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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  MATERIAL  E
PROCESSUAL  ANALISADO  SEGUNDO  A  NORMA
ADJETIVA VIGENTE (CPC/73).  CAUTELAR EXIBITÓRIA
DE  DOCUMENTOS.  DESISTÊNCIA APÓS  CITAÇÃO  DA
PARTE  CONTRÁRIA.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  26  DO
ANTIGO  CÓDIGO  DE  RITOS.  SUCUMBÊNCIA DEVIDA
PELA AUTORA.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA NESSE
PONTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO
DOS  POLOS  DA  LIDE.  VERIFICAÇÃO.  CORREÇÃO
DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO.

-  “Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do
pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu ou reconheceu.”
(Art. 26 do CPC/73)

-  Verificado que a  sentença denominou de promovido quem, na
verdade, é autor da ação, a correção do erro material é medida que
se impõe.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível  interposta  pelo  Banco Volkswagem S/A em face  da
sentença  (fls.  33/33  verso),  que  homologou  a  desistência  da  ação  e  imputou  à  promovente  os
honorários no importe de 10% sobre o valor da causa. 

Em suas razões (fls. 38/43), o recorrente se insurge quanto à fixação de honorários,
por compreender incabível, diante da causalidade. No mais, pugna pela correção de erro material,
uma vez que a decisão denominou de demandado quem, na verdade, é autor da pretensão. 
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Não foram ofertadas contrarrazões, conforme atesta a certidão de fls. 47.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  entendeu  não  ser  o  caso  de
pronunciamento – fls. 54/55.

É o relatório. 

VOTO

Antes de analisar o recurso, consigno que se trata de lide decidida quando vigente o
Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual o direito material e processual deverá observar a
citada legislação, na forma do art. 14 do NCPC, que adotou a teoria da irretroatividade e isolamento
dos atos processuais.

“A  norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada.”
(Art. 14. do CPC/15)

Diante de tal pressuposto, conheço o recurso, uma vez que adequado, tempestivo e
devidamente preparado. 

Pois bem.

O caso é de fácil deslinde, na medida em que se discute apenas a possibilidade de
condenação da parte autora/apelante (Banco Volkswagem S/A) em honorários advocatícios, diante
da sua desistência da ação após a citação da parte contrária. 

Sobre a questão jurídica posta, nos esclarece o art. 26 do CPC/73:

“Se  o  processo  terminar  por  desistência  ou  reconhecimento  do
pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu ou reconheceu.”
(Art. 26 do CPC/73)

No mesmo sentido, seguem julgados pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM  CLÁUSULA  DE
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA.
EXTINÇÃO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. 
Dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil, que as despesas
decorrentes  do  processo  devem  ser  suportadas  pela  parte  que
formulou  o  pedido  de  desistência  da  ação.  Tendo  a  autora
requerido expressamente a desistência da demanda após a citação
da  parte  requerida,  deve  a  mesma  arcar  com  os  ônus
sucumbenciais.  DA  SUCUMBÊNCIA.  Mantida.  Majorados  os
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honorários  advocatícios,  diante  do  trabalho  adicional  à  parte
demandada  em grau  recursal,  nos  termos  do  art.  85,  §  11,  do
Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
(TJ-RS.  Apelação  Cível  Nº  70075698357,  Décima  Terceira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz
Planella Villarinho, Julgado em 14/12/2017)

-  CIVIL  E  PROCESSUAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  CONTRADIÇÃO.
NÃO  CONFIGURAÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
DESISTÊNCIA  DA  AÇÃO  ANTES  DA  CITAÇÃO.
DESCABIMENTO. REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I.  Não  há  violação  do  art.  535  do  CPC  quando  o  acórdão
recorrido  dirime  de  forma  expressa,  congruente  e  motivada  as
questões relevantes da lide. Não há obscuridade, contradição ou
omissão  no  acórdão  questionado,  o  que  afasta  a  presença  de
qualquer dos pressupostos dos aclaratórios, nos termos do referido
dispositivo legal.
II. É indevida a condenação em honorários advocatícios se o autor
desiste da ação antes de citados os réus. Precedentes.
III. Agravo regimental desprovido.
(STJ  -  AgRg  no  REsp  1197486/SP,  Rel.  Ministro  ALDIR
PASSARINHO  JUNIOR,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
17/03/2011, DJe 23/03/2011)

Dessa  forma,  conforme  interpretação  extraída  da  legislação  e  da  jurisprudência
supradelineada, a desistência da pretensão após a citação da parte contrária acarreta a atribuição dos
ônus sucumbenciais ao autor, não havendo que se cogitar em análise da causalidade. 

Portanto, não merece retoques a sentença em tal ponto. 

Todavia,  quanto  ao  alegado  erro  material,  este  se  encontra  presente,  uma  vez
constatado  que  a sentença  denominou  de  promovido  quem,  na  verdade,  é  autor  da  ação,  com
possibilidade de tumulto processual nas demais fases. 

Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O APELO, apenas para corrigir o
erro material, para que passe a constar na sentença como parte promovente o Banco Volkswagem
S/A, bem como promovida a Srª Rozenilda da Silva Oliveira.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além do relator,  o  Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o Exmo.  Des.  Leandro dos
Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa Marinho

Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/11R06
 

Desembargador José Ricardo Porto
 4


	GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

