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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  POR
ABANDONO  DA CAUSA.  RELAÇÃO  PROCESSUAL
DEVIDAMENTE  FORMADA.  AUSÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  DA  PARTE  PROMOVIDA.
DESRESPEITO  À  SÚMULA Nº  240  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  EXISTÊNCIA  DE
MANIFESTAÇÃO DO AUTOR QUANDO INTIMADO.
DEMORA NA JUNTADA DA PETIÇÃO AOS AUTOS.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  DEVOLUÇÃO  DO
PROCESSO  À  ORIGEM  PARA  REGULAR
TRAMITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Súmula  nº  240  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  -  “A
extinção  do processo,  por  abandono  da  causa  pelo  autor,
depende de requerimento do réu”.

-  In  casu,  não  houve  inércia  do  autor  quando  intimado  para
impulsionar  o  feito,  tendo  o  mesmo  se  manifestado  nos  autos,
havendo, sim, demora do Poder Judiciário no sentido de proceder à
juntada de sua petição.

VISTOS

Trata-se de  Ação de Execução de Título Extrajudicial,  ajuizada pelo  Banco
Banorte S/A em face de Murilo Cavalcante da Silveira e outra. 

Na sentença de fls. 117/119, a Magistrada a quo extinguiu o feito, sem exame
de mérito, com base no art. 267, III, § 1º, do Código de Processo Civil/1973, em decorrência
do abandono da causa pela parte autora. 

Inconformado, o demandante interpôs apelação cível (fls. 123/130), arguindo
nulidade  da  sentença,  por  cerceamento  de  defesa,  posto  ter  se  manifestado  devidamente
quando intimado, ocorrendo erro cartorário quanto à não juntada de sua petição em tempo
hábil.



Diante desse contexto, requer o provimento do seu recurso, com a reforma da
decisão combatida, prosseguindo-se a ação no primeiro grau. 

Sem contrarrazões, conforme atesta a certidão de fls. 151. 

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  161/163,  opinando  pelo
prosseguimento da demanda, sem se manifestar quanto ao mérito. 

É o breve relatório. 
                        

DECIDO

Conforme as afirmações presentes na sentença, a MM Julgadora, verificando a
inércia  da parte  autora,  entendeu por  extinguir  o  processo,  sem resolução de mérito,  nos
termos do  do art. 267, III, § 1º, do Código de Processo Civil/1973.

Entretanto, constata-se que não agiu com acerto a Magistrada sentenciante. 

Dito isto,  vejamos inicialmente o que dispõe a  súmula nº 240, do Superior
Tribunal de Justiça: 

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

Segundo  o  teor  do  enunciado  acima  transcrito,  para  que  o  Julgador  possa
proceder  ao  fulminamento  da  demanda,  por  abandono,  deve  haver  o  prévio  e  expresso
requerimento do demandado. 

É  cediço  que  o  STJ  posiciona-se  no  sentido  da  inaplicabilidade  desse
entendimento caso ainda não tenha havido a formação da relação processual, ou seja, quando
o promovido não compõe o polo passivo da lide, eis que a sua citação não foi efetivada. 

Todavia, esse não é o caso dos autos, pois verifica-se ter havido citação dos
demandados (fls. 70/73), com apresentação de contestação (fls. 75/76).

Sendo assim,  constata-se que não foi observada a determinação prevista no
verbete ora aludido, eis que, para que o Juiz extinga a ação, por contumácia autoral, seria
imprescindível  o pedido da recorrida nesse sentido,  o que não ocorreu,  razão pela  qual a
decretação do encerramento fora irregular. 

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é assente neste sentido: 

AGRAVO   INTERNO   EM   RECURSO   ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL.  EXTINÇÃO DO PROCESSO  POR
INÉRCIA  DO  AUTOR.  AUSÊNCIA DE PEDIDO DO
EXECUTADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.  Nos  termos da Súmula nº 240 do STJ: A extinção do
processo,  por  abandono da causa pelo autor,  depende de
requerimento do réu.
2.  Referida  exigência somente pode ser dispensada, com
admissão da extinção  do  feito  de  ofício pelo juiz da causa,



quando ainda não angularizada    a    relação   jurídico-
processual   pela   citação.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(STJ  -  AgInt  no  REsp  1587977/MG,  Rel.  Ministro  MOURA
RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  18/05/2017,  DJe
01/06/2017)

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  APURAÇÃO DE HAVERES
DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO.  EXTINÇÃO  DE  OFÍCIO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO
DA   CAUSA.    ART.   267,   INCISO  III,   §   1º,   CPC/1973.
REQUERIMENTO  DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA Nº
240/STJ.  INTIMAÇÃO PESSOAL  FRUSTRADA.   ENDEREÇO
ESTRANHO   AOS   AUTOS.   INTIMAÇÃO   POR  EDITAL.
NECESSIDADE.
1.   O   recurso  especial  tem  origem em ação  de  apuração  de
haveres  de  quotas   de   sócio   excluído,  que  foi  extinta  sem
resolução do mérito por abandono da causa pelo autor.
2.   Segundo   a   jurisprudência  desta  Corte,  consolidada  na
Súmula nº  240/STJ,  é defeso ao juiz  extinguir  o processo por
abandono  da  causa  de   ofício,   sendo  imprescindível  o
requerimento do réu,  pois,  de um lado,   não é dado presumir
desinteresse da parte contrária já citada no  prosseguimento  e
solução   da   causa   e,  de  outro,  ao  autor  não  poderia   ser
imposta  tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré,  pois
sua   inércia,   nesse   caso,   não   estaria  suficientemente
evidenciada.
3.  Vale  ressaltar  que  a  inteligência  da  Súmula nº 240/STJ foi
incorporada ao Código de Processo Civil de 2015 que passou a
prever, em seu artigo 485, § 6º,  que, oferecida a contestação, a
extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende
de requerimento do réu.
4.  A  extinção  do  processo  por  abandono  da  causa  pelo  autor
pressupõe a  sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta
de  endereço  correto,  deve  se  perfectibilizar  por  edital.
Precedentes.
5. Recurso especial provido.
(REsp  1596446/SC,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS
CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  14/06/2016,  DJe
20/06/2016)

Ademais,  acrescento  ter  havido  manifestação  tempestiva  do  promovente  em
29/11/2013  (fls.  121/124),  em  atendimento  à  intimação  derradeira  de  fls.  115/116,  tendo  sido
certificado o silêncio da parte em 04/12/2013, antes da juntada do petitório, que se deu em 28/05/2014
(fls.  120v),  fazendo  denotar  uma  morosidade  do  Judiciário  em anexá-lo  ao  caderno  processual,
inexistindo, portanto, inércia autoral.

Dessa  forma,  a  nulidade  do  julgado  ganha  ainda  mais  força.  Vejamos  o  seguinte
precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ATO
INEQUÍVOCO OCORRIDO - PARCELAMENTO DO DÉBITO -
INTERRUPÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO  -  ART.  202  VI  DO  CC  -
VIGÊNCIA DO CPC/73 - INTELIGÊNCIA DO ART. 219, § 1º -
MOROSIDADE  DO  JUDICIÁRIO  AO  IMPULSIONAR  O
FEITO  -  RETORNO  À  PRIMEIRA  INSTÂNCIA  PARA



DEVIDO  ANDAMENTO  -  SENTENÇA  REFORMADA  -
RECURSO PROVIDO EM PARTE. Havendo prova nos autos da
ocorrência de fato inequívoco, qual seja o parcelamento da dívida
após o vencimento do cheque, em que paga a primeira parcela,
fica caracterizado o fato interruptivo da prescrição. Computa-se o
prazo prescricional a partir da data do ato inequívoco constante
nos autos, iniciando o desse dia a contagem. Observando a data
da distribuição até  a data da  citação válida,  não se  verifica o
interstício  de  cinco  anos,  não  havendo  prescrição  a  ser
pronunciada. Corrobora a isto a ausência de inércia do autor ao
se manifestar nos autos quando intimado no decorrer do feito e a
demora do Poder Judiciário para dar andamento no processo,
não havendo como a extinção do feito  ser  atribuída ao autor.
Sentença  reformada.  Recurso  Provido  em  Parte. (Apelação  nº
0005690-55.2010.8.11.0041, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Nilza Maria Pôssas
de Carvalho. j. 02.05.2017, DJe 08.05.2017).

Assim sendo,  assiste  razão  ao  apelante,  motivo  pelo  qual  sua  irresignação
merece acolhimento.

Com essas considerações, nos termos do art. 932, V, do NCPC, PROVEJO A
APELAÇÃO CÍVEL, com a anulação da sentença combatida, determinando o retorno dos
autos ao juízo a quo, para o seu regular prosseguimento. 

P.I. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de abril de 2018. 

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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