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GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO N. 0003978-51.2013.815.2001
ORIGEM: Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A. (Adv. Isabella Meijueiro Edo)
APELADO: José Pereira Marques Filho (Adv. Wilson Furtado Roberto)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS. 
ACORDO FORMULADO E ADIMPLIDO PELAS PARTES. 
INTERESSES DISPONÍVEIS. REPRESENTAÇÃO REGULAR 
E  COM  PODERES  ESPECIAIS  PARA  TRANSIGIR. 
HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CC/02, ARTIGO 842 E 
CPC,  ARTIGO 487,  III,  “b”.  EXTINÇÃO  DO FEITO COM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, 
III, DO CPC. PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

-  Estando  as  partes  devidamente  representadas  e  sendo 
disponíveis  os  direitos  objeto  do  acordo,  a  homologação  é 
medida que se impõe, a teor do que autorizam os arts. 842, do 
Código Civil, e 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Hotel  Urbano 
Viagens e Turismo S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por 
danos morais e materiais, proposta por José Pereira Marques Filho, ora apelado.

Na sentença  ora  objurgada,  a  douta  magistrada  a  quo  julgou 
procedente a pretensão autoral, para condenar o polo passivo a, solidariamente, em 
favor do autor, pagar indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), bem assim por danos materiais, na alçada de R$ 800,00 (oitocentos reais), 
determinando, ainda, a obrigação de fazer consistente na publicação, por três vezes, 
em jornal de grande circulação, da identidade do autor da obra contrafeita.

Irresignado com o provimento em apreço, a empresa apelante 
ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum, argumentando, em 
síntese: a insubsistência da tese autoral, dada a ausência de fins comerciais em redor 
da imagem veiculada; a falta de créditos na fotografia originalmente disponibilizada 
pelo autor na rede mundial de computadores; bem assim a inocorrência de danos.

Ainda intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.



Em seguida, a parte insurgente peticiona nos autos, fls. 177/178 
e 180/181, noticiando a celebração e o consequente adimplemento de acordo firmado 
entre as partes litigantes, bem assim requerendo a sua homologação e as consectárias 
extinção do feito com resolução de mérito, baixa e arquivamento do presente feito.

Instado a se manifestar a respeito da transação referenciada, o 
autor recorrido se manifestou,  à fl.  188,  informando a celebração do acordo, bem 
como ratificando a existência, a validade e a eficácia do mesmo, já tendo, inclusive, 
sido adimplido pela parte ex adversa, pugnando, ademais, por sua homologação.

É o relatório que se revela essencial. Decido.

De início, compulsando-se os autos, tenho que a casuística é de 
fácil deslinde e não merece maiores digressões, porquanto, entabulado acordo válido 
e eficaz, inclusive já quitado, sua homologação é medida imperiosa, tendo-se, pois, 
por manifestamente prejudicado o recurso apelatório sub examine.

Com efeito, os arts. 840 e 842, do Código Civil, estabelecem que 
“é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 
mútuas”, bem assim que “a transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações 
em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se 
recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por 
termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”.

No  caso,  verifica-se  que:  ambos  os  litigantes  são  maiores  e 
capazes, bem assim que estão devidamente representados por advogados, aos quais 
foram outorgados poderes especiais para transigir; os direitos postos em discussão e 
que  são  objeto  do  acordo  possuem  natureza  eminentemente  patrimonial,  sendo 
disponíveis (art. 841, CC); as partes, inclusive, manifestam a vontade de colocar um 
fim no litígio judicial, com renúncia de eventuais direitos que tenham a reclamar.

Por fim, o Código de Processo Civil em vigor, em seu artigo 485, 
inciso III, alínea “b”, prevê, expressamente, a possibilidade de extinção do feito, com 
resolução do mérito, quando as partes transigirem, nos seguintes termos:  “Haverá 
resolução de mérito quando o juiz: […] homologar: […] a transação”.

Isto  posto,  não  enxergo  qualquer  obstáculo  à  pretensão  das 
partes, razão pela qual homologo o acordo de fls. 177/178, extinguindo o feito com 
resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, “b”, do CPC, julgando, ademais, 
prejudicado o recurso apelatório interposto, conforme art. 932, III, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Após o prazo legal, remetam-se os autos 
ao juízo de primeiro grau, para as providências cabíveis.

João Pessoa, 17 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


