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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. INCONFORMISMO. LEVANTAMENTO
DE  VALORES.  IRRESIGNAÇÃO  DA APELANTE.
LIBERAÇÃO  CONTROVERTIDA.  DESISTENTE
QUE  JÁ  ANUNCIAVA  SUA  DISCORDÂNCIA
QUANTO  A  ESSA  MEDIDA.  PROVIMENTO  DO
APELO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, NA PARTE
EM  QUE  LIBEROU  O  VALOR  CONSIGNADO.
MANUTENÇÃO DE SEUS DEMAIS EFEITOS. 

Se antes da homologação do pedido de desistência
da ação, já existia a controvérsia estabelecida sobre
a liberação do valor consignado, não seria possível,
com essa homologação, autorizar o levantamento da
referida quantia. 

Sentença homologatória que se anula, em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento
de fl. 1685.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Ação  de  Consignação  em Pagamento,  proposta

pela  CERBAL –  Cooperativa  de  Energização  e  Desenvolvimento  Rural  de

Bananeiras em face da SAELPA, hoje ENERGISA.

Despacho  inicial  deferindo  a  gratuidade  processual  e

determinando e intimação da parte autora para depositar o valor incontroverso,

fl.375.

Depósito  judicial  efetuado  em  02/07/2007,  no  valor  de  R$

368.299,77(trezentos e sessenta e oito mil  duzentos e noventa e noventa e

nove reais e setenta e sete centavos), fl.381.

Decisão  liminar,  fls.402/406,  considerando  a  autora  como

ADIMPLENTE perante a SAELPA, até decisão judicial  posterior,  ressaltando

que a adimplência está condicionada ao deposito judicial efetuado, conforme

comprovante de fl.381, referente aos valores em atraso.

Pedido  de  desistência  formulado  pela  Cooperativa  de

Energização e Desenvolvimento Rural de Bananeiras – CERBAL, alegando que

a cooperativa se encontra em situação delicada face a concessão de liminar

em  Ação  de  Desapropriação,  que  autorizou  a  imissão  de  posse  pela

ENERGISA nas instalações da Cooperativa,  assumindo as instalações e os

serviços(fls.1424/1430).  Requereu,  ainda,  o  levantamento  dos  lavores

depositados.

Decisão  de  fls.1553/1557  indeferindo  o  levantamento  dos

valores consignados.

Pedido de desistência formulado pelas partes(fls.1.590/1.591)

Oposição  pela  CERBAL  ao  levantamento  dos  valores

consignados em favor da ENERGISA.

O Juiz  “a  quo”  prolatou sentença homologando o pedido de
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desistência e extinguindo o processo sem resolução do mérito(fls.1.599/1.600).

Apelação  de  fls.1.601/1.607,  interposta  pela  CERBAL

requerendo a anulação da sentença que extinguiu o processo, uma vez que se

encontra pendente decisão sobre levantamento de valores em Ação Anulatória

de Cláusula Contratual.

Contrarrazões apresentadas, fls.1609/1619.

Em  parecer  de  fls.1.662/1.665  o  Ministério  Público  não  se

pronunciou sobre o mérito, alegando falta de interesse público.

É o Relatório.

VOTO

Na apelação nº 0019757-46.2013.815.2001, referente à Ação

Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual ajuizada pela CERBAL contra

a ENERGISA, a 1ª Câmara Cível,  por votação unânime, deu provimento ao

recurso  interposto  pela  autora  para,  em  consequência,  anular  a  sentença

proferida  naqueles  autos,  possibilitando,  com  isso,  o  exame  de  mérito  da

matéria ali discutida, notadamente, a correção ou não da cláusula contida em

acordo celebrado entre as partes.

Na  hipótese  ora  examinada,  o  juiz  de  origem  extinguiu  o

processo sem resolução de mérito, acatando o pedido de desistência formulado

pela autora(fls.1.599/1.600).

Alega a apelante, em síntese, (fls.1.601/1.607), que o Juiz “a

quo” não poderia ter determinado a liberação da quantia consignada em favor

da apelada, considerando a discussão travada nos autos da Ação Declaratória,

exatamente sobre a cláusula que dispõe sobre essa liberação.

Pois bem. Assiste razão a apelante. O pedido de desistência da
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ação consignatória,  com a concordância da parte contrária, embora tenha o

condão de extinguir a ação sem resolução do mérito, não poderia conduzir o

magistrado, nesse caso concreto, à liberação da quantia consignada.

Explico:

Em  22/09/2011(fls.1.570/1.584),  a  ENERGISA noticia  acordo

celebrado com a autora e pleiteia o levantamento da quantia consignada.

Através do despacho de fl.1586, verso, o Juiz mandou ouvir a

autora sobre essa petição, tendo ela manifestado sua discordância quanto à

liberação do valor consignado(fls.1.587/1.588).

Em nova petição (fls.1.597/1.598), a ré reitera a homologação

do  acordo,  e  acatando  essa  manifestação,  o  Juiz  exara  a  decisão  de

fls.1.599/1.600.

Como  é  fácil  perceber,  o  acordo  celebrado  entre  as  partes

sucumbiu quando surgiu a divergência sobre a liberação do valor consignado.

Antes  mesmo da  homologação,  a  autora  textualmente  disse

que não concordava com o levantamento.

Dentro  desse  contexto,  a  sentença  que  homologou  a

desistência não poderia ter o efeito de liberar a quantia consignada, diante da

controvérsia que se estabeleceu antes mesmo desse pedido de desistência.

Tem mais.  Na ação declaratória,  como destacado alhures,  a

sentença  foi  anulada  para  que  o  Juiz  de  base  examinasse  o  conteúdo  da

cláusula desse acordo que dispõe sobre a liberação da quantia consignada.

Liberar a quantia é simplesmente exaurir a controvérsia ainda

pendente de análise naquela ação declaratória.
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Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo para

ANULAR  a  sentença  homologatória  na  parte  em  que  libera  a  quantia

consignada, permanecendo os seus demais efeitos. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador Leandro  dos  Santos,  os
Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque e
José Ricardo Porto.

Presente à Sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa. Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de novembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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