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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT.  ACORDO. INTIMAÇÃO DO DEMANDADO PARA
APRESENTAR CÓPIA PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO.
INÉRCIA.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA  PELO
PROMOVENTE.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.  NÃO
ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Se há notícia nos autos de que as partes transigiram, e o
promovido  intimado  para  apresentar  cópia  do  acordo
celebrado permanece inerte, correta a sentença que não o
homologa, ante a inexistência nos autos do citado acordo.

- “ A transação extrajudicial firmada entre as partes no curso
do processo, sem homologação judicial, resulta na extinção
do  processo  sem  resolução  de  mérito,  por  ausência  de
interesse  de  agir  da  parte  autora  (art.  267,  VI,  do  CPC).
Recurso  de  revista  não  conhecido”  (RR  –  2015-
37.2012.5.01.0302, d. J. 09/12/2015, Rel.: Min. Alberto Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, 3.ª Turma, D.P.: 11/12/2015)”

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

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

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Bradesco  Seguros  S/A,

objetivando reformar sentença (fls. 100) proferida pelo Juízo de Direito da 9.ª Vara Cível

da Comarca de Campina Grande, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos

termo do art. 267, VIII, do Código de Processo Civil a ação de cobrança de seguro DPVAT

ajuizada por Ivanildo Gomes da Silva.

 

Em suas razões (fls. 102/106) o apelante alega, em suma, que as partes

celebraram acordo extrajudicial nos autos do processo de n.º  00120120007743 perante a

7.ª Vara Cível da Comarca de CG e o apelado protocolou pedido de desistência tendo em

vista que a Seguradora já havia cumprido a obrigação no referido ajuste.

Nesse contexto, aduz a existência de erro material na sentença, visto que

não  foram  apreciados  os  termos  do  acordo,  que  traz  a  solução  definitiva  do  litígio,

invocando,  por  conseguinte,  a  aplicação  do  art.  269,  III,  do  CPC.  Ao  final,  requer  a

apreciação do termo de transação, e que seja homologado, por sentença, com resolução

de mérito, nos termos do art. 269, III, do CPC.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 115 verso.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando

pelo desprovimento do recurso (fls. 122/124).

É o Relatório.

VOTO

A sentença não merece retoque.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante foi intimado para juntar aos

autos  o  termo  de  acordo  anunciado  às  fls.  69,  no  prazo  de  05  (cinco  dias)  para

homologação (fls. 73), contudo permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 75.
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Por  outro  lado,  o  promovente  protocolou  pedido  de  desistência,  e  o

magistrado intimou o demandado para falar sobre esse pedido, com o qual não anuiu.

Após,  o  magistrado  proferiu  sentença  de  extinção  do  processo  sem

resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC.

Irresignada,  apelou a Bradesco Seguros S/A,  para que seja reformada a

sentença e consequentemente homologado o acordo.

Sem maiores delongas, o recurso não comporta provimento.

Conforme explicou a Procuradoria de Justiça: 

“Em que pesem os argumentos recursais, não há o que consertar
na  sentença  em análise,  uma  vez que,  para  que  a  transação
implique a extinção do processo com resolução de mérito,  nos
termos  do  art.  269,  III,  do  CPC/73,  deve  ser  obrigatoriamente
homologada pelo juiz, conforme dispõe o art. 842 do Código Civil.”

Não é outro o posicionamento da nossa jurisprudência:

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BUSCA E
APREENSÃO.  ACORDO  EXTRAJUDICIAL.  HOMOLOGAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.  ART.
269,  III,  DO CPC.  I-  A composição amigável,  firmada entre as
partes e homologada em juízo, acarreta a extinção do feito com
resolução do mérito,  nos termos do regramento inserto  no art.
269, III, da Lei Processual Civil; II- Acordo extrajudicial. Extinção
do  feito.(TJ-MA  –  APL:  0108882014  MA  0001878-
44.2010.8.10.0037,  Relator:  Cleones  Carvalho  Cunha,  D.J.:
18/12/2014, Terceira Câmara Cível, Pub: 08/01/2015).

No  caso  dos  autos,  todavia,  não  foi  possível  a  homologação
judicial,  como  muito  bem  assentou  o  Magistrado  sentenciante,
visto que o apelante, apesar de devidamente intimado (fls. 73/74),
não atendeu ao chamamento do MM Juiz (despacho de fls. 74),
deixando de colacionar aos autos o termo do acordo realizado,
impossibilitando, com isso, a homologação judicial.

Importante consignar que, embora não tenha o condão de colocar
termo final  ao  processo com julgamento do mérito  nos moldes
preconizados  no  art.  269,  inciso  III,  CPC/73,  a  falta  de
homologação  da  transação  extrajudicial  não  impede  que  esta
produza efeitos jurídicos entre as partes, fato, aliás, já ocorreu no
caso  em  questão  quando  o  apelado  recebeu  o  pagamento
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referente  ao  seguro  DPVAT  (fl.  70),  não  se  vislumbrando,
portanto, qualquer prejuízo aos litigantes.

Desse  modo,  considerando  a  impossibilidade  de  homologação
judicial da transação extrajudicial firmada entre as partes no curso
do processo e, ao mesmo tempo, a inexistência de litígio a ser
dirimido,  não  havia  outro  caminho  senão  o  da  extinção  do
processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de
agir da parte autora, na forma do art. 267, VI, do CPC/73.

Nesta linha de cognição, confira-se a nossa jurisprudência:

RECURSO  DE  REVISTA.  TRANSAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  A transação  extrajudicial  firmada
entre as partes no curso do processo, sem homologação judicial,
resulta  na extinção  do processo sem resolução de  mérito,  por
ausência de interesse de agir  da parte autora (art.  267,  VI,  do
CPC).  Recurso  de  revista  não  conhecido”  (RR  –  2015-
37.2012.5.01.0302,  d.  J.  09/12/2015,  Rel.:  Min.  Alberto  Luiz
Bresciani de Fontan Pereira, 3.ª Turma, D.P.: 11/12/2015)
Com essas considerações, o Ministério Público da Paraíba, por
sua Procuradoria Cível, opina, sem delongas, pelo desprovimento
do  recurso  apelatório,  mantendo-se  inalterada  a  r.  sentença
atacada.” (fls. 123/124)

Por  essas  razões,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,  nego

provimento ao apelo.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. 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, 28 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
                                                  RELATOR                                            

J07/J04

Des. José Ricardo Porto
4


	GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO
	APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000774-86.2012.815.0011

