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APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
RESSARCIMENTO  DE  VERBAS  PÚBLICAS  C/C
PEDIDO DE LIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO
NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
ABANDONO  DA  CAUSA.  OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPULSIONAMENTO NO FEITO.
INÉRCIA  CONFIGURADA.  NECESSIDADE  DE
REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA Nº 240,
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO DO PROMOVIDO
NÃO  REALIZADA.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.

- O inciso III, do art. 485, do Código de Processo Civil
autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito,
quando, “por não promover os atos e diligências que
lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de
30 (trinta) dias”, conjunção vislumbrada na hipótese.
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- Incabível a aplicação da Súmula nº 240, do Superior
Tribunal  de  Justiça,  nas  situações  em  que  não  foi
instaurado o contraditório, de modo que se autoriza
ao juiz declarar, de ofício, a extinção do processo.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO  interposta pelo  Município
de Lagoa,  fls.  51/56,  contra sentença preferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Pombal, fl. 47, que, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de
Verbas Públicas c/c Pedido de Liminar ajuizada em face de José de Oliveira Melo,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, restando consignado:

Ante  o  exposto,  atento  ao  que  mais  dos  autos
constam e princípios de direito aplicáveis á espécie,
com fulcro  no  artigo  485,  inciso  III  do  Código  de
Processo  Civil,  DECLARO  EXTINTO  O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da
sentença,  aduzindo,  para  tanto, em  resumo,  que  a  extinção  do  processo  por
abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu (Súmula nº 240, do
Superior Tribunal de Justiça). No mais, assegura que não houve “a correta intimação
do autor, o que impossibilita a extinção com a justificativa de abandono”, fl. 52.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fl.
65.
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Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  desate  da  contenda  consiste  em  saber  se  o
Magistrado a quo agiu acertadamente ao julgar extinto o processo sem resolução do
mérito,  por  abandono de  causa,  com fundamento  no  art.  485,  III,  do  Código  de
Processo Civil.

Em  que  pesem  os  argumentos  recursais,  entendo
não merecer reparos a decisão hostilizada.

Isso  porque,  nos  termos  do  art.  485,  III  e  §1º,  do
Código de Processo Civil, extingue-se 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.

A propósito:

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;
(..)
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§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será  intimada  pessoalmente  para  suprir  a  falta  no
prazo de 5 (cinco) dias.

Ainda, o § 6º, do mesmo artigo citado dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(…)
§6º Oferecida contestação, a extinção do processo por
abandono  da  causa  pelo  autor  depende  de
requerimento do réu.

In  casu,  verifica-se  que  o  Município  de  Lagoa foi
inúmeras vezes intimado pessoalmente, seja para cumprir diligências, fls. 29/30, seja
para dizer se tinha interesse no prosseguimento do feito, fls. 32/34, permanecendo,
contudo, inerte. 

Determinada  a  intimação  da  Edilidade,  mais  uma
vez, para tomar conhecimento do falecimento da parte ré e requerer o que entender
de direito, silenciou, novamente, fl. 44/V.

Por  derradeiro,  foi  repetidamente  determinada  a
intimação pessoal daquele município, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
impulsionar o feito, sob pena de extinção, fls. 45/46, restando certificado, fl. 46/V, a
ausência de manifestação da parte autora.

Desta feita, imperioso se torna manter a decisão que
extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Nesse sentido, assim vem decidindo este Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL.  EXTINÇÃO DO FEITO
POR ABANDONO  DA CAUSA.  IRRESIGNAÇÃO.
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INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA
DEMONSTRAR  INTERESSE  NO
PROSSEGUIMENTO.  REQUISITO  ESSENCIAL
OBSERVADO  PELO  JUÍZO  A  QUO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. 
-  O  juiz  não  resolverá  o  mérito  quando,  por  não
promover  os  atos  e  as  diligências  que incumbir,  o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
- O Código de Processo Civil de 2015, no art. 485, §1°,
prevê que a  parte  deve ser  intimada pessoalmente
para  suprir  a  falta,  antes  do  julgador  extinguir  o
feito.  (TJPB,  AC  nº  0008954-57.2013.815.0011,  Dr.
Eduardo  José  de  Carvalho  Soares,  Juiz  de  Direito
Convocado para substituir a Desembargadora Maria
das Graças Morais Guedes, J. 13/04/2018).

Insta  consignar,  ainda,  que  inaplicável  ao  caso  a
Súmula nº 240, do Superior Tribunal de Justiça, quando ausente a citação. 

Com  essas  considerações,  reputo  incabível  a
anulação da sentença, porquanto determinada a intimação pessoal do promovente,
conforme preconizado no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira.  Participaram,  ainda,  os  Desembargadores  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                             Relator
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