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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000635-13.2014.815.2001.
Origem : 6ª Vara da Fazenda Pública  Regional de Mangabeira.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : AMBEV S/A.
Advogado : Bruno Novaes de Bezerra Cavalcanti - OAB/PE 19.353.
Apelado : Gerente de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito.
Interessado : Estado da Paraíba.
Procurador : Sérgio Roberto Félix Lima.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA.  JUNTADA  TARDIA  DE
PETIÇÃO  INFORMANDO  O  INTERESSE  NO
PROSEGUIMENTO  DO  FEITO.  ERRO
CARTORÁRIO.  SENTENÇA  ANULADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

- É lícito ao autor desistir da ação, bastando a manifestação
expressa da sua vontade,  nos termos do art.  267, inciso
VIII, do Código de Processo Civil de 1973.

- Todavia, a desistência não gera efeitos antes que a mesma
seja  homologada  por  sentença,  nos  termos  do  que
preconiza  o  parágrafo  único  do  art.  158  do  Código  de
Processo Civil de 73.

- Assim, até que ocorra a homologação do pedido pelo juiz,
é  plenamente  possível  que  o  desistente  retifique  sua
manifestação de vontade. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA  a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, dar
provimento  ao  recurso,  anulando  a  sentença,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime. 

Trata-se de Apelação Cível interposta por AMBEV S/A, em face de
sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital
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nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela parte ora apelante, em face de
ato  supostamente  abusivo  e  ilegal  praticado  pelo  Gerente  de  Fiscalização  de
Mercadorias em Trânsito do Estado da Paraíba.

Inicialmente, a parte autora impetrou o mandamus junto ao segundo
grau de jurisdição, apontando como autoridades coatoras o Gerente de Fiscalização
de Mercadorias em Trânsito e o Secretário da Receita do Estado da Paraíba.

Em  sua  exordial,  aduziu,  em  suma,  que  fora  surpreendida  pela
retenção de  seus  produtos,  sem qualquer  justificativa  fiscal  ou  formalização de
termo de apreensão.

Asseverou  que  “a  autoridade  coatora,  sem justificativa  para  as
retenções,  está  exigindo  para  a  liberação  das  mercadorias  o  pagamento  de
imposto,  sem lavrar  o  competente  termo de  apreensão e/ou  auto  de  infração,
relativamente às notas fiscais retidas”.

Aduziu  ser  vedada  a  apreensão  de  mercadorias  da  forma  como
efetivada pelo Estado da Paraíba como meio coercitivo para obrigar o contribuinte
a pagar tributo, consoante o disposto nos enunciados das Súmulas nº 70, 323, e 547
do STF.

Ao  final,  pugnou  pela  concessão  de  liminar,  consistente  na
determinação de suspensão do ato impugnado e de devolução das mercadorias da
impetrante  apreendidas  nos postos fiscais  do Estado; bem como para que fosse
determinado à parte impetrada abster-se de “reter ou apreender mercadorias do
impetrante”.  No  mérito,  requereu  a  concessão  da  segurança,  confirmando-se  a
medida liminar requerida. 

Esta  Egrégia  Corte  Julgadora  reconheceu  a  ilegitimidade  do
Secretário da Receita do Estado da Paraíba, excluindo-o da lide e determinando a
remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital
(fls. 118).

Redistribuídos  os  autos  no  Plantão  Judiciário,  a  magistrada
plantonista deferiu a liminar pleiteada (fls. 120/121).

Os autos foram novamente distribuídos, desta feita para a 6ª Vara da
Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  oportunidade  em  que  o  magistrado
determinou  a  intimação  da  impetrante  para  efetuar  o  pagamento  das  custas
processuais (fls. 125).

Intimada, a autora protocolou, no dia 31 de janeiro de 2014, petitório
requerendo  a  desistência  da  ação  e  a  consequente  extinção  do  processo  sem
julgamento de mérito (fls. 264).

Em seguida, no dia 14 de fevereiro de 2014, fora protocolada nova
manifestação da parte autora (fls. 126), por meio da qual informou o interesse no
prosseguimento do feito e requereu que fosse desconsiderada a petição protocolada
no dia 31/01/14.
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Todavia, as referidas petições foram encartadas pelo cartório fora da
ordem cronológica, levando o magistrado a entender que o último pleito autoral
constante nos autos era o relativo à desistência da ação.

Assim, no dia 26 de fevereiro de 2014, o juízo singular homologou o
pedido de desistência, por meio da sentença às fls. 268/269.

A parte autora opôs Embargos de Declaração (fls. 272/276), os quais
foram rejeitados pela decisão às fls. 280/281.

Irresignada,  a  promovente  interpôs  Recurso  de  Apelação  (fls.
282/289), ressaltando que, antes da prolação da sentença pelo magistrado de base,
havia formulado pedido de prosseguimento do feito. 

Neste ínterim, alega que “em 31 de janeiro do ano corrente, após o
deferimento da liminar requerida na exordial do presente Mandado de Segurança,
a AMBEV S/S protocolizou equivocadamente petição requerendo a desistência do
processo. Ato contínuo, apenas doze dias após, em 12 de fevereiro seguinte, com
vistas a sanar o equívoco, a AMBEV S/A atravessou nova petição, retratando-se
do pedido anterior, requerendo a desconsideração da petição do dia 31/01/2014”.

Seguindo suas argumentações, a recorrente aduz que “não obstante
o expresso pedido de  retratação,  em 26/02/2014,  o  Juiz  singular  sentenciou o
processo  homologando  um  pedido  de  desistência  inexistente.  Isso  porque,
inadvertidamente, no procedimento de juntada aos autos, a secretaria judiciária
alterou a ordem das petições,  promovendo a juntada da petição de  retratação
(protocolada  em  12/02/14)  às  fls.  126  dos  autos,  e  a  petição  de  desistência
(protocolada 31/01/2014) às fls. 264”.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, anulando-se a sentença de
base e determinando o retorno dos autos para o juízo de primeiro grau, a fim de que
se proceda ao regular processamento ao feito.

Contrarrazões  apresentadas pelo Estado da Paraíba (fls.  321/323),
pugnando pela manutenção do julgado. 

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  lavra  do  Dr.
Francisco Antônio de Sarmento Vieira (fls. 327/333), opinou pelo provimento do
apelo.

É o relatório. 

VOTO.  

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada durante a vigência do Código de Processo Civil  de 1973, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade dos
meios de impugnação de decisão judicial, conforme Enunciado Administrativo nº 3
do Superior Tribunal de Justiça. 

Sem maiores  delongas,  entendo que  assiste  razão  ao  apelante  ao
pugnar pela nulidade da sentença, consoante passo a expor.
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Pois bem.

 Como  se  sabe,  é  lícito  ao  autor  desistir  da  ação,  bastando  a
manifestação expressa da sua vontade, nos termos do art. 267, inciso VIII, do à
época vigente Código de Processo Civil de 73, que assim preceituava:

“Art.  267.  Extingue-se  o  processo,  sem  julgamento  do
mérito:
(...)
VIII- quando o autor desistir da ação.”

Todavia, a desistência não gera efeitos antes de ser homologada por
sentença, nos termos do que preconizava o parágrafo único do art. 158 do Código
de Processo Civil de 73, in verbis: 

“Art.  158.  Os  atos  das  partes,  consistentes  em
declarações  unilaterais  ou  bilaterais  de  vontade,
produzem imediatamente a constituição, a modificação ou
a extinção de direitos processuais.
Parágrafo  único.  A desistência  da  ação  só  produzirá
efeito depois de homologada por sentença.

Destarte, uma vez que apenas o ato homologatório torna perfeita a
desistência  do  feito,  a  retificação  desse  pedido  perpetrada  pelo  autor  antes  da
prolação sentença não ofende o inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal,
em virtude da inexistência do ato jurídico perfeito.

Na hipótese em apreço, a parte autora havia requerido a desistência
do processo, conforme petitório protocolado no dia 31/01/2014 (fls. 264). Contudo,
no dia 12/02/2014, antes da prolação da sentença vergastada, a qual homologou o
pedido em disceptação, a parte havia comunicado ao juízo singular que, ao revés do
outrora  requerido,  tinha  interesse  no  prosseguimento  do  feito,  pugnando,  desta
feita, pelo seu trâmite regular (fls. 126).    

Ocorre  que,  embora  a  parte  autora  tenha  pleiteado  o  regular
prosseguimento do feito na data de  12 de fevereiro de 2014, houve subsequente
prolação de sentença homologatória de desistência, datada de  26 de fevereiro de
2014. 

Da análise acurada dos autos, verifica-se que houve manifesto erro
cartorário  ao  juntar  as  petições  fora  da  ordem cronológica  de  seus  respectivos
protocolos. Com efeito, a petição de desistência fora encartada às fls. 264, ao passo
que  a  petição  requerendo  a  continuidade  do  feito,  embora  protocolada
posteriormente, fora encartada aos autos em folha anterior (fls. 126).

Neste contexto, vislumbro que, diante da alterada ordem de juntada
das petições,  houve equívoco por  parte  do magistrado de base ao homologar o
pedido de desistência, a respeito do qual a parte já havia se retratado. 

Assim,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,  entendo  pela
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nulidade da sentença prolatada, impondo-se a sua cassação e o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se dê o regular prosseguimento ao feito. 

Neste sentindo, vejamos julgados dos Tribunais Pátrios:

“PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO.  EXECUÇÃO.  PEDIDO  DE
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA.
JUNTADA  TARDIA  DE  PETIÇÃO  INFORMANDO  O
EQUÍVOCO.  RECURSO  PROVIDO.  SENTENÇA CASSADA.  1.
NULA É A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
DA AÇÃO, QUANDO EXISTIA, EM CARTÓRIO, PETIÇÃO DO
AUTOR  ALEGANDO  ERRO  NO  PEDIDO  ANTERIOR.  2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-DF  -  APC:  20120111936379  DF  0053534-
64.2012.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de
Julgamento:  07/08/2013,  5ª  Turma  Cível,  Data  de
Publicação:  Publicado  no  DJE  :  27/08/2013  .  Pág.:
165)”. (grifo nosso).

“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  PEDIDO  DE
RETRATAÇÃO  DA  DESISTÊNCIA  FORMULADO
ANTES  DA  SUA  HOMOLOGAÇÃO.  CABIMENTO.
SENTENÇA ANULADA. 1. Pretende a apelante anulação
da sentença que homologou o seu pedido de desistência
da ação,  inobstante  seu  requerimento de  retratação  da
mesma.  2. Considerando a sua natureza processual da
desistência, que só se aperfeiçoa com a homologação da
sentença,  não  há  impedimento  para  que  a  parte
manifeste desejo de retratação quanto ao requerimento
de  desistência,  desde  que  o  mesmo  não  tenha  sido
homologado pelo Juízo. 3. O parágrafo único do art. 158,
do  CPC/73 (considerando  a  data  da  publicação  da
sentença)  estabelece  que:  A  desistência  da  ação  só
produzirá efeitos depois de homologada por sentença. 4.
Precedentes:  TRF-1  AMS  1997.01.00.031613-6/MG
Relator  Juiz  Federal  Convocado  Rafael  Paulo  Soares
Pinto.  e-  DJF1  p.  217  de  18/04/2008;  AC
2001.32.00.010940-5/AM.  Relatora  D.  F.  Neuza  Maria
Alves  da  Silva.  DJ  p.  53  de  10/05/2007.  5.  Apelação
provida  para  anular  a  sentença  e,  por  consequência,
agravo interno prejudicado”.  (TRF 2ª R.; AC 0009076-
34.2013.4.02.5001; Quinta Turma Especializada; Rel. Des.
Fed.  Alcides  Martins;  Julg.  17/10/2017;  DEJF
06/11/2017). (grifo nosso).

 

“PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE
RURAL. RETRATAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  A  DESISTÊNCIA
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AINDA  NÃO  TENHA  SIDO  HOMOLOGADA  POR
SENTENÇA. 1.  A retratação da desistência da ação é
possível, desde que ainda não tenha sido homologada por
sentença. 2. Apelação provida para anular a sentença e
remeter  os  autos  à  vara  de  origem”. (TRF 3ª  R.;  AC
0001682-33.2007.4.03.6108;  Sétima  Turma;  Rel.  Des.
Fed.  Paulo  Domingues;  Julg.  27/06/2016;  DEJF
11/07/2016). (grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CERTIDÃO  DE  TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO.
INDENIZAÇÃO  DO  TEMPO  DE  SERVIÇO  COMO
CONTRIBUINTE  INDIVIDUAL  PARA  FINS  DE
CONTAGEM  RECÍPROCA.  APLICAÇÃO  DA
LEGISLAÇÃO  VIGENTE  NA  DATA  DO
REQUERIMENTO  ADMINSTRATIVO.  RETRATAÇÃO
DA  DESISTÊNCIA  DA  AÇÃO  AINDA  NÃO
HOMOLOGADA.  POSSIBILIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA.  1.  “Ao  contrário  das  demais  declarações
unilaterais de vontade das partes, o artigo 158, parágrafo
único,  do  CPC prescreve  que  a  desistência  da  ação
somente  produz  efeitos  quando  homologada  por
sentença”  (AgRg  no  MS  18.448/DF,  Rel.  Ministro
Herman  Benjamin,  STJ.  Primeira  Seção,  DJe
22/08/2012), razão pela qual, no caso concreto, admite-se
a retratação da desistência manifestada pelo impetrante,
pois ainda não homologada em Juízo.  2. O cômputo do
tempo  de  serviço  como  contribuinte  individual  exige
indenização da contribuição correspondente  ao período
pretendido,  na  forma  do  inc.  IV  do  art.  96 da  Lei  nº
8.213/1991.  Por  sua  vez,  o  cálculo  do  valor  da
indenização deve ser efetuado de acordo com as alíquotas
e a base de cálculo previstas na legislação previdenciária
vigente  na  data  do  requerimento  e  do  deferimento
administrativo  da  contagem  de  tempo  de
serviço/contribuição  ou  da  expedição  da  certidão  de
tempo de contribuição, e não na que estava em vigor na
data  da  ocorrência  do  fato  gerador.  3.  Apelação
interposta  pelo  impetrante  não  provida.  Sentença
denegatória  da  segurança  mantida”.  (TRF  1ª  R.;  AC
0004054-42.2009.4.01.3811; Rel. Juiz Fed. Conv. Rodrigo
Rigamonte Fonseca; DJF1 05/05/2016). (grifo nosso).

Por  fim,  ressalto  que  o  presente  caso  não  reúne  as  condições
previstas no art. 1.013, § 3º, do Novo Código de Processo Civil para apreciação da
causa diretamente pelo Tribunal, por não se encontrar em condições de imediato
julgamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a r.
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sentença  e  determinar  o  retorno  dos  autos  ao  juízo  de  origem  para  regular
prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz Silvio Ramalho
Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima
Maia  de  Farias,  Procuradora  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,24 de
abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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