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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO  DO  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA
FORMULADO  PELO  EMBARGANTE,  SEM  A
OITIVA/ANUÊNCIA  DO  EMBARGADO,  QUE  JÁ
INTEGRAVA  A  RELAÇÃO  PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

Se  o  embargado  já  havia  apresentado  reposta  aos
embargos  à  execução,  não  poderia  o  julgador
homologar  o  pedido  de  desistência  do  embargante,
sem a anuência da parte adversa, à luz do disposto no
art.  267,  §4º,  do  CPC de 1973,  vigente  à  época da
prolação da sentença e da interposição do recurso. 

Vistos, etc.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste
do  Brasil  S/A,  contra  os  termos  da  sentença  do  juízo  da  Comarca  de
Juazerinho,  que,  nos  autos  dos  embargos  à  execução  opostos  por  Mário
Oliveira  de  Queiroz,  homologou  o  pedido  de  desistência  do  embargante,
extinguindo os embargos sem resolução do mérito.

No  presente  apelo,  o  embargado/apelante  alega  que  não  foi
intimado do pleito de desistência formulado pelo embargante, de forma que a
sentença  deve  ser  anulada,  por  haver  sido  prolatada  sem a  sua  anuência
acerca do pedido de desistência. Subsidiariamente, postulou que seja sanada
omissão contida no decisum, condenado-se a parte adversa ao pagamento de
honorários advocatícios.



À fl. 57, o apelado pugnou pela manutenção do decisum.

No parecer de fls. 70/73, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Decido.

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a  sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  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),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito esse registro, passo ao exame do apelo.

Conforme relatado, o magistrado  a quo  homologou o pedido de
desistência  formulado  pelo  embargante/apelado,  extinguindo  os  presentes
embargos à execução, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, VIII, do
CPC de 1973.  

No  presente  apelo,  o  embargado/apelante  alega  que  não  foi
intimado do pleito de desistência formulado pelo embargante, de forma que a
sentença  deve  ser  anulada,  por  haver  sido  prolatada  sem a  sua  anuência
acerca do pedido de desistência

Assiste-lhe razão. 

O §4º  do  art.  267 do  CPC de 1973 dispunha que  “depois  de
decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento
do réu, desistir da ação”.

In casu, o embargado/apelante já havia sido citado e apresentado
resposta aos presentes embargos à execução, quando, à fl. 40, o embargante
peticionou, requerendo a desistência dos embargos.

Ao invés de intimar o embargado para saber se este concordava
com o pleito de desistência – exigência contida no dispositivo supracitado – o



magistrado  sentenciante,  de  logo,  homologou  o  pedido  do  embargante,
extinguindo os embargos.

Destarte, deve ser, de fato, anulada a sentença a quo, para que,
retornando ao juízo de origem, seja o embargado ouvido  sobre o pleito  de
desistência, antes da prolação de nova sentença.

Sobre  a  necessidade  da  anuência  do embargado  para  fins  de
homologação de pedido de desistência dos embargos à execução, proclama,
mutatis mutandis, o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  -  ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO -
ADESÃO  AO  PROGRAMA  "EM  DIA"/RS  NÃO
HOMOLOGADA  -  DESISTÊNCIA  CONDICIONAL  DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESCABIMENTO.
1. Manifestada a desistência da ação por ato espontâneo e
voluntário  do autor  e havendo a  concordância  do réu,  se
requerida após o prazo de resposta (art. 267, § 4º), o feito
deve  ser  extinto,  nos  termos  art.  267,  III,  do  CPC.  [...].1

(grifei).

Registre-se  que,  estando  a  sentença  em  confronto  com
jurisprudência de Tribunal  Superior,  prescinde-se da remessa do recurso ao
órgão colegiado, sendo possível o julgamento monocrático previsto no art. 557,
§1º-A, do CPC de 1973, diploma, repito, aplicável à espécie, por estar em vigor
à época da prolação da sentença e da interposição do recurso.

Face ao exposto,  DOU PROVIMENTO ao apelo, para anular a
sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem,
para que, antes da prolação de sentença, seja o embargado ouvido sobre o
pleito de desistência de fl. 40.

P.I.

João Pessoa, 09 de junho de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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1 STJ - REsp 684.965/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
20/10/2005, DJ 14/11/2005, p. 263.


