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APELAÇÃO.  PARTILHA  DE  BENS.  1. EXTINÇÃO  DA  AÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  DESISTÊNCIA.  PEDIDO  INEXISTENTE.
APLICAÇÃO  DO  ART.  267,  VIII,  DO  CPC.  IMPOSSIBILIDADE.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 2. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A  desistência  da  ação,  ao  contrário  de  outras  hipóteses  que
podem levar a extinção, tem que ser expressa. A desistência é um
ato comissivo e, portanto, não pode ser confundida com a inércia da
parte, seja pela negligência que paralisa o processo ou pelo simples
abandono da causa.

2. Recurso provido, nos termos do art. 557, §1º-A, do CPC, por estar
a sentença em confronto com jurisprudência dominante do STJ.

Vistos etc.

FRANCISCA JANES DE ARAÚJO interpôs apelação contra sentença de
f. 218/219, proferida pelo Juízo da Comarca de Malta, que, nos autos da ação
de  partilha  de  bens  movida  pela  ora  apelante  em desfavor  de  SEBASTIÃO
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JOCAS RUFINO, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.
267, inciso VIII, do CPC.

Na referida sentença, proferida em audiência, a magistrada entendeu
que  a  ausência  da  autora  àquele  ato,  bem como  a  sua  não  intimação  no
endereço informado, caracterizou a desistência da ação.

Em suas razões de f. 222/225, a apelante alega que não desistiu da
ação e que não foi intimada para a audiência, requerendo, ao final, a anulação
da sentença.

Nas contrarrazões de f. 233/236, o apelado pugna pela manutenção
do julgado.

A Procuradoria de Justiça não se manifestou quanto ao mérito do
recurso (f. 243)

É o relatório.

DECIDO. 

A presente ação foi extinta com fundamento no art. 267, inciso VIII,
do CPC, que reza:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
[...]
Vlll - quando o autor desistir da ação;

No entanto,  não consta  dos  autos  nenhum pedido  de  desistência
formulado pela autora, o que impossibilita a aplicação do referido dispositivo à
espécie.

A desistência da ação, ao contrário de outras hipóteses que podem
levar a extinção, tem que ser expressa. A desistência é um ato comissivo e,
portanto, não pode ser confundida com a inércia da parte, seja pela negligência
que paralisa o processo ou pelo simples abandono da causa.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante do STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  DEVIDO  ENFRENTAMENTO  DAS  QUESTÕES
RECURSAIS. servidor público. magistério estadual. PROPOSTA PÚBLICA DE
ACORDO PARA PAGAMENTO DE terço de férias. ADESÃO. AUSÊNCIA DE
DESISTÊNCIA  EXPRESSA  DA  AÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inexistente a alegada violação do
art.  535  do  CPC,  pois  a  Corte  pronunciou-se  sobre  todos  os
questionamentos apresentados. 2. Em verdade, in casu, a questão não foi
decidida  conforme  objetivava  o  agravante,  uma  vez  que  foi  aplicado
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entendimento  diverso.  3.  Com  efeito,  o  Tribunal  de  origem  fixou
entendimento em consonância  com o STJ,  porquanto é assente
nesta  Corte  que  é  possível  ao  autor,  antes  da  prolação  da
sentença, formular o pedido de desistência da ação.  Nesse caso, o
feito deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267,
VIII, do CPC, c/c o art. 26 do CPC. 4. Todavia, embora a lei imponha, a
renúncia sobre o direito em que se funda a ação descabe ao Judiciário,
nessas  circunstâncias,  decretá-la  de  ofício,  sem  que  ela  tenha  sido
requerida pelo autor,  visto  que as condições de adesão ao acordo não
estão  sub  judice.  5.  Por  outro  lado,  esta  Corte  iterativamente  já  se
manifestou no sentido de que a existência de pedido expresso de renúncia
do direito discutido nos autos é conditio iuris para a extinção do processo
com julgamento do mérito por provocação do próprio autor, residindo o ato
em sua esfera de disponibilidade e interesse, não se podendo admiti-la
tácita ou presumidamente,  nos termos do art.  269,  V,  do CPC.  Agravo
regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp  294.788/RS,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  02/04/2013,  DJe
12/04/2013).

TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.
OMISSÃO. INEXISTENTE. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA  DE MÉRITO.  EC  Nº  45/2004.  PARCELAMENTO.  ADESÃO AO
PAES. LEI 10.684/03. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DE RENUNCIA.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA JULGADO. 1. Não houve
contradição ou omissão no aresto impugnado, que decidiu a questão de
forma  clara,  expressa  e  fundamentada.  2.  Após  a  edição  da  Emenda
Constitucional  nº  45/2004,  é  entendimento  pacificado  nesta  Corte  que
apenas a existência de sentença extintiva do processo com julgamento do
mérito obsta a alteração de competência da Justiça Comum para a Justiça
do  Trabalho  3.  A  extinção  dos  embargos  do  devedor,  com  ou  sem
resolução de mérito, há de ser buscada nos próprios autos do processo, e
não na legislação que rege a homologação do pedido de inclusão no PAES
ou no Refis. 4. O comando do art. 4º, II, da Lei 10.684/2003 é voltado
para o contribuinte que quer aderir ao parcelamento especial. É ele quem
deve apresentar a renúncia. Não se trata, como quer a Fazenda Nacional,
de um comando normativo dirigido ao Poder Judiciário.  5. Inexistindo
nos autos pedido de desistência da ação ou de renúncia do direito
sobre o qual se funda a demanda, não deve o processo ser extinto.
Precedente:  REsp  1.124.420/MG,  julgado  sob  o  regime  do  art.
543-C do Código de processo Civil. 6. Recurso especial não provido.
(REsp  1165464/SC,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 04/05/2010, DJe 17/05/2010).
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TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. ADESÃO
AO PAES. LEI 10.684/03.  EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO
DO  MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  PEDIDO
EXPRESSO DE DESISTÊNCIA. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1.
A  Primeira  Seção desta  Corte,  ao  julgar  o  REsp 1.124.420/MG,
mediante a aplicação da sistemática prevista no art. 543-C e na
Resolução  STJ  n.  08/08,  ratificou  o  entendimento  do  STJ  no
sentido de não ser possível a extinção do feito sem que haja o
pedido expresso de desistência da ação, na hipótese de adesão do
contribuinte ao PAES.  2. Recurso especial provido. (REsp 671.776/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/02/2010, DJe 26/02/2010)

Assim,  considerando  que  a  autora  não  demonstrou  interesse  em
desistir da ação, imperiosa é a anulação da sentença que extinguiu a lide nos
termos do art. 267, inciso VIII, do CPC.

Diante do exposto e nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC,  dou
provimento ao recurso apelatório, para anular a sentença, por reputá-la
em manifesto confronto com jurisprudência dominante do STJ.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 29 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator


