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Apelante:  Banco ITAÚ Unibanco S/A – Advs.:  Luis  Carlos  Laurenco e 
Celso Davi Antunes

Apelados: Roberto Gonçalves Vieira e outros 

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  ABANDONO  DE 
CAUSA.  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  DO 
RÉU. VIOLAÇÃO À SÚMULA 240 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  ANULAÇÃO  DA 
SENTENÇA. ART.  557,  §1º  A,  DO  CPC. 
PROVIMENTO DO APELO.
-  Tanto  a  doutrina  quanto  a  jurisprudência 
pátrias  proclamam,  em  uníssono,  que  o 
abandono  de  causa  pelo  autor  deve  estar 
revestido do ânimo de abandonar.
- Segundo a Súmula 240 do STJ, “a extinção 
do  processo,  por  abandono  da  causa  pelo 
autor, depende de requerimento do réu”.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível,  interposta  pelo  Banco 
ITAÚ Unibanco S/A, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 1ª 
Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da  Ação de Execução, 
extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa 
com fulcro no art. 267, III, do Código de Processo Civil.
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Nas razões recursais (fls.  268/273), alega o apelante 
que não poderia o Magistrado  a quo ter julgado extinto o processo sem 
resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor por mais de 30 
dias, sem haver requerimento dos executados.

Os apelados não apresentaram contrarrazões conforme 
certidão de fls. 270.

A  Procuradoria  de  Justiça,  emitiu  parecer  sem 
manifestação (fls. 284/286).

É o relatório.

DECIDO

O  apelante  pugna  pela  anulação  da  sentença  de 
primeira instância que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, 
por abandono de causa.

Analisando-se  detidamente  os  autos,  verificamos  que 
realmente tem razão o apelante.  Entendemos que, para a extinção do 
processo  por  abandono  de  causa,  faz-se  necessária  a  demonstração 
inequívoca do ânimo de abandonar por parte do autor.

Nesse  sentido  o  entendimento  dos  eminentes  Nelson 
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Abandono de causa pelo autor.  Para que 
se  verifique  esta  causa  de  extinção  do 
processo, é necessário o elemento subjetivo,  
isto  é,  demonstração  de  que  o  autor  
deliberadamente quis abandonar o processo,  
provocando sua extinção.”1

Corroborando  a  idéia  de  que  é  imprescindível  a 

1 in.  Código  de  Processo Civil  Comentado e  Legislação  Extravagante. 9ª  ed.,  São  Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 435.
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configuração da intenção inequívoca de abandonar a causa para que seja 
extinto  o  processo  sem resolução  de  mérito,  colacionamos  o  seguinte 
julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSO  CIVIL. 
PROCESSO  DE  EXECUÇÃO.  EXTINÇÃO  POR 
ABANDONO.  ARTIGO  267,  INCISO  III,  DO 
CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 
CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.  A extinção do processo por abandono 
do autor pressupõe o ânimo inequívoco, 
ante  a  inércia  manifestada  quando, 
intimado  pessoalmente,  permanece 
silente  quanto  ao  intento  de  prosseguir 
no feito.
2. O abandono do causa pelo autor pressupõe 
o  requerimento  do  réu,  entendimento  este 
consubstanciado  na  súmula  240  deste 
Superior Tribunal de Justiça.
Recurso  conhecido  e  provido.”  (STJ,  REsp 
534214 / SC, 4ª Turma, Rel. Ministro HÉLIO 
QUAGLIA BARBOSA, julgado em 17/04/2007) 
(Negritei)

Além  disso,  o  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça 
sumulou o entendimento de que somente deve ser extinto o processo por 
abandono de causa quando houver  requerimento  do réu.  Neste  norte, 
transcrevemos o Enunciado Sumular nº 240 da jurisprudência dominante 
do STJ:

“Súmula 240 STJ. a extinção do processo,  
por abandono da causa pelo autor, depende 
de requerimento do réu.”

Por fim, uma vez que a sentença recorrida encontra-se 
em  manifesto  desacordo  com  o  entendimento  sumulado  do  Superior 
Tribunal de Justiça, entendo ser perfeitamente aplicável ao caso o disposto 
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no art. 557, §1º-A, do CPC, in verbis:

“Art.  557.  §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.“

ISTO  POSTO,  DOU PROVIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO, com fundamento no art. 557, § 1º “A” do CPC, para anular 
a sentença combatida, para que o processo tenha o seu trâmite regular.

P.I.

João Pessoa, 23 de setembro de 2014.

Vanda Elizabeth Marinho
     - Juíza Convocada -

                31 
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