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AÇÃO  DE  COBRANÇA  –  TRANSAÇÃO  APÓS  O
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU
– INTERESSES DISPONÍVEIS  – REPRESENTAÇÃO
REGULAR  E  COM  PODERES  ESPECIAIS  PARA
TRANSIGIR  –  APELO  PREJUDICADO  –
HOMOLOGAÇÃO  DO  ACORDO  –  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.
840 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART.  487,  III,  “B”  DO
CPC/15.

Considerando que as partes celebraram transação, ao
órgão  revisor  cabe  declarar  a  extinção do processo,
nos termos do art. 487, III, “b” do CPC-15.

Incumbe  ao  julgador  homologar  acordo  pactuado,
ainda  que  na  pendência  de  julgamento  de  recurso.
Desta  forma,  deve  ser  respeitada  a  autonomia  da
vontade  das  partes,  pois  podem  as  mesmas
transacionar, restando prejudicado o apelo.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por Givaldo de Sousa
Costa em face do Banco Santander (Brasil) S/A.

Sobrevindo a sentença (fls. 105/107), o Juízo da 8ª Vara Cível
da Comarca da Capital julgou o  pedido  extinto sem resolução de mérito, nos
termos do art. 267, VI do CPC-73.

Irresignado,  o Autor  apresentou  recurso  de  Apelação  (fls.
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111/116).

Contrarrazões  às  fls.  119/135,  pugnando  o  Apelado  pelo
desprovimento do recurso.

Às fls. 165/169, as partes peticionaram informando a realização
de acordo, pugnando pela extinção do processo nos termos do art. 487, III, “b”
do CPC-15.

Petição  da  parte  autora  às  fls.  180/183,  afirmando  que  a
Promovida cumpriu o referido acordo e juntando documentos para corroborar
tal fato.

É o breve e necessário relatório.

Decido.

No caso  sub judice,  a petição de fls.  165/169, assinada pelo
advogado do Autor, afirma que  este e o Réu transigiram a respeito  da  ação,
pugnando pela homologação do acordo,  nos termos do art.  487,  III,  “b”  do
CPC-15.

Em  fls.  180/183,  o  Promovente  juntou  documentos  que
comprovam o efetivo cumprimento do acordo.

Tem-se, portanto, que, ao presente pleito, é aplicável o disposto
no art. 840 do Código Civil, no qual é conferido aos litigantes o direito de pôr
fim ao litígio mediante transação.

Por  sua  vez,  o  art.  200 do  CPC-15 estabelece  que  as
asseverações de vontade das partes produzem imediatamente a constituição,
modificação ou extinção de direitos processuais.

Com  efeito,  enfatize-se  que,  no  ajuste  firmado  entre  os
litigantes, um dos pontos da transação refere-se exclusivamente ao desejo de
“desistência  da  demanda”,  extraindo-se,  nos  termos  do  art.  112  do  Código
Civil1,  a renúncia ao direito de recorrer das decisões judiciais,  igualmente a
desistência de recursos, cabendo a este Egrégio tão somente declarar esta
situação.

Sobre o tema, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
TRANSAÇÃO.  HOMOLOGAÇÃO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487,
III,  "b"  DA  NOVA  LEI  ADJETIVA.  RECURSO

1 Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao
sentido literal da linguagem.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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PREJUDICADO.  -  Havendo  acordo  celebrado  entre  as
partes, mesmo depois de proferida a Sentença, deve ser
respeitada a autonomia de vontades, pois os litigantes
podem  transacionar,  ainda  que  de  forma  distinta  ao
provimento jurisdicional, restando ao órgão judicante a
sua  homologação,  extinguindo-se  a  demanda  com
resolução  de  mérito. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00230373020108152001,  -  Não  possui  -,
Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 03-03-2017)
(grifei)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL DE  CONTRATO
COM  PEDIDO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.
TRANSAÇÃO  ULTERIOR  À  INTERPOSIÇÃO  DO
RECURSO.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA.  INSURGÊNCIA
PREJUDICADA.  -  Havendo  acordo  celebrado  entre  as
partes, mesmo depois de proferida a sentença, deve ser
respeitada a autonomia de vontades, pois os litigantes
podem  transacionar,  ainda  que  de  forma  distinta  ao
provimento jurisdicional, restando ao órgão judicante a
sua  homologação (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00001362020148150161,  -  Não  possui  -,
Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 25-05-2016)
(grifei)

Assim, versando a matéria sobre direitos disponíveis, deve ser
respeitada  a  autonomia  de  vontade  das  partes,  pois  os  litigantes podem
compor, convencionando outra regulamentação normativa para o deslinde da
questão, independentemente da disposta na sentença.

Isto  posto,  com  fulcro  no  art.  487,  III,  “b”  do  CPC-15,
HOMOLOGO O ACORDO pactuado entre os litigantes, extinguindo o processo
com resolução de mérito e determinando o retorno dos autos à instância a quo
para as providências cabíveis. O recurso de Apelação resta prejudicado.

P.I.

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator
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