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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA
QUE  EXTINGUIU  O  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE
CAUSA. INTIMAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA
DE  REQUERIMENTO  DA  RÉ  PEDINDO  A
EXTINÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA Nº 240 DO
STJ  NÃO  OBSERVADA.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 

- A extinção do processo com base na ausência
de manifestação do Autor, mesmo quando intimado
pessoalmente  para  tal,  somente  pode  ocorrer  a
requerimento  da  ré,  uma  vez  que  esta  é  a  maior
interessada na extinção anômala do feito.

- "A extinção  do  processo,  por  abandono  da
causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
(Enunciado 240 da Súmula do STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em  PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 183.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Gláucia da Silva,

irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca

de Campina Grande  que extinguiu a Ação sem resolução de mérito proposta
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em face de Mayra Pereira dos Santos e outros.

Nas razões da Apelação (fls. 158/162), a  Promovente alegou

que o cartório da 1ª Vara Cível de Campina Grande deixou de notificar, por

meio de nota de foro, seus advogados constituídos, enviando diretamente à

Autora  a  intimação,  que  ocorreu em seu antigo  endereço,  configurando-se,

assim, o erro material do cartório.

Contrarrazões às fls.165/169.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou quanto ao

mérito (fls.174/175)

É o relatório. 

VOTO

Da  análise  dos  autos,  evidencia-se  que,  à  fl.  139,  houve

deliberação do juiz, determinando a intimação pessoal da Autora para, no prazo

de 48 horas, providenciar o impulso do feito, sendo, por tal razão, expedida

intimação, destinada ao endereço constante na petição inicial. 

No  entanto,  mais  uma  vez,  foi  certificada  a  inércia  da

Recorrente (fl. 140-v), tendo em vista que o oficial de justiça deixou de intimar a

Recorrente,  pois  a mesma não residia  mais no endereço indicado na peça

vestibular.

Nesse  sentido,  o  art.  267,  inciso  III  e  §1º,  do  Código  de

Processo Civil 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;
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§ 1° - O juiz ordenará, nos casos dos inc. II  e III,  o
arquivamento  dos  autos,  declarando  a  extinção  do
processo,  se  a  parte,  Intimada  pessoalmente,  não
suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Ocorre que já estava formada a relação processual entre as

partes, tendo, inclusive, a Ré apresentado contestação. Logo, seria necessário

requerimento expresso da Promovida pedindo a extinção do feito por inércia da

Autora, o que não ocorreu.

Sendo assim, para se configurar a espécie, além da intimação

pessoal do autor, a fim de possibilitar que pratique atos processuais, mister o

requerimento da parte contrária, conforme entendimento sumulado do Superior

Tribunal de Justiça:

“A extinção  do  processo,  por  abandono  da  causa

pelo  autor,  depende  de  requerimento  do  réu”.

(Súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça)

A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,

reiteradamente, tem feito a mesma interpretação da matéria em análise: 

PROCESSUAL  CIVIL.  ABANDONO  DA  CAUSA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
NECESSIDADE  DE  REQUERIMENTO  DO  RÉU  E
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SÚMULA
240/STJ.  1.  O  acórdão  recorrido  encontra-se  em
sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ,
que é no sentido de que a extinção do processo por
inércia do autor demanda requerimento do réu,  nos
termos da Súmula 240/STJ. 2. Agravo Regimental não
provido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  319598  PE
2013/0086422-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data  de  Julgamento:  20/08/2013,  T2  -  SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
ARTIGO 267, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU
PARA  QUE  O  PROCESSO  SEJA  EXTINTO  SEM
JULGAMENTO  DO  MÉRITO,  DE  ACORDO  COM  A
SÚMULA  240  DO  STJ. VIOLAÇÃO  ART.  535.
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INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  284/STF.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
recorrente alega genericamente que houve ofensa ao art.
535 do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicar
precisamente  em  que  consiste  a  eventual  omissão,
contradição  ou  obscuridade.  Incide,  na  espécie,  por
analogia,  o  óbice  da  Súmula  n.  284/STF.  2.  Não  se
conhece  do  recurso  especial  por  ausência  de
prequestionamento  quando  não  há  o  indispensável
exame da questão pelo acórdão recorrido, a despeito da
oposição  de  embargos  de  declaração,  nos  termos  do
enunciado  da  Súmula  211/STJ.  3.  Imprescindível  a
alegação de violação do art. 535 do Código de Processo
Civil,  quando  da  interposição  do  recurso  especial  com
fundamento  na  alínea  a  do  inciso  III  do  art.  105  da
Constituição  Federal,  se  o  recorrente  entende  que
persiste algum vício no acórdão impugnado, sob pena de
incidir  no  intransponível  óbice  da  ausência  de
prequestionamento.  4.  Agravo  regimental  não  provido,
com aplicação de multa. (STJ - AgRg no AREsp: 528389
SP  2014/0119705-3,  Relator:  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  Data  de  Julgamento:  23/10/2014,  T4  -
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DEMARCATÓRIA.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  POR  ABANDONO  DA
AÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  DA  RÉ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 240/STJ. NECESSIDADE
DA PROVA PERICIAL  PARA PROSSEGUIMENTO  DO
FEITO.  INTIMAÇÃO  DA  RÉ  PARA  ANTECIPAR  AS
CUSTAS  PROCESSUAIS.  RECURSO  ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.  I - "Não se faculta ao juiz,
na hipótese do inciso III do art. 267, CPC, extinguir o
processo  de  ofício,  sendo  imprescindível  o
requerimento  do  réu.  Inadmissível  presumir-se
desinteresse do réu no prosseguimento e solução da
causa". II - Mostra-se inviável a extinção do processo
por iniciativa oficial, em se tratando de abandono da
causa, devendo a desídia do autor ser apenada com a
preclusão do ato processual  que pretendia praticar.
(...) IV - Recurso especial provido (STJ - REsp: 203836
PR  1999/0012410-3,  Relator:  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  Data  de  Julgamento:  20/11/2008,  T4  -
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2008)

Assim, conclui-se, com clareza, que a jurisprudência brasileira

é majoritária ao afirmar que a extinção do processo sem resolução do mérito,

no caso de abandono da causa, necessita do requerimento do réu. 

Note-se  que  alguns  magistrados  têm  adotado  a  prática  de

intimar  o  réu  para  se  manifestar  sobre  a  possibilidade  de  extinção,  com

fundamento  no  art.  267,  III,  do  CPC,  cuja  ausência  de  resposta  implica
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anuência tácita. 

Esta simples providência já é capaz de preencher o requisito

trazido pela Súmula nº 240 do STJ, porém nada foi feito no caso concreto.

 A partir  do  momento  em que  a  sentença é  desconstituída,

resta prejudicado o Recurso de Apelação. 

Isto posto,  PROVEJO o Apelo, anulando a sentença, a fim de

que seja dado prosseguimento à presente demanda. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Procurador de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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