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APELAÇÃO  CÍVEL  -  PROCESSUAL  CIVL  -  AÇÃO   DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS –  EXTINÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO  –  ABANDONO  DA  CAUSA  –
INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240 STJ – REQUERIMENTO
DO RÉU INEXISTENTE – ABANDONO NÃO CONFIGURADO
-  ANULAÇÃO  DA SENTENÇA –  RETORNO  DOS  AUTOS
PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO -  INTELIGÊNCIA DO
ART.  557,  §  1º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 –
PROVIMENTO DO RECURSO.

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

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Félix da Silva,  buscando
a reforma da sentença (fl. 81) proferida pelo Juízo da  1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital-PB que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada
contra o  Município de Princesa Isabel,  julgou extinto  o processo sem resolução de
mérito, com fulcro no art. 267, III, § 1º do CPC/73, ante o abandono da causa, uma vez
que, intimada a promover o andamento do feito, a parte promovente permaneceu inerte
conforme certidão de fl. 80v.

Nas  razões  do  apelo,  pugna  pela  reforma  do  comando  sentencial,
alegando a nulidade da sentença ante a falha processual, face à inobservância da súmula
da  240  do  STJ  pela  ausência  de  requerimento  do  promovido,  antes  da  extinção  do
processo por abandono de causa. Ao final, requer o retorno dos autos à instância a quo
para anulação da sentença e regular prosseguimento do processo (fls. 84/86).



Apelação Cível n.º  0058798-64.2006.815.2001

Contrarrazões apresentadas (fls. 92/96)

O  Ministério  Público  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso,
mantendo-se a sentença  (fls. 104/105).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão
aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº  5.869/73,  tendo  em vista  que os  atos  jurídicos  processuais  (sentença e
apelação) tiveram seus efeitos consumados ainda sob a égide do regramento
anterior,  mesmo  que  esta  decisão  seja  proferida  na  vigência  da  Lei  nº
13.105/20151,  privilegiando  as  disposições  de  direito  intertemporal
estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, bem como, os axiomas constantes no
art.  1º  da nova lei  processual,  art.  6º da LINDB e art.  5º, inciso XXXVI, da
Constituição Federal. 

O apelo merece provimento.

Compulsando os autos, vê-se que o Juízo da 1ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, determinou a intimação pessoal do autor, para
em 48 horas, requerer o que de direito, sob pena de extinção. 

Convém ressaltar que a juntada do mandado cumprido, ocorreu
no dia 10/10/11 (fl 47v).

À  fl.  80v,  certidão  exarada  confirma  o  decurso  do  prazo  sem
manifestação  da  parte  autora,  apesar  de  devidamente  intimada,  datada  de
01/11/13. 

Necessário  se faz destacar  o  art.  267,  III  e  §  1º  do CPC que
estipulando  a  extinção  do  processo  sem  resolução  de  mérito,  evidencia  o
abandono da causa quando o autor, por mais de trinta dias não promover  atos
e diligências e, intimado, pessoalmente,  não suprir a falta em prazo legal. 

O Código de Processo Civil/73 assim dispôe:

Art.  267. Extingue-se o  processo,  sem resolução de
mérito: 
I - quando o juiz indeferir a petição inicial; 
Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por
negligência das partes; 

1  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2
de março de 2016.
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III   - quando, por não promover os atos e diligências  
que Ihe competir,  o autor abandonar a causa por
mais de 30 (trinta) dias; 
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo; 
V  - quando o juiz acolher a alegação de perempção,
litispendência ou de coisa julgada; 
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da
ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das
partes e o interesse processual; 
VII - pelo compromisso arbitral; 
Vll  -  pela  convenção  de  arbitragem;  (Redação  dada
pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996) 
Vlll - quando o autor desistir da ação; 
IX - quando a ação for considerada intransmissível por
disposição legal; 
X - quando ocorrer confusão entre autor e réu; 
XI - nos demais casos prescritos neste Código. 
§ 1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II  e Ill,  o
arquivamento dos autos, declarando a extinção do
processo, se a parte, intimada pessoalmente, não
suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 
§ 2º No caso do parágrafo anterior, quanto ao no II, as
partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto
ao no III,  o autor será condenado ao pagamento das
despesas e honorários de advogado (art. 28). 
§ 3º O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e
grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença
de  mérito,  da  matéria  constante  dos  ns.  IV,  V  e  Vl;
todavia,  o  réu  que  a  não  alegar,  na  primeira
oportunidade  em  que  Ihe  caiba  falar  nos  autos,
responderá pelas custas de retardamento. 
§ 4º Depois de decorrido o prazo para a resposta, o
autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir
da ação. 

Todavia,  necessário  destacar  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema em deslinde, demandando o requerimento do
réu, como determina a  súmula 240 do STJ:    “  A extinção do processo, por  
abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça firmam entendimento
acerca do tema: 

AGRAVO   INTERNO  EM  RECURSO   ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO  POR
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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 provido2.

PROCESSUAL CIVIL.  ABANDONO DA CAUSA. ART.
267, III, DO CPC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO  DE  OFÍCIO.  AUSÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  DA  RÉ.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 240 DO STJ.
PRECEDENTES.
1. O STJ,  no que tange à norma do art.  267,  III,  do
CPC, firmou-se no sentido de que não é dado ao juiz
extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o
requerimento do réu, dado ser inadmissível presumir-
se desinteresse do réu no prosseguimento e solução
da causa. Enunciado da Súmula 240/STJ: A extinção
do  processo,  por  abandono  da  causa  pelo  autor,
depende de requerimento do réu.
Precedentes.
2. Agravo Regimental não provido3.

A nossa Corte de Justiça também segue o entendimento disposto
pelo Tribunal da Cidadania, vejamos: 

EMENTA: REVISIONAL DE CONTRATO. ABANDONO DA
CAUSA PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  APELAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DO ART.  267,  §  1.º,  DO  CPC/1973,
VIGENTE  À  ÉPOCA.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO.
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU NESSE
SENTIDO.  ABANDONO  NÃO  CONFIGURADO.

2(AgInt  no  REsp  1587977/MG,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
18/05/2017, DJe 01/06/2017);

3(AgRg  no  REsp  1494799/AL,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
10/02/2015, DJe 20/03/2015).
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ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.
1. A extinção do feito por abandono da causa pelo autor,
em decorrência do disposto no art.  267,  III  e  §  1.º,  do
CPC/1973,  vigente  à  época  da  prolação  da  sentença,
demanda a prévia intimação do procurador e, mantendo-
se ele silente, o requerimento do réu, se for o caso, e a
intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida
no  prazo  de  quarenta  e  oito  horas.  Precedentes  do
Superior  Tribunal  de  Justiça.  2.  Apelo  conhecido  e
desprovido4. 

PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível - "Ação ordinária
de  restabelecimento  de  benefício  com  cobrança  de
prestações  vencidas  e  vicendas"  -  Intimação  do  autor
para pagamento de diligência -  Inércia  por  mais  de  30
(trinta)  dias  -  Sentença  de  extinção  do  processo  por
abandono  da  causa  -  Irresignação  -  Necessidade  de
prévio requerimento formulado pelo réu - Súmula 240 do
STJ - Inocorrência - Nulidade - Cassação da sentença -
Necessidade de realização de perícia - Retorno dos autos
ao juízo de origem - Provimento. Segundo a Súmula nº
240  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  extinção  do
processo, por abandono da causa pelo autor, depende de
requerimento do réu. 5

Desta  feita,  o  abandono  de  causa  não  se  restou  configurado,
frente  a  ausência  de  requerimento  do  réu,  assim,  deve-se,  portanto,  ser a
sentença anulada. 

Ante o exposto, aciono o disposto constante no art. 557,  §1º - A
do CPC/73  e dou provimento ao recurso,  anulando a sentença de 1º grau  e,
por  conseguinte,  determino  o  retorno  dos  autos  ao  Juízo  a  quo  para
prosseguimento regular do feito. 

P.I.

João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
RELATORA

 
G/01

4(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00045351420018150011, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 20-06-2017);

5(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00006417220138150831,  2ª  Câmara  Especializada

Cível, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 20-06-2017) . 
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