
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gab. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

DECISÃO MONOCRÁTICA
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RELATOR:  Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
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ADVOGADO:      Fernando Abagge Benghi (OAB/PB 36.467-A)
APELADO:          José Antônio da Costa Silva
ADVOGADO:      Cristiano de Queiroz Costa (OAB/PB 7.864)

PROCESSUAL  CIVIL  –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  ACORDO
CELEBRADO  ENTRE  AS  PARTES  –  PEDIDO  DE
HOMOLOGAÇÃO  –  POSSIBILIDADE  –  INTELIGÊNCIA
DO ART. 932, I DO CPC/2015.

– Art. 932.  Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo
no tribunal,  inclusive  em relação  à  produção  de  prova,  bem
como,  quando  for  o  caso,  homologar  autocomposição  das
partes;

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela  Renault do Brasil S/A
contra a sentença de fls. 189/196, que julgou procedente em parte a demanda proposta por José
Antônio da Costa Silva.

Ao  apreciar  o  mérito  recursal,  esta  E.  Câmara  deliberou  pelo
provimento parcial, tanto do recurso apelatório interposto pela Renault do Brasil S/A, quanto do
recurso adesivo proposto por José Antônio da Costa e Silva (fls. 277/283).

Inconformados com a decisão colegiada, ambos embargaram.

Em petição às fls. 319/320, autor e réu informam que entraram em
composição  amigável  para  encerrar  o  presente  litígio,  mediante  transação.  Em  razão  do
ocorrido, pugnam pela extinção do feito com resolução do mérito.

É o breve relato. 

DECIDO.



Noticiam os autos a existência de acordo judicial (fls. 319/320), no
qual, apelante e apelado, decidem por fim ao litígio, pugnando por sua homologação.

Dispõe o art. 932, I do CPC/2015, in verbis: 

Art. 932.  Incumbe ao relator:

I  -  dirigir  e  ordenar  o  processo  no  tribunal,  inclusive  em  relação  à
produção  de  prova,  bem  como,  quando  for  o  caso,  homologar
autocomposição das partes;

Tendo o recorrente e o recorrido juntado petição na qual acordaram
o fim  da  lide,  e  pedindo  a  extinção  da  demanda,  o  relator  deve  homologar  a  desistência
monocraticamente,  cujo procedimento está previsto no art.  127 do Regimento Interno desta
Corte de Justiça, que dispõe:

Art. 127. São atribuições do Relator:

(omissis)

XXX -  julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto, e
homologar  desistência,  ainda  que  o  feito  se  ache  em  mesa  para
julgamento.” (Grifei)

Sendo assim, havendo possibilidade de transação em qualquer fase
do  processo,  homologo o  acordo  realizado  pelas  partes  (fls.  319/3201),  o  que  implica  na
extinção do feito com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “b” do CPC/2015.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 24 de outubro de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                          Relator
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