demanda nos termos solicitados.

Demais  disso,  saliento  que,  ainda  que  se  pudesse  considerar  haver 

negligência da Energisa, a pretensão em análise estaria impossibilitada neste grau de 

jurisdição, pois da mesma forma no caso de abandono, a extinção somente poderia ser 

procedida  após  intimação  pessoal  da  citada  concessionária,  conforme  esclarece  o 

precedente a seguir:

PROCESSUAL  CIVIL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  POR 
NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 
PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC.
1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC,  
extingue-se  o  processo,  sem resolução  de  mérito,  quando 
ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. 
Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a  

Desembargador José Ricardo Porto
6



Agravo Interno nº 0000522-17.2006.815.1071

parte não suprir a falta em 48 horas.
2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever  
do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a  
diligência  que  lhe  compete,  e  só  então,  no  caso  de  não  
cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve 
ocorrer na pessoa do autor,  a fim de que a parte não seja  
surpreendida pela desídia do advogado.
3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve  
manifestação  da  parte  autora  para  prosseguimento  do  feito.  A 
permanência dos autos em carga com a exequente não é causa  
obstativa da intimação, pois há meios para sua realização.
Recurso especial provido.
(STJ - REsp 1463974/PR, Rel.  Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014).

Por essas razões, deve a monocrática impugnada, que deu provimento ao 

apelo da ora recorrida, ser mantida, pois prolatada de acordo com os preceitos jurídicos 

aplicáveis à espécie.  

Com essas considerações, DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/04 e J/11 (R)
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