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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007612-11.2013.815.0011.
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco Itaú Unibanco S/A.
ADVOGADO: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB/PE nº 21.678).
APELADO: Anderson Gomes Santos.
ADVOGADO: Marxsuell Fernandes de Oliveira (OAB/PB nº 9.834).

EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.  ABANDONO DA
CAUSA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO  MÉRITO. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO  PESSOAL  CONCLUÍDA.
IMPUGNAÇÃO  À  EXECUÇÃO  OFERTADA  PELO  EXECUTADO.
INEXISTÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  DO  RÉU  PELA  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO,  MESMO  INTIMADO  A SE  PRONUNCIAR.  IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº  240,  DO STJ.  PARTE PROMOVIDA
QUE  NÃO  SE  INSURGIU  CONTRA  A  SENTENÇA  E,  NAS
CONTRARRAZÕES,  EXPRESSOU  A VONTADE DE EXTINGUIR O  FEITO
EXECUTIVO  PROPOSTO EM SEU DESFAVOR.  NEGADO PROVIMENTO
AO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende, além de sua
intimação pessoal, para que pratique o ato em cinco dias, sob pena de extinção da
ação, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, de requerimento expresso do réu,
quando ofertada contestação, consoante disposto no §6º do mencionado artigo.

2. “Diante da falta de impugnação da sentença de extinção por parte das Demandas,
bem  como  as  declarações  das  contrarrazões  demonstrando  a  vontade  das
Demandadas de não dar seguimento ao feito, restou suprida a exigência trazida pelo
§  6º  do  art.  485  do  CPC  para  a  extinção  do  feito.  […]  Considerando  que  as
Demandadas demonstraram, em sede de contrarrazões a anuência com a extinção de
feito, e que os requisitos de intimação foram regularmente cumpridos, impõe-se a
manutenção da sentença de extinção do feito.” (APC nº 20140111614570 (1036285),
3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Flávio Rostirola. j. 02.08.2017, DJe 07.08.2017)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0007612-11.2013.815.0011, em que figura como Apelante o Banco Itaú
Unibanco S/A e Apelado Anderson Gomes Santos.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-
lhe provimento.

VOTO.

Banco Itaú Unibanco S/A interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada



pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 118/119, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial, que, nos termos do art. 485, III e  § 1º, do Código
de Processo Civil, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de
que a Instituição Financeira deixou de realizar os atos que lhe competiam, restando
caracterizado o abandono da causa.

Em suas razões,  f.  130/139, alegou que não foram observadas as cautelas
legais para a extinção do feito, ao argumento de que não houve requerimento do Réu
nesse sentido, requisito indispensável, uma vez que a Parte Executada já havia se
manifestado nos autos.

Pugnou pelo provimento do Recurso e pela  anulação da Sentença,  com o
retorno dos autos para regular prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazoando,  f.  152/154,  o  Apelado  afirmou  que  o  Banco  Apelante,
mesmo  intimado,  não  demonstrou  interesse  no  prosseguimento  do  trâmite
processual,  pelo  que  considera  configurado  o  abandono  da  causa  e  correta  sua
extinção.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art.  178, I a III, do Código de
Processo Civil. 

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e o preparo recursal foi recolhido, f. 147, pelo que,
presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

No caso dos autos, a Parte Exequente, ora Apelante, requereu a suspensão do
processo por tempo indeterminado, com fulcro no art. 791, III, c/c o art. 612, ambos
do Código de Processo Civil, Petição de f. 97, pleito que foi parcialmente deferido
pelo Juízo, que determinou a suspensão do feito por seis meses, conforme Despacho
de f. 98.

Após o transcurso do prazo de suspensão, f.  111, o Banco Recorrente foi
intimado por Carta com Aviso de Recebimento, f. 112/113, para que, no prazo de
quarenta  e  oito  horas,  pronunciar-se  acerca  do  interesse  no  prosseguimento  da
Execução, mas se quedou inerte, como foi certificado à f. 114.

O Juízo, então, determinou a intimação do Executado, ora Apelado, para, no
prazo de quinze dias,  manifestar-se acerca da inércia da Instituição Financeira,  f.
115, mas o Recorrido também não se pronunciou, Certidão de f. 117.

Conclusos  os  autos,  foi  prolatada  a  Sentença  de  extinção,  f.  118/119,  ao
fundamento de que restou configurado o abandono da causa.

Nos termos do art. 485, III e § 1.º, do Código de Processo Civil1, extingue-se

1 Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: […] III – por não promover os atos e as diligências
que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; […] § 1.º Nas hipóteses
descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias.



o processo sem resolução de mérito quando, por não promover os atos e diligências
que lhe competir,  o autor  abandonar  a  causa por mais  de trinta  dias  e,  intimado
pessoalmente, não suprir a falta em cinco dias.

Além disso, o § 6º do mencionado artigo dispõe que, oferecida a contestação,
a extinção do feito por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do
réu2, positivando o entendimento que já havia sido sumulado pelo Superior Tribunal
de Justiça, mediante a edição da Súmula n.º 2403.

In casu, como já relatado, o Executado/Apelado, que já havia impugnado a
Execução,  f.  36/54,  foi  intimado  e  não se  pronunciou  sobre  a  inércia  do  Banco
Exequente/Apelante, motivo pelo qual o Juízo Sentenciante entendeu como suprido
o requerimento de extinção por abandono.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência Tribunais de Justiça pátrios, segundo
a qual, ante a falta de impugnação da sentença de extinção pela parte promovida,
bem como as  declarações  nas  contrarrazões  demonstrando a  vontade  de  não dar
seguimento ao feito, resta suprida a exigência trazida pelo mencionado § 6º, do art.
485, do CPC, para a extinção do feito. Ilustrativamente, precedentes do TJDFT e do
TJRJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  REDIBITÓRIA  CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ABANDONO DA CAUSA
PELO  AUTOR.  ENUNCIADO  Nº  240/STJ.  INAPLICABILIDADE.
HONORÁRIOS  RECURSAIS.  MAJORAÇÃO.  1.  A inércia  do  autor  em  dar
andamento ao feito configura hipótese de extinção do processo com fundamento
nos incisos III do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015. Para fins do
disposto no § 1º do referido artigo, faz-se necessária a intimação pessoal da parte,
bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, para suprir a falta no prazo de
cinco dias. 2. De acordo com o que dispõe o § 6º do artigo 485 do CPC/2015,
somente após o oferecimento da contestação, é que a extinção do processo, por
abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, dispositivo este,
que consagra o entendimento consolidado no Enunciado nº 240 da Súmula do
STJ:  A extinção  do  processo,  por  abandono  da  causa  pelo  autor,  depende  de
requerimento do réu. 3. Diante da falta de impugnação da sentença de extinção
por  parte  das  Demandas,  bem  como  as  declarações  das  contrarrazões
demonstrando a vontade das Demandadas de não dar seguimento ao feito, restou
suprida a exigência trazida pelo § 6º do art. 485 do CPC para a extinção do feito.
4. Considerando que as Demandadas demonstraram, em sede de contrarrazões a
anuência  com  a  extinção  de  feito,  e  que  os  requisitos  de  intimação  foram
regularmente  cumpridos,  impõe-se  a  manutenção  da  sentença  de  extinção  do
feito. 5. Atento ao princípio da causalidade e com espeque no § 11 do artigo 85 do
CPC/2015, impõe-se a majoração recursal dos honorários advocatícios. 6. Negou-
se provimento ao recurso. (APC nº 20140111614570 (1036285), 3ª Turma Cível
do TJDFT, Rel. Flavio Rostirola. j. 02.08.2017, DJe 07.08.2017)

APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/15. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA POR FORÇA DO ART. 485, III  DO
CPC.  Autor  que  foi  intimado  pessoalmente  para  dar  seguimento  ao  feito  e
quedou-se inerte.  Sentença de extinção sem resolução do mérito com base no

2 Art. 485. […] § 6º. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo
autor depende de requerimento do réu.

3 Súmula/STJ  nº  240.  A extinção  do  processo,  por  abandono  da  causa  pelo  autor,  depende  de
requerimento do réu.



artigo 485, III,  do Código de Processo Civil.  Relação processual  estabelecida.
Extinção por abandono que carece de prévio requerimento da parte ré. O réu não
se irresignou contra a sentença, o que afasta o argumento quanto à Súmula 240 do
STJ.  Recurso  que  se  conhece  e  nega  provimento.  (Apelação  nº  0009263-
20.2012.8.19.0038,  26ª  Câmara  Cível  -  Consumidor  do  TJRJ,  Rel.  Natacha
Nascimento  Gomes  Tostes  Gonçalves  de  Oliveira.  j.  29.06.2017,  Publ.
03.07.2017)

Correta, portanto, a Sentença, eis que restaram preenchidos os requisitos para
a configuração do abandono da causa no caso destes autos.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


