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PROCESSUAL CIVIL   – Apelação cível  –
Reclamação  Trabalhista  –  Processo
iniciado na Justiça do Trabalho – Pretensão
ao adicional de insalubridade – Extinção do
Feito sem julgamento de mérito na Justiça
Comum  –  Inércia  do  autor  como
fundamentação da decisão    –  Art. 267, III,
§1º do CPC  –  Inaplicabilidade da Súmula
240 do STJ –  Manutenção da sentença  –
Desprovimento.

-  Ocorrendo a inércia da parte autora por
mais  de  30  dias,  e  sendo  efetivada  a
intimação  pessoal  da  parte  para
manifestação,  sem contudo pronunciar-se,
cabível é a extinção do feito por abandono
da causa.

-  Não  tendo  sido  formada  a  relação
processual,  ante  a  falta  da  citação  do
promovido, é possível que o magistrado, de
ofício, proceda à extinção do processo, sem
resolução  do  mérito,  quando  a  causa  for
abandonada pelo autor (CPC, art. 267, III),
não  se  aplicando,  nesta  circunstância,  o
enunciado  sumular  nº  240  do  Superior
Tribunal de Justiça.

-  Os  princípios  da  instrumentalidade  das
formas  e  economia  processual  não  se



prestam  a  escudar  o  comportamento
desidioso  das  partes.  O  processo  deve
caminhar  para  frente,  não  podendo  se
prolongar  indevidamente,  sob  pena de  se
afrontar  outro  princípio,  este  com assento
constitucional, o da celeridade processual.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação Cível interposta por
Eliene Maria da Silva Lindolfo, em face da sentença prolatada pela MM. Juíza
de Direito da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita, que julgou extinto o processo
sem resolução de mérito nos autos da Reclamação Trabalhista movida  em
desfavor do município de Santa Rita.

Perante a Vara do Trabalho da Comarca de
Santa  Rita,  a  autora qualificada  na  exordial  de  fls.  03/09,  ingressou  com
reclamação trabalhista em face da edilidade ré.

Após  decretada  incompetência  da  Justiça
do Trabalho, os autos foram distribuídos para 5ª Vara da Comarca de Santa
Rita.

Citado  o  autor  para  emendar  a  Inicial,
quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, e, após citação pessoal. (fls.
236/239-v)

Em sentença prolatada às fls.  240/241,  a
MM. Juíza “a quo” extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos
do art. 267, III, §1º do Código de Processo Civil.

A autora interpôs recurso de apelação, fls.
248/257,  requerendo,  em  síntese,  que  seja  acatadas as preliminares,
tornando nula  a sentença,  determinando o retorno dos autos para a devida
instrução e ao final ser julgada procedente a demanda.

Devidamente  intimado o  Município  de
Santa Rita, fls.258, não apresentou contrarrazões. 

Instada  a  se  manifestar  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  proferiu  parecer  (fls.  268/270),  opinando  pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

Verifica-se que a questão posta em debate
versa sobre a nulidade da sentença proferida no primeiro grau que decretou a
extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267,III,
§1º do CPC.



Compulsando os autos,  verifica-se que no
despacho às fls. 229 a MMa. “a quo” determinou a intimação da autora para
que, no prazo de 10 (dez) dias,  emendasse a inicial, retificando o nome da
ação, bem como para adequar os pedidos às regras do regime jurídico do
município e o rito adotado.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias,  fora
proferido novamente despacho determinando a intimação pessoal  da parte
autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,  manifestar interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção da ação, nos termos do art.
267, III, § 1º, do CPC.

Pois bem. O art.  267, inciso III e § 1º, do
CPC estabelece que:

“Art.  267.  Extingue-se  o  processo,  sem julgamento  de
mérito:
(...)
III - quando, por não promover os atos e diligências que
lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta
(30) dias;
(...)
§1º  O  juiz  ordenará,  nos  casos  dos  ns.  II  e  III,  o
arquivamento  dos  autos,  declarando  a  extinção  do
processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a
falta em quarenta e oito (48) horas.”

O dispositivo que disciplina o abandono da
causa é claro ao estabelecer a extinção do processo sem resolução do mérito,
nos casos de  inércia do autor, evitando, dessa forma, eternizar a demanda,
sem que a parte interessada procure meios para dar continuidade ao feito até
a  entrega  da  prestação  jurisdicional  vindicada.  Daí  se  extrai  o  verdadeiro
sentido da norma de regência e a sua finalidade social.

Outrossim, relevante destacar uma exceção
à aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, quando a relação processual não tiver
sido formalizada. Nesse caso, afigura-se possível a fulminação do feito, por
inércia do autor, sem o requerimento da parte contrária

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  decidiu
acerca do tema, vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  EXTINÇÃO  DE  EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  EXEQUENTE.
REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1.- "Nos casos que ensejam a extinção do processo sem
julgamento do mérito, por negligência das partes ou por
abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o
indigitado  normativo,  em  seu  §1º,  determina  que  a
intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que
a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado".
(AgRg  no  AREsp  24.553/MG,  Rel.  Ministro



HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em  20/10/2011,  DJe  27/10/2011).  2.-  O  Tribunal  de
origem informa que houve a regular intimação pessoal da
parte  autora,  que  se  manteve  inerte,  e  a  adoção  de
entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto
demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da
Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg
no AREsp 339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013)
20/08/2013, DJe 05/09/2013)

Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL  -  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  -
ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC
-  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  AUTOR  -
INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  240/STJ  AO
CASO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.-  Não
há que se falar, in casu, em necessidade de requerimento
do réu,  para  que  se  possibilite  a  extinção  do  processo
com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo
Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que  a  inércia,  frente  a  intimação  pessoal  do  autor,
configura abandono de causa, cabendo aojuiz determinar
a extinção do processo, sem julgamento de mérito (AgRg
no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. FRANCISCO
FALCÃO,  DJ  de  29.08.2005).  2.-   Inaplicável,  nessa
hipótese, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça,
haja vista que não houve sequer a instauração da relação
processual.  Precedentes.  3.-  Agravo  Regimental
improvido. (AgRg no AREsp 399.644/RO, Rel. Ministro
SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
22/10/2013, DJe 14/11/2013).

No mesmo sentido o TJPB:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  POR  ABANDONO  DE
CAUSA.  INTIMAÇÃO  PESSOAL.  INÉRCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART.  267,  III  E  §  1º,  DO CPC.
INAPLICABILIDADE  DO  ENUNCIADO  240  DE
SÚMULA DO STJ. APELO IMPROVIDO. Nos termos
do art. 267, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil,
se a parte, intimada pessoalmente para promover os atos e
diligências que lhe competir, não suprir a falta em 48h,
extinguir-se-á o processo sem exame do mérito. Não deve
ser admitido o argumento de que a extinção do processo
por  inércia  do  autor  somente  pode  ser  decretada  após
requerimento do réu (Enunciado 240 do STJ), tendo em
vista  que  não  houve  sequer  a  instauração  da  relação
processual, ante a revelia do réu. Nos termos do art. 557,
caput, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, por
meio de decisão monocrática, negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  Súmula  ou  Jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo



Tribunal,  do Supremo Tribunal Federal,  ou de Tribunal
Superior. (TJPB -ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00191642220108152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 04-
11-2014) 

Desta  feita,  agiu  acertadamente  a
magistrada ao extinguir  o  feito  ante a inércia processual  do apelante,  não
devendo sobrepor à garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
apelação, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 23 de abril de 2015.

         Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
     Relator


