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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO.  ACORDO  HOMOLOGADO  EM
AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.
LEVANTAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO.
QUITAÇÃO  DO  CONTRATO.  PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. RETORNO DOS
AUTOS  À  ORIGEM  PARA  ARQUIVAMENTO.
APELO PREJUDICADO

– Ocorrendo  a  homologação  de  acordo
extrajudicial  em demanda consignatória que tratou
da quitação das parcelas em atraso, é consequente
a  perda  do  objeto  da  demanda.  Assim,  é  de  se
extinguir o feito e remetê-lo ao primeiro grau para
arquivamento.

Vistos etc.

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela Companhia de

Crédito, Financiamento e Investimento Renault  do  Brasil  S/A  e  Ivanilda  da

Silva Oliveira, irresignadas com a sentença proferida pela Juíza de Direito da

4ª Vara Regional de Mangabeira que julgou procedente o pedido formulado na

Ação de  Busca  e  Apreensão  proposta pela  Companhia  de  Crédito,

Financiamento e Investimento Renault do Brasil S/A.
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Nas razões da Apelação, a  Instituição  Financeira  requer  a

reforma da sentença, alegando o excesso no valor dos honorários advocatícios

arbitrados pela magistrada singular.

Em  seu  apelo,  a  Promovida  requer  a  reforma  integral  da

sentença  alegando  o  pagamento  das  parcelas  em  atraso  mediante

consignação em pagamento,  caso este  não seja  o  entendimento,  alegou o

adimplemento substancial do contrato objeto da demanda. 

Contrarrazões apresentadas às fls.137/146.

 

Petição  informando  a  realização  de  acordo  na  Ação  de

Consignação em Pagamento de nº 0804115-52.2017.8.15.2003 (fls.161/166).

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fls.170/171).

É o relatório.

VOTO

Sem delongas, as Apelações restam prejudicadas.

É que,  durante  a  tramitação do presente  recurso,  sobreveio

informação da existência de acordo entabulado entre os litigantes, nos autos da

Ação de Consignação em Pagamento de nº 0804115-52.2017.8.15.2003, cuja a

cláusula nº 6 cito abaixo:

“Com o efeito cumprimento e recebimento de todos os
valores  pactuados,  na  forma  do  item  2,  às  partes
outorgam  entre  si,  plena,  ampla,  geral  e  irrevogável
quitação,  encerrando  qualquer  discussão  relativa  e/ou
decorrente  do  contrato  nº  20022397163,  objeto  da
presente demanda, incluindo os termos e cláusulas em
que este foi firmado, bem como, quaisquer outras acoes
eventualmente existentes e manejadas pela requerendo
em face do banco até a presente data, para nada mais
reclamarem  entre  si,  a  qualquer  tempo,  pessoa  e/ou

2



Apelação Cível nº 0001872-42.2015.815.2003

título,  em juízo ou fora dele,  acerca do contrato acima
referido,  incluindo  a  desistência  de  quaisquer  acoes
judiciais,  especialmente  as  acoes  0804115-
52.2017.815.2003  e  0001872-42.2015.815.2003,  razão
pela  qual  as  partes  requerem  e  concordam  com  a
homologação do presente acordo, nos termos do artigo
487, III de Novo Código de Processo Civil, para todos os
fins legais.”

Assim, não há mais o que discutir nestes autos, pois, com a

homologação do acordo na Ação acima referida, desapareceu a utilidade do

pronunciamento jurisdicional  perseguido,  implicando na perda do objeto das

Apelações.

Feitas  estas  breves  considerações,  JULGO EXTINTO O

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em virtude da perda de objeto e

determino a sua baixa ao primeiro grau para arquivamento.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, ___ de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                             Relator
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