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AÇÃO  DE  COBRANÇA  SEGURO  DPVAT  –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO  – EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  COM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO –  IRRESIGNAÇÃO  –
AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO  NA  DATA  APRAZADA  –
PETIÇÃO  REQUERENDO  O  DESENVOLVIMENTO  DOS
ATOS  DE  CONSTRIÇÃO  -  DESISTÊNCIA  TÁCITA  DE
ACORDO NÃO PERFECTIBILIZADO – IMPOSSIBILIDADE
DE  HOMOLOGAÇÃO – NULIDADE  DA  SENTENÇA  –
APELO PREJUDICADO.

O descumprimento do acordado entre as partes antes da
homologação da transação implica em desistência do pacto
firmado,  impondo-se  a  nulidade  da  sentença  e  o
prosseguimento do feito no Juízo de Origem

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO APELO PARA ANULAR A
SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação Cível interposta  por  Elmo Azevedo  da
Silva e outros contra a sentença (fls. 201/202) proferida pelo Juízo de Direito
da 1º Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha que, nos autos da Ação de
Cobrança ajuizada  em  face  de  Sul  América  Seguros  S/A,  homologou  a
transação firmada nos autos e extinguiu o processo com resolução do mérito,
nos termos do art. 794, II, do CPC.
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Inconformado, o autor interpôs recurso, afirmando que a sentença
prolatada  se  baseou  em transação firmada  entre  as  partes,  entretanto  não
cumprida pela seguradora,  devendo ser anulada e determinado o retorno dos
autos  ao  primeiro  grau  para  o  regular  processamento  do  cumprimento  de
sentença com a penhora do valor remanescente em relação à decisão de fl.
178.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  225/229,  pugnando  pela
manutenção da decisão.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se,  às  fls.234/239,
pela nulidade da decisão, com o consequente retorno dos autos aos Juízo de
Origem.

VOTO

Inicialmente,  cumpre  destacar  que  a  sentença  objurgada  foi
publicada anteriormente à vigência do CPC/15, razão pela qual será apreciada
sob a disciplina do CPC/73.

A análise do caso requer uma breve incursão em seu histórico
processual.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por
Elmo  Azevedo  da  Silva  e  outros  em  face  de  Sul  América  Seguros  S/A,
pretendendo os autores o pagamento da indenização securitária  obrigatória
(DPVAT) em decorrência do falecimento do Sr. Edmilson Adonias em 20 de
abril  de  2007,  tendo  sido  julgado  procedente  o  pedido  inicial  e  fixado
indenização  no  valor  de  40  (quarenta)  salários-mínimos,  assim  como
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Interposta  Apelação  da  sentença,  esta  Egrégia  Corte  deu
provimento  ao  recurso,  modificando  a  sentença  para  fixar  o  valor  da
indenização em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Na fase do cumprimento de sentença, a parte autora apresentou
cálculos  que perfizeram o valor  de  R$ 33.165,77 (trinta  e  três  mil  cento  e
sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos) à fl. 178. Em seguida, as
partes apresentaram petição conjunta revelando o acordo firmado no valor de
R$  28.800,00  (vinte  e  oito  mil  e  oitocentos  reais),  contendo  disposição
expressa do pagamento após 20 (vinte) dias úteis após o protocolo da petição
no processo (fls. 181/182).

Passado o prazo estipulado sem o pagamento dos valores por
parte da seguradora, os autores atravessaram petição para dar seguimento à
execução do julgado, requerendo a liberação do valor de R$ 27.341,14 (vinte e
sete mil trezentos e quarenta e um reais e quatorze centavos), bem como a
realização da penhora on-line do valor de R$ 5.824,63 (cinco mil oitocentos e
vinte  e  quatro  reais  e  sessenta  e  três  centavos),  tendo  sido  acolhido  pelo
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magistrado à fl. 188.

Após a demonstração da insuficiência de saldo na penhora on-
line, os autores atravessaram petição revelando o correto número do CNPJ da
seguradora,  requerendo  a  renovação  da  medida constritiva.  Em seguida,  a
magistrada, observando a petição de acordo firmado entre as partes, extinguiu
a o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 794, II, do CPC.

Feito  esse breve histórico  processual,  destaco que a sentença
deve ser anulada.

Conforme bem explanado pela Procuradoria de Justiça em sua
manifestação, em virtude do descumprimento do acordo entabulado aos autos
(ao  não  efetuar  o  depósito  do  valor  de  R$  28.800,00  nos  20  (vinte)  dias
posteriores ao protocolo da petição), verifica-se a ausência de perfectibilização
da composição amigável, impossibilitando a sua homologação pelo Juízo de
Primeiro Grau.

Saliente-se  que  à  fl.  199,  em  virtude  do  descumprimento  do
acordo, o ora apelante peticionou ao Juízo requerendo o prosseguimento dos
atos  de  constrição  com  a  penhora  on-line  dos  valores  sobressalentes  ao
liberado anteriormente.

Assim,  o descumprimento do acordado entre as partes antes da
homologação da transação implica em desistência do pacto firmado, impondo-
se o prosseguimento do feito no Juízo de Origem.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL. DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO.
VALOR SUPERIOR À RPV. PREVENÇÃO DE DANO AO ERÁRIO.
INEXISTÊNCIA  DO  ACORDO.  NULIDADE  DOS  ATOS
PROCESSUAIS  POSTERIORES.  RECURSO  CONHECIDO  E
NEGADO  PROVIMENTO. Havendo  desistência  tácita  de
acordo, motivada pelo seu não aperfeiçoamento, não poderá
o  juiz  homologá-lo.  Assim,  se  uma  das  partes  desistiu
expressamente do acordo, discordando dos valores, com os
quais  havia  concordado  anteriormente,  não  havia  mais
acordo a ser homologado, mostrando-se nulos todos os atos
processuais  posteriores,  eis  que  baseados  em  um  ato
inexistente,  em  especial,  a  sentença  de  fls.  31,  a  qual
homologou os supostos cálculos de um acordo inexistente.
Diante  da  existência  dos  requisitos  autorizadores  para  a
concessão  da  medida  de  urgência,  mister  se  faz  a
manutenção do julgado, nos termos em que proferida pelo
juízo  a  quo.  (TJBA;  AI  0023160-83.2016.8.05.0000;
Salvador;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  José  Jorge
Lopes Barreto da Silva; Julg. 15/05/2017; DJBA 25/05/2017;
Pág. 186)
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Relação  jurídica  de  consumo.  Acordo  celebrado  entre  as
partes.  Demora de dois  meses para  que  a  avença  fosse
juntada aos autos pela Ré. Requerimento de desistência do
acordo.  Sentença  homologatória.  Irresignação  da  parte
Autora. Desistência do acordo anterior à sua homologação.
Possibilidade. Ademais, a celebração de acordo pressupõe
o  seu  imediato  cumprimento,  motivo  pelo  qual  a  parte
credora  o  aceita  buscando  evitar  a  longa  demora  em
receber a prestação jurisdicional na solução da lide. Não é
razoável,  portanto,  que  após  a  assinatura  a  ré  leve  dois
meses  para  juntar  aos  autos  os  termos  do  acordo,
caracterizando verdadeiro  contrassenso aos objetivos  que
ensejaram a aceitação da avença. RECURSO CONHECIDO
E  PROVIDO  para  anular  a  sentença,  determinando  o
prosseguimento do feito  no juízo  de origem.  (TJRJ -  APL
22194055320118190021;  RIO  DE  JANEIRO  DUQUE  DE
CAXIAS;  3  VARA  CIVEL;  Orgão  Julgador:  VIGÉSIMA
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL  CONSUMIDOR;  Publicação:
27/05/2015;  Julgamento:  25  de  Maio  de  2015;  Relator:
MURILO ANDRE KIELING CARDONA PEREIRA).

Assim,  impossível  a  homologação  do  acordo  quando  não
perfectibilizado  pela  parte,  inclusive  com  expressa  intenção  da  parte
prejudicada em prosseguir com os atos de constrição (fl. 199), verificando-se a
desistência da pactuação.

Por  tais  considerações,  de  ofício,  ANULO  A  SENTENÇA,
determinando  o  retorno  dos  autos  ao  Juízo  de  Origem  para  o  regular
prosseguimento do cumprimento de sentença,  em harmonia com o Parecer
Ministerial, restando prejudicado o Apelo.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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