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PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CIVEL.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO  FORÇADA  DE  MULTA  IMPOSTA  PELO
TCE/PB.  ABANDONO  DA  CAUSA  AUSENTE.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO.  DESÍDIA NÃO   CONFIGURADA.  RÉU  QUE
HAVIA  INGRESSADO  NO  PROCESSO.
APLICABILIDADE DA SUMULA 240/STJ. PROVIMENTO
DO RECURSO.

Para  que  o  feito  possa  ser  declarado  extinto,  sem
resolução  do  mérito,  com  fulcro  no  art.  267,  III,  do
CPC/1973,  a  legislação  processual  brasileira  impõe  a
observância de dois requisitos essenciais, quais sejam, a
publicação dos atos  judiciais  e  a  intimação pessoal  do
autor.

A extinção  do  processo,  por  abandono  da  causa  pelo
autor, depende de requerimento do réu (Súmula 240 do
STJ).

Vistos etc. 

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Paraíba interposta
nos autos da Ação de  Execução Forçada ajuizada em face de José Vieira Neto,  que
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do Código de
Processo Civil de 1973(fls. 63).

Irresignado,  apela  o  vencido,  postulando  pela  reforma  do  comando
sentencial com base nos seguintes argumentos: a) necessidade de requerimento do réu
para a extinção da demanda por falta de interesse,  a teor da Súmula 240 do STJ ; b)
necessidade de intimação do pessoal para suprir a falta em 48(quarenta e oito) horas
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conforme prevê o art. 267, III, § 1.º do CPC/73, c) não houve intimação legal da Fazenda
Pública; d) aplicação do entendimento disposto na súmula 106 do STJ cujo teor preceitua
que a mora ou falha inerentes ao mecanismo judiciário não podem ser imputadas ao
exequente.  Ao final,  requer  o provimento  do recurso e,  por  conseguinte,  anulação da
sentença vergastada com o regular prosseguimento do processo (fls. 69/77).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão, fl. 82).

A Procuradoria de Justiça, às fls.  89/93,  opinou pelo desprovimento do
recurso.

É o relatório. 

Decido. 

   Esclareço,  inicialmente,  que,  como a sentença foi  publicada antes  da
entrada em vigor do novo CPC ( Lei nº 13.105/2015), o presente julgamento deverá ser
norteado pelo Código de Processo Civil anterior (Lei nº 5.869/1973), conforme orientação
emanada do Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Administrativo nº 2, proclamado
em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. 

De início, sobreleva lembrar que o princípio da publicidade informa todo o
processo civil, revelando-se essencial à validade dos despachos e decisões, sob pena de
nulidade.

Nesse  tirocínio,  para  que  o  feito  possa  ser  declarado  extinto,  sem
resolução do mérito, com fulcro no art.  267, III, do CPC/1973, a legislação processual
brasileira impõe a observância de dois requisitos essenciais, quais sejam, a publicação
dos atos judiciais e a intimação pessoal do autor para se manifestar no prazo 48h, sob
pena de extinção.

Essa mesma regra foi reproduzida no novo diploma processual no art.
485, III,  §1º, trazendo um prazo ainda mais elástico para manifestação da parte sobre o eventual
atitude desidiosa nos autos.

Analisando o caderno processual, verifica-se que a extinção do processo
em resolução de mérito foi determinada, de ofício, sem que tenha havido requerimento da
parte requerida, denunciando suposto abandono, requisito igualmente imprescindível a tal
desiderato

O  mestre  HUMBERTO  THEODORO  JÚNIOR  tem  lecionado  sobre  o
princípio da publicidade1:

Na  prestação  jurisdicional  há  um  interesse  público  maior  do  que  o
privado defendido pelas partes. É a garantia de paz e harmonia social,
procurada  através  da  manutenção  da  ordem  jurídica.  Todos,  e  não
apenas os litigantes, têm direito de conhecer e acompanhar tudo o que
se passa durante o processo. A publicidade da atividade jurisdicional é,
em razão disso, assegurada por preceito constitucional (CF, art. 93, IX.)

1 Curso de Direito Processual Civil, v. I, Rio de Janeiro, Forense, 2004, 41ª ed., p. 28.
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Analisando  a  matéria,  este  Tribunal  já  se  manifestou  no  sentido  da
necessidade de intimação pessoal da parte, antes da extinção do processo por abandono
de causa:

EXECUÇÃO  FISCAL.  ABANDONO  DA  CAUSA.  SENTENÇA  QUE
EXTINGUIU  O  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO
OFICIAL DE  JUSTIÇA.  CONVÊNIO  FIRMADO  ENTRE  A FAZENDA
MUNICIPAL E ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXPEDIÇÃO  DO  MANDADO  DE  PENHORA  E  AVALIAÇÃO.
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA EFETUAR O PAGAMENTO
DAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
PARA  DAR  IMPULSIONAMENTO  DO  FEITO  EM  CINCO  DIAS.
ABANDONO  DA CAUSA NÃO  CONFIGURADO.  INTELIGÊNCIA DO
ART.  485,  III,  E  §1º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTE  TRIBUNAL.  SENTENÇA
ANULADA. PROVIMENTO DO APELO. 1. A extinção do processo com
base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, por
abandono de causa, requer prévia intimação pessoal da parte para, em
cinco dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do processo. 2.
Apelo conhecido e provido2.

Vale ressaltar, ainda, o enunciado da Súmula 240 do Colendo STJ, no
sentido de que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de
requerimento do réu".

Registro, por fim, que embora o parecer ministerial tenha entendido pela
inaplicabilidade da referida súmula, sob o argumento de que a execução não teria sido
embargada,  tal  argumento  não  merece  amparo.  Isso  porque,  embora  não  tenha
apresentado embargos, o executado integrou a lide no momento em que compareceu ao
cartório e ofereceu bens à penhora como garantia da execução.

Nesse sentido, trago o precedente abaixo transcrito, oriundo do colendo
Superior Tribunal de Justiça:

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO. (...).II - Hipótese
em que, ademais, a extinção do processo foi determinada de ofício, sem
que  tenha  havido  requerimento  do  réu.  Aplicação  do  entendimento
consubstanciado na Súmula 240/STJ. Recurso não conhecido.3

Feito esses registros, tem-se que a sentença de primeiro grau deve ser
cassada, a fim de que o feito retome o seu curso.

Frente ao exposto, dou provimento ao recurso, com base no §1º-A do

art. 557 do Código de Processo Civil de 1973, por estar a sentença em dissonância com

2(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00309941420058150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. 
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 17-04-2018) 

3 STJ - 5ª Turma, RESP. 314.679/PB, Rel. Min. FELIX FISCHER, in DJ de 18/06/2001.

3



Súmula do Superior Tribunal de Justiça e entendimento dominante neste Tribunal.

João Pessoa, 16 de maio de 2018.

                    
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

                                  Relatora

G/1
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