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PROCESSUAL  CIVIL.  APRESENTAÇÃO  DE
ACORDO  ASSINADO PELOS  PATRONOS DE
AMBAS  AS  PARTES,  COM  PODERES  PARA
TRANSIGIR,  REQUERENDO  A
HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDO  APÓS  A
PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA.  JUNTADA  DE
CÓPIA  DA  TRANSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE  DA  VIA  ORIGINAL.
NORMA CONTIDA NO ART. 425,  INCISO VI,
DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PARTES QUE, A DESPEITO DE INTIMADAS,
NÃO  APRESENTARAM  QUALQUER
ALEGAÇÃO  DE  VÍCIO  OU  FRAUDE
PROCESSUAL. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA
SOLUÇÃO  CONSENSUAL DOS  CONFLITOS.
APLICAÇÃO DOS  ARTS. 3º,  §2º, 932, I, E 487,
TODOS  DA  NOVA  CODIFICAÇÃO
PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO  DO
ACORDO.  SUBSTITUIÇÃO  DO  TÍTULO
EXECUTIVO  JUDICIAL.  APELOS
PREJUDICADOS.

-  A mera  ausência  da  via  original  da  transação
assinada  pelos  procuradores  de  ambas  as  partes,
contendo poderes especiais para transigir,  ainda que
realizada após a prolação de sentença de mérito, não
obsta  a  homologação  judicial,  quando,  ausente  a
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verificação ou alegação  de  vício,  mácula ou fraude
processual.

-  É  plenamente  possível a homologação  de  acordo
apresentado posteriormente à prolação da sentença de
mérito,  inexistindo  óbice  procedimental,  haja  vista
que o ato homologatório apenas certifica decisão já
tomada pelas próprias partes.

- Com fundamento no §2º do art. 3º, no inciso I do
art.  932,  e  na  alínea  “b”  do  inciso III  do art.  487,
todos do Novo Código de Processo Civil,  há de ser
homologado o acordo entabulado pelas  partes,  para
que surta seus efeitos jurídicos, extinguindo o feito,
com  resolução  de  mérito,  restando  prejudicada  a
apreciação das apelações em face da substituição do
título executivo judicial.

Vistos.

Trata-se  de  Apelações  Cíveis interpostas  por  Alexandre
Carvalho Brandão e pela BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e
Investimentos contra sentença (fls. 139/147) proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Comarca de Cabedelo que,  nos autos da “Ação de Indenização por Ato
Ilícito,  Repetição do Indébito  e  Revisão de Contrato”,  julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Isto  posto,  com fundamento  no  artigo  269,  I,  do
CPC,  JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  os
pedidos,  apenas,  para  declarar  a  nulidade  da
cláusula  constante  no  contrato  de  financiamento
entabulado entre as partes, onde se cobra as tarifas e
encargos, condenando o Banco promovido a restituir
as quantias pagas indevidamente, de forma simples,
devendo incidir sobre os valores correção monetária,
pelo IGP-M, a partir da cobrança indevida, e juros
de mora a contar da citação.
Ante a sucumbência recíproca, devem as partes arcar
com  a  metade  das  custas  processuais  e  com  os
honorários  advocatícios  de  seus  respectivos
patronos, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor do que restar apurado, ficando, com relação
à  promovente,  suspensa  a  exigibilidade,  por  se
encontrar sob o pálio da gratuidade judiciária”.

Inconformadas,  ambas  as  partes  interpuseram  apelação.  Em
suas  razões  (fls.  150/166),  a  instituição  promovida  alega,  em  síntese,  a
inexistência de vantagem abusiva ou excessiva, a impossibilidade jurídica do
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pedido por ausência de fato superveniente que autorize a revisão contratual, a
inexistência de prova de cumulação da comissão de permanência com outros
encargos,  bem  como  a  legalidade  da  cobrança  das  tarifas  constantes  no
contrato. A parte autora, por sua vez, defende a ilegalidade da cobrança de
juros, sob o argumento da deficiência de informação contratual, bem como na
abusividade do percentual efetivamente cobrado.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
183/186).

Contrarrazões  apresentadas  apenas  pelo  demandante  (fls.
191/194; 197).

As partes, então, apresentaram petição (fls. 221/223), através da
qual  informaram a  realização de um acordo extrajudicial,  especificando os
termos  pactuados e  requerendo  “a homologação do presente  acordo,  com
julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 269, incisos III e V do
CPC, arquivando-se definitivamente o feito, com baixa na distribuição”.

Tendo em vista o fato de a peça protocolizada corresponder a
uma cópia  do  acordo,  bem  como  não  tendo  a  parte  autora  apresentado  o
original, muito embora intimada para tanto, o magistrado de primeiro grau deu
prosseguimento ao feito, encaminhando-o a esta Corte de Justiça (fls. 229).

Considerando  a  pretensão  conciliatória  exposta  pelas  partes,
houve  a  determinação  da  intimação  para  ratificação  da  intenção  de
homologação do acordo (fls. 231; 234; e 237), não havendo resposta.

É o relatório.

DECIDO.

Como é cediço, o ordenamento jurídico brasileiro considerado
globalmente  tem  apresentado  como  característica  marcante  a  busca  pela
solução  consensual  de  conflitos,  estabelecendo,  inclusive,  como  dever  da
autoridade responsável pela condução procedimental dos feitos o estímulo da
promoção dos métodos consensuais de resolução dos litígios.

O Novo Código de Processo Civil – NCPC, nessa seara, desde a
redação originária de seu anteprojeto, revelou-se como instrumento inovador,
consagrando a primazia da autocomposição e influenciando diversos novos
diplomas legais, mesmo antes de sua entrada em vigor. A nova codificação, na
parte das normas fundamentais, introduz o princípio da solução consensual
dos conflitos (art. 3°, §2°, do NCPC).

Assim,  desde  a  consagração  no  âmbito  das  normas
fundamentais até o direcionamento do dever conciliário para os Relatores nos
Tribunais  (art.  932,  I,  do  NCPC),  o  legislador  processual  civil  buscou
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estabelecer  como  tônica  do  processo  moderno  o  apaziguamento  acordado
entre  as  partes  litigantes,  meio  cuja  repercussão  social  se  afigura  mais
benéfica  ao  sistema  jurídico,  demonstrando  um  próprio  amadurecimento
cultural no país.

Pois bem, a despeito de a petição requerendo a homologação do
acordo  entabulado  ter  sido  protocolizado através  de  cópia  do  ajuste,  bem
como não tendo as partes apresentado qualquer insurgência em relação ao teor
homologatório pretendido, a transação merece a chancela do Poder Judiciário.

Isso  porque  a  mera  ausência  da  via  original  da  transação
assinada pelos procuradores de ambas as partes, contendo poderes especiais
para transigir, ainda que realizada após a prolação de sentença de mérito, não
obsta a homologação judicial,  quando,  ausente  a verificação ou alegação  de
vício, mácula ou fraude processual.

Ademais, é assente a previsão legal no sentido de que fazem a
mesma  prova  que  os  originais  as  reproduções  digitalizadas  de  qualquer
documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da
justiça  e  seus  auxiliares,  pelo  Ministério  Público  e  seus  auxiliares,  pela
Defensoria Pública e  seus auxiliares,  pelas procuradorias,  pelas repartições
públicas  em  geral  e  por  advogados,  ressalvada  a  alegação  motivada  e
fundamentada de adulteração. Esse é o teor normativo previsto no art. 365,
inciso  VI,  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  reproduzido  na  nova
codificação, no inciso VI do art. 425.

Nesse  sentido  a  jurisprudência  pátria  ressoa  tranquila,
consoante se observa dos seguintes julgados:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA  COM  REPARAÇÃO  DE  DANOS
MORAIS.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  DA
DEMANDA.  TRANSAÇÃO  CELEBRADA  PELAS
PARTES  APÓS  EXARADA  A  SENTENÇA  DE
MÉRITO. CUMPRIMENTO DO ACORDO COM O
REPASSE  DE  QUANTIA  AJUSTADA  MEDIANTE
TRANSFERÊNCIA  BANCÁRIA.  TED.  JUNTADA
AOS  AUTOS  DE  CÓPIA  REPROGRÁFICA  DO
INSTRUMENTO  DE  TRANSAÇÃO  CUJOS
TERMOS  NÃO  FORAM  IMPUGNADOS.
AUSÊNCIA  DO  ORIGINAL.  IRRELEVÂNCIA.
VIABILIDADE  DE  HOMOLOGAÇÃO  JUDICIAL
DO  ACORDO  COM  VISTAS  À  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO,  SEM  MAIORES  DELONGAS,  PELO
CUMPRIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO.  DIREITOS
PATRIMONIAIS DISPONIVEIS.  A ausência  da  via
original da transação formalizada pelas partes após
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prolatada  a  sentença  de  mérito  não  obsta  a
homologação judicial, ausente a alegação de vício,
mácula ou fraude processual. Intelecção do art. 365,
IV do CPC e art. 225 do CC. Hipótese em que houve
juntada aos autos de cópia reprográfica de acordo e
de  comprovante  do  depósito  judicial  da  quantia
estipulada  no  acordo  mediante  transferência
bancária  (TED).  Documentos  não  impugnados  ou
questionados  pela  parte  credora.  Extinção  do
processo  pelo  pagamento.  Necessidade  de
homologação da transação.  RECURSO PROVIDO,
LIMINARMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 557,
§ 1º-A, DO CPC”.
(TJ-RS  -  AI:  70067554634  RS,  Relator:  Miguel
Ângelo  da  Silva,  Data  de  Julgamento:  30/11/2015,
Nona Câmara Cível,  Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 07/12/2015).

Há de  se  registrar  a  plena  possibilidade  de  homologação de
acordo  apresentado  posteriormente  à  prolação  da  sentença  de  mérito,
inexistindo óbice procedimental, haja vista que o ato homologatório apenas
certifica decisão já tomada pelas próprias partes. Sobre o tema, confira-se:

“PROCESSO CIVIL.  PROCESSO SENTENCIADO.
HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDO.  POSSILIDADE.
ARTIGO 463 DO CPC. 
1. Com a nova redação do artigo 463 do Código de
Processo Civil, dada pela Lei nº 11.232, de 2005, o
legislador  pôs  fim  à  crítica,  vigente  à  época  da
redação anterior, de que o Magistrado, ao sentenciar,
em  verdade,  não  cumpria  e  acabava  o  ofício
jurisdicional.
2.  Na  atual  sistemática,  a  norma  anterior  seria
completamente  insustentável,  pois  a  sentença  hoje
simplesmente  instaura  o  módulo  executivo  do
processo,  possibilitando  ao  Juiz  proferir  diversos
atos jurisdicionais posteriores à sentença.
3. Logo, no novo regime processual, não existe óbice
para que o magistrado homologue acordo celebrado
entre as partes, mesmo após a prolação da sentença
de mérito, uma vez que a homologação simplesmente
certifica decisão já tomada pelas próprias partes.
4.  Recurso  provido  para  reformar  a  decisão
agravada e determinar a homologação da transação
entabulada entre as partes”.
(TJMG,  Acórdão  n.817078,  20140020160558AGI,
Relator:  FLAVIO  ROSTIROLA,  3ª  Turma  Cível,
Data de Julgamento: 03/09/2014, Publicado no DJE:
10/09/2014. Pág.: 113). (grifo nosso)
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“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL.
POSTERIOR  PEDIDO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE
ACORDO  EXTRAJUDICIAL  REALIZADO  ENTRE
AS PARTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 269, III, E
462,  DO  CPC.  PERDA  DO  INTERESSE
RECURSAL.  APELAÇÃO  PREJUDICADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  Informando  as  partes  a  realização  de  acordo
extrajudicial em relação ao litígio e requerendo os
litigantes a extinção do feito, cabe ao juiz homologá-
lo,  extinguindo  o  processo  com  julgamento  do
mérito, de acordo com o art. 269, III, do CPC.
2. Agravo regimental desprovido”.
(TJMA, Primeira Câmara, AGRAVO REGIMENTAL
Nº  0000001-43.2008.8.10.0036,  Relator
Desembargador  Kleber  Costa  Carvalho,  Data  de
Julgamento: 06/11/2014).

Ante o exposto, com fundamento no §2º do art. 3º, no inciso I
do art. 932, e na alínea “b” do inciso III do art. 487, todos do Novo Código de
Processo  Civil,  HOMOLOGO o  acordo  entabulado  pelas  partes  às  fls.
221/223,  para  que  surta  seus  efeitos  jurídicos,  extinguindo  o  feito,  com
resolução de mérito, restando prejudicada a apreciação das apelações em face
da substituição do título executivo judicial.

P.I. 

João Pessoa, 15 de junho de 2016. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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