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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL   – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO.  ACORDO  CELEBRADO  ENTRE  AS
PARTES. APLICAÇÃO DO ART. 501, DO CPC, BEM
COMO DO ART. 127, DO RITJ/PB. TRANSAÇÃO A
SER  HOMOLOGADA  PELO  JUÍZO  DA  CAUSA.
PRECEDENTES.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
RECURSO.  PERDA  DO  OBJETO.  FALTA  DE
INTERESSE RECURSAL.  INTELIGÊNCIA DO ART.
557, CAPUT, DO CPC.

– O art. 501, do CPC, diz que “o recorrente poderá, a
qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos
litisconsortes, desistir do recurso”.

–  O art. 127, do Regimento Interno dessa Corte de
Justiça,  por  sua  vez,  diz  ser  atribuição  do  Relator
“julgar  prejudicado  pedido  ou  recurso  que  haja
perdido o objeto, e homologar desistência, ainda que
o feito se ache em mesa para julgamento”.

Trata-se de apelação cível interposta por Hilton Hril Martins Maia
em busca  da  reforma  da  sentença,  de  fls.  82-85,  que  não  lhe  condedeu
honorários advocatícios.

Às  fls.  119-120,  colaciona  pedido  de  extinção  processal  com
homologação de acordo celebrado entre as partes.

Eis o que importa relatar. Passo a decidir.
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A  apelação  cível  interposta  pelo  Advogado  há  se  ter  seu
seguimento negado e,  quanto ao pedido de homologação do acordo,  bem
como  quanto  ao  de  extinção  do  processo,  os  mesmos  devem  ser
homologados pelo Juízo monocrático, senão vejamos.

O fato é que, nos autos, foi colacionada transação extrajudicial
celebrada entre as partes, momento em que foi requerido pedido de extinção
do feito com resolução do mérito (fls. 119 e 120).

Ora, o art. 501, do CPC, diz que “o recorrente poderá, a qualquer
tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

O art. 127, do Regimento Interno dessa Corte de Justiça, por sua
vez, diz ser atribuição do Relator  “julgar prejudicado pedido ou recurso que
haja perdido o objeto, e homologar desistência, ainda que o feito se ache em
mesa para julgamento”.

Atente-se, ainda, ao fato de que o dispositivo regimental acima
exposto não se manifesta sobre homologação de transação extrajudicial, mas
tão somente julga prejudicado o recurso que tenha perdido o seu objeto.

Nesse sentido: 

“AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA.  PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  ACORDO  APRESENTADO  PELO
RECORRENTE.  DESISTÊNCIA TÁCITA.  ART.  503  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REQUISITO
DE ADMISSIBILIDADE. ART. 557 DA LEI ADJETIVA CIVIL. RECURSO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA A NECESSÁRIA
HOMOLOGAÇÃO  DA  TRANSAÇÃO. Caso  o  recorrente  pratique
atos  incompatíveis  com  o  direito  de  recorrer,  mesmo  após  a
interposição da súplica, resta configurada a desistência tácita que
representa a perda do interesse recursal. Para o conhecimento do
recurso,  é  mister  que  restem  preenchidos  os  requisitos  de
admissibilidade, divididos em intrínsecos cabimento, interesse recursal,
legitimidade  recursal  e  inexistência  de  faie  extintivo  do  direito  de
recorrer  e extrínsecos regularidade formal,  tempestividade,  preparo e
inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer ou do seguimento
do recurso.”  (TJPB -  Acórdão do processo nº 00120090258185001 -
Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  -  Relator  DESEMBARGADOR  JOSÉ
RICARDO PORTO. - j. Em 21/11/2012).
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De modo que, havendo acordo extrajudicial firmado em grau de
recurso,  compete  ao  relator  negar  seguimento  ao  recurso,  dada  a  sua
manifesta inadmissibilidade, por falta, desta feita, de interesse recursal, ante a
própria avença firmada entre as partes. 

É perda do objeto mesmo do recurso, ante o pacto ocorrido entre
os litigantes, ademais, com pedido expresso de extinção processual.

Assim,  com  fundamento  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  nego
seguimento  à  presente  apelação  cível,  dada  a  sua  manifesta
inadmissibilidade,  pela  falta,  mais,  do  próprio  interesse  recursal,  ante  a
avença celebrada, determinando à remessa dos autos ao Juízo da causa,
a  fim  de  que  proceda  com  a  homologação  da  transação  pretendida,
extinguindo, ao final, a demanda, caso assim entenda.

Transitado  sem  recurso  a  presente  decisão,  devolva-se  o
presente feito, com as cautelas legais, diligências de estilo e comunicações
necessárias.

P.I.

João Pessoa/PB, 26 de março de 2015.
 

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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