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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  CONVERSÃO  DA 
SEPARAÇÃO  JUDICIAL  EM  DIVÓRCIO.  PEDIDO  DE 
DESISTÊNCIA.  PROTOCOLO  ANTERIOR  À  PROLAÇÃO 
DA  SENTENÇA  DE  MÉRITO.  EXTINÇÃO  SEM 
JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  OCORRÊNCIA. 
PROVIMENTO.

Cabível  a  desistência  da  ação,  desde  que  não  tenha  sido 
proferida  sentença  de  mérito,  somente  sendo  necessária  a 
anuência do réu, caso contestada a ação.

O pedido de desistência  protocolado antes  da prolação da 
sentença e não juntado aos autos por lapso cartorário, tem o 
condão de alterar a decisão recorrida, a fim de extinguir o 
processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, 
VIII, do código de processo civil. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
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do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em conhecer do Recurso e dar-
lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Rejane de Souza 
Gomes,  hostilizando  sentença  (fls.  20/21)  do  Juízo  da  5ª  Vara  Regional  de 
Mangabeira  da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  de  Conversão  da 
Separação Judicial em Divórcio ajuizada em face de  Manoel Carvalho de Lima 
Filho. 

A  sentença,  fls.  20/21,  julgou  procedente  o  pedido, 
convertendo  em  divórcio  a  separação  judicial  de  Rejane  de  Souza  Gomes  e 
Manoel Carvalho de Lima Silva. 

Em suas razões, fls. 27/29, a recorrente sustenta que já havia 
protocolado pedido de desistência da ação, fl. 22, quase um mês antes da prolação 
da sentença, em virtude da reconciliação com o seu companheiro/promovido, e 
assim deveria o magistrado de primeiro grau ter julgado extinto o processo sem 
resolução do mérito. Postula, por fim, o provimento do apelo. 

Sem o oferecimento de contrarrazões, consoante certidão, fl. 
32. 

A Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  de  fls.  38/40,  opina 
pelo provimento do recurso apelatório. 

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

A autora interpôs recurso de Apelação em face da sentença 
que julgou  procedente o pedido inicial, não obstante ter a promovente formulado 
pedido de desistência da ação anteriormente à sua prolação.

A Apelante  pugna pela  reforma do  r.  decisum,  para  que o 
processo seja extinto sem julgamento do mérito,  com base no art.  267, VIII,  do 
CPC.

A desistência da ação, desde que não tenha sido proferida 
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sentença de mérito, somente exige a anuência do réu caso contestada, o que não 
ocorreu na hipótese dos autos, conforme se infere da certidão de fl. 15.

In casu, há que se levar também em consideração o fato de 
que  o  pedido  de  desistência  foi  formulado  antes  que  tivesse  sido  proferida 
sentença  de  mérito,  não  sendo  a  petição  juntada  aos  autos  e  levada  ao 
conhecimento imediato do Juízo por lapso cartorário.

Nesta  esteira,  não pode subsistir  a  sentença de  mérito  ora 
recorrida,  devendo a  ação  ser  extinta  sem julgamento  de  mérito,  porquanto  a 
própria autora oportunamente manifestou seu desinteresse.

Além do que,  verifica-se que o  apelado também informou 
acerca da reconciliação do casal, fl. 31v.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

SUSTAÇÃO  DE  PROTESTO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS.  PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROTOCOLO ANTERIOR À 
PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA  DE  MÉRITO.  EXTINÇÃO  SEM 
JULGAMENTO.  OCORRÊNCIA.  RECURSO  PROVIDO.  1.  Cabível  a 
desistência  da  ação,  desde  que  não  tenha  sido  proferida  sentença  de 
mérito, bem como tenha havido a anuência do réu, caso contestada a ação. 
2. O pedido de desistência protocolado antes da prolação da sentença e 
não juntado aos autos por lapso cartorário, tem o condão de alterar a 
decisão  recorrida,  a  fim de  extinguir  o  processo  sem julgamento  do 
mérito, com fulcro no art. 267, item VIII, do código de processo civil.  3. 
Em se tratando de pedido de desistência da ação, nos termos do art. 26 do 
CPC, deverá a autora arcar com o pagamento das custas processuais e 
honorários.  4.  Recurso  provido.  (TJDF;  Rec  2010.01.1.168062-0;  Ac. 
791.866;  Terceira  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Getúlio  de  Moraes  Oliveira; 
DJDFTE 30/05/2014; Pág. 90)  

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO   AO  APELO para 
extinguir o processo sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 267, VIII, c/c 
art. 462 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 
de abril de 2015, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henrique 
de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. João Batista  
Barbosa,  Juiz  convocado para composição de quórum. Presente à sessão,  o  Dr. 
Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.
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Gabinete no TJPB, em 17 de abril de 2015. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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