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ACÓRDÃO
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Relator: Des. José Ricardo Porto
Apelante: Verônica Dias de Araújo
Advogado: Marcial Duarte Sá Filho
Apelado: Dibens Leasing S.A – Arrendamento Mercantil

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE  FINANCIAMENTO  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA.  COMUNICAÇÃO  DE  TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO  DO
ACORDO  E  SEUS  TERMOS.  INVIABILIDADE  DE
HOMOLOGAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA
GRATUITA.  POSSIBILIDADE  DE  CONDENAÇÃO  EM
CUSTAS  E  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
SUSPENSÃO  DA  RESPECTIVA  EXECUÇÃO
CONSOANTE  PREVÊ O ART.  12  DA LEI  Nº  1.060/50.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- O documento anexado à petição recursal não faz menção
a acordo ou qualquer tipo de transação entre os litigantes.
Por se tratar de uma manifestação de vontade das partes,
reclamaria, para sua plena validade, a disposição sobre os
direitos  controversos  e  a  assinatura  de  ambos  os
contratantes, por si ou por seus representantes, o que não
se verificou no caso em tela.

- O fato de a autora ser beneficiária da justiça gratuita não
a  isenta  da  condenação  em  custas  e  honorários
advocatícios, mas sim autoriza, tão somente, a suspensão
da respectiva execução, consoante prevê o art. 12 da Lei
nº  1.060/50,  o  que  ficou  devidamente  registrado  na
sentença (fls. 126).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O APELO. 

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação interposta por  Verônica Dias de Araújo, desafiando

sentença de fls. 121/126, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Campina

Grande, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Revisional de Contrato

de Financiamento c/c Repetição de Indébito movida em face da Dibens Leasing S.A –

Arrendamento Mercantil.

Em suas razões, a recorrente afirma que a condenação em honorários deve

ser revista, tendo a vista a gratuidade judiciária concedida em seu favor. Em seguida,

alega  que  realizou  transação  junto  à  parte  demandada,  razão  pela  qual  pugna  pela

homologação do acordo supostamente acostado à peça apelatória.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça não emitiu manifestação

de  mérito,  sob  o  argumento  de  inexistência  de  interesse  público  que  justifique  a

intervenção ministerial (fls. 142/143).

É o relatório.

VOTO

Consoante  relatado,  a  recorrente  pretende  a  homologação  de  suposto

acordo extrajudicial  firmado entre as partes e a exclusão da condenação em custas e

honorários advocatícios, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem mais tardança, entendo que o apelo não merece prosperar.

O  documento  anexado  à  petição  recursal  não  faz  menção  a  acordo  ou

qualquer tipo de transação entre os litigantes. Na verdade, trata-se de um boleto bancário

com o respectivo comprovante de pagamento, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos

reais).

Des. José Ricardo Porto
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Por se tratar de uma manifestação de vontade das partes, reclamaria, para

sua plena validade, a disposição sobre os direitos controversos e a assinatura de ambos

os contratantes, por si ou por seus representantes, o que não se verificou no caso em

tela.

Nesse sentido, decidiu os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  COMUNICAÇÃO  DE
ACORDO  EXTRAJUDICIAL.  PEDIDO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  REQUERIMENTO  UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO ACORDO
E DOS SEUS TERMOS. ERROR IN PROCEDENDO.  Revela-se
indevida  a  extinção  do  processo  pela  homologação  de
acordo noticiado nos autos por apenas uma das partes, sem
a  manifestação  de  vontade  da  outra  e,  ainda,  sem  a
comprovação material do acordo e de seus termos, situação
essa  que  configura  error  in  procedendo  e  enseja  o
reconhecimento,  de  ofício,  da  nulidade  da  sentença
homologatória. Recurso conhecido. Sentença cassada de ofício.
Recurso  prejudicado.  (TJGO;  AC  0317523-07.2012.8.09.0130;
Porangatu; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa
da Silva Andrade; DJGO 20/03/2015; Pág. 297)

ACORDO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE. NULIDADE DA SENTENÇA. Homologado petitório
unilateral como se acordo fosse, sem expressa manifestação
de vontade da  estipulante  e/ou  do seu patrono,  há  de  ser
declarada nula a sentença que extinguiu o feito com base no
art. 269, III do CPC, por ausência de consentimento. (TJMG;
APCV  1.0024.13.206280-3/001;  Rel.  Des.  Sérgio  André  da
Fonseca Xavier; Julg. 18/08/2015; DJEMG 21/08/2015)  

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ARTIGO 940 DO CC/2002. MÁ-
FÉ DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. (...)  O acordo, como
toda  manifestação  de  vontade,  demanda  a  assinatura  de
todos  os  que  dele  participem. (...)  LEGISLAÇÃO
REFERENCIADA:  ARTIGO  940  CCB;  267  §  4º,  CPC  (TJMG;
APCV  1.0105.13.009559-6/001;  Rel.  Des.  Antônio  Bispo;  Julg.
28/05/2015; DJEMG 09/06/2015

No  que  tange  às  custas  e  honorários  sucumbenciais,  melhor  sorte  não

restou à recorrente.

O  fato  de  ser  beneficiária  da  justiça  gratuita  não  a  isenta  da  referida

condenação, mas autoriza, tão somente, a suspensão da respectiva execução, consoante

Des. José Ricardo Porto
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prevê o art. 12 da Lei nº 1.060/50, o que ficou devidamente registrado na sentença (fls.

126).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão

de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de maio
de 2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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