
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000539-77.2006.815.0481.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz de Direito Convocado.
Origem : Vara Única da Comarca de Pilões.
Apelante : Estado da Paraíba.
Procurador : Paulo Renato Guedes Bezerra. 
Apelado : Francisco Epifânio de Oliveira.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
DE  CAUSA.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO
EXEQUENTE. INÉRCIA.  INTELIGÊNCIA DO
ART.  267,  III  E  §  1º,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  REVELIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº  240 DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

– 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 a revelia do
promovido. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.
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Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pilões, nos
autos  da  Ação de  Execução,  ajuizada  em face de  Francisco Epifânio  de
Oliveira. 

Depreende-se dos autos que o apelante moveu a referida ação,
objetivando a execução de sentença proferida nos autos do processo criminal
nº 0482002000016-1. 

Apesar  de  devidamente  citado,  o  promovido  não  apresentou
defesa. 

Após  o  processo  ficar  parado  por  mais  de  trinta  dias,  foi
determinado a intimação do autor para se manifestar no feito, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (fls. 72v./73).

Deixando transcorrer o prazo em in albis, o magistrado de piso
declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
267, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado com o  decisum, o  Estado da Paraíba  interpôs a
presente  apelação  (fls.  85/87),  alegando,  em  síntese  a  impossibilidade  de
extinção do processo nos termos do Enunciado 240 da Súmula do STJ. Ao
final, pugnou pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

A defensoria pública apresentou contrarrazões (fls. 89/93). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 97/100).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, é de se conhecer o presente recurso.

Como visto  do  relato  acima,  insurge-se  o  apelante  contra  o
decisum a quo que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no
art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem razão.

Compulsando  o  caderno  processual,  observa-se  que  a  parte
autora, após quedar-se inerte por 30 (trinta) dias, foi intimada pessoalmente
para,  em 48h, dar prosseguimento ao feito,  sob pena de arquivamento  (fls.
81).  No entanto,  novamente  o banco recorrente  deixou transcorrer o  prazo
fixado in albis (fls. 83).

Pois bem. O art.  267, inciso III e § 1º, do Código de Processo
Civil estabelece que:

“Art.  267. Extingue-se o processo,  sem julgamento

Apelação Cível nº 0000539-77.2006.815.0481 2



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.”

Logo,  andou  bem  o  magistrado  sentenciante  ao  extinguir  o
feito, diante da inércia processual do apelante. A legislação processual autoriza
o juiz a declarar, de ofício, a extinção do processo sem exame de mérito, sob o
fundamento  de  que  a  inércia  de  alguns  litigantes  não  pode  se  sobrepor  à
garantia  da  efetividade  da  tutela  jurisdicional.  A propósito,  foi  realizada  a
intimação pessoal do autor/exequente através de  mandado juntado aos autos
em 25 de abril de 2012. 

No que tange à  alegação de que a extinção do processo por
inércia do autor somente deve ser decretada após requerimento do réu, nos
termos do Enunciado 240 de Súmula do STJ, também não deve prosperar.

Isso porque em se tratando de processo que corre à revelia do
réu,  é  cabível  a  extinção  do  processo  ex  officio,  quando  demonstrado  o
desinteresse da parte autora no prosseguimento da ação. Ou seja, é plenamente
possível a extinção do feito quando o promovido é revel, sobretudo quando é
validamente citado e não se manifesta nos autos.

Nesse sentido,  trago à baila recente precedente do Tribunal da
Cidadania:

“RECURSO  ESPECIAL.  EXTINÇÃO  DA  AÇÃO
POR  ABANDONO  DO  AUTOR.  REGULAR
INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO
FEITO.  NÃO  ATENDIMENTO.  NECESSIDADE
DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO
EMBARGADA  A  EXECUÇÃO.  EMBARGOS  DO
DEVEDOR  COM  TRÂNSITO  EM  JULGADO.
CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM
REQUERIMENTO,  MAS  COM  CONCORDÂNCIA
EXPRESSA DO  RÉU  EM  CONTRARRAZÕES  DE
APELAÇÃO.
1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a
validade  da  citação  via  postal  com  aviso  de
recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa
jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem
poder  expresso  para  tanto,  a  assina  sem  fazer
nenhuma objeção imediata.
2. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal
de Justiça, a extinção do processo, por abandono da
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causa pelo autor, depende de requerimento do réu,
tendo em vista  a  necessidade de  ser  facultado ao
demandado opor-se à extinção da demanda por não
ser a ação um direito apenas do autor, mas também
parte passiva, em determinadas circunstâncias.
3.  A  jurisprudência  deste  Tribunal  Superior,
aperfeiçoando  o  entendimento  sobre  a  matéria,
entende que a extinção do processo, por abandono
da causa pelo autor, necessita de requerimento do
réu  apenas  nos  casos  em  que  for  embargada  a
ação/execução, por não ter havido, nesses casos, a
integração do requerido à lide, justificando, assim,
sua manifestação acerca da extinção.
4.  Com  o  julgamento  de  embargos  do  devedor,  o
crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido,
tendo sido com isso satisfeito o direito do executado
a ter um julgamento de mérito, ao mesmo tempo que
se  constata  uma  situação  que  apenas
excepcionalmente será modificada.
5. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e
seguindo a execução seu curso,  é de concluir pelo
desinteresse  do  executado nesse  prosseguimento  e,
consequentemente,  a  desnecessidade  de  seu
requerimento quanto a esse fim.
6.  No  caso  dos  autos,  a  falta  de  impugnação  da
sentença de extinção por parte  da executada, e  as
declarações das contrarrazões, hão de ser encaradas
como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou
seja,  como  demonstração  de  desinteresse  para
continuidade  da  execução,  capaz  de  suprir  o
requerimento para a extinção.
7.  Recurso  especial  a  que  se  nega  provimento.”
(REsp  1355277/MG,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
15/12/2015, DJe 01/02/2016) – (grifo nosso). 

Entender cabível o Enunciado 240 do STJ, no caso de revelia, é
ir de encontro aos princípios da razoável duração do processo, bem como da
celeridade  processual.  Em  tempos  em  que  se  fala  de  índice  de
congestionamento  de  processos,  indicador  administrativo  utilizado  para  a
aferir a produtividade judiciária, não se mostra razoável permitir a eternização
do  processo,  mormente  quando  é  o  próprio  autor  quem  se  mostra
desinteressado no feito.

Ante  o  exposto,   NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso  de
apelação, mantendo-se incólume a sentença vergastada. 

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
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convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de 2016.

 
      Ricardo Vital de Almeida
    Juiz de Direito Convocado - Relator
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