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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÃO. HO-
MOLOGAÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO,  COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 487, INCISO III,
ALÍNEA “B”,  DA  NOVA  LEI  ADJETIVA  CIVIL.
ACORDO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE
DE RECORRER. DESISTÊNCIA TÁCITA. ART. 1.000,
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL DE 2015. PERDA DO OBJETO. RECURSO PRE-
JUDICADO. UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 932, III,  DO
NCPC. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 

- Havendo acordo celebrado entre as partes, mesmo depois de
proferida a sentença, deve ser respeitada a autonomia de von-
tades, pois os litigantes podem transacionar, ainda que de for-
ma distinta ao provimento jurisdicional, restando ao órgão ju-
dicante a sua homologação, extinguindo-se a demanda com
resolução de mérito.

- “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(…)
III - homologar: 
b) a transação;” (Código de Processo Civil de 2015)

- Na hipótese dos autos, os apelantes praticaram ato incompa-
tível com a vontade de recorrer, consistente na realização de
ajuste, portanto, configurada está a desistência tácita das irre-
signações, restando-nos decretar a prejudicialidade dos plei-
tos recursais.
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- “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a
decisão não poderá recorrer.
Parágrafo  único.  Considera-se  aceitação  tácita  a  prática,
sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de
recorrer.” (Código de Processo Civil de 2015)

- “Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente  os fundamentos
da decisão recorrida;” (NCPC)

V I S T O S.

Trata-se de Apelação Cível  interposta  pela  Kimilho Indústria  e Comércio
Ltda., desafiando sentença lançada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Catolé do
Rocha que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada por
aquele  em  desfavor  de  Jair  Fernandes  Maia  ,  em  virtude  de  acidente  de  trânsito  que
culminou com sequelas na vítima, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

As  partes  informaram,  por  intermédio  de  petição  lançada  aos  autos  às  fls.
468/472, que houvera a celebração de acordo entre elas, razão pela qual pugnaram pela homo-
logação do respectivo ajuste e pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso apelatório,
restando este prejudicado. 

É o que importa relatar. 

DECIDO.

Conforme visto no relatório, as partes celebraram acordo entre si, com o esco-
po de pôr fim à presente demanda, conforme se depreende do petitório e documentos encarta-
dos às fls. 468/478.

Ora, ambos os litigantes manifestaram, expressamente, o almejo referente à ex-
tinção do processo.

Desse modo, reconheço ser aplicável, na conjuntura em pauta, o disposto no ar-
tigo 840 do Código Civil vigente, cujos termos ratificam o direito de findar o litígio, por inter-
médio concessões mútuas.

Por sua vez,  o art.  200 do Código de Processo Civil  de 2015 estabelece  o
seguinte:
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“Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais  ou
bilaterais  de  vontade  produzem  imediatamente  a  constituição,
modificação ou extinção de direitos processuais.”

Em assim sendo, deve ser respeitada a autonomia de vontade, pois os polos da
lide possuem a possibilidade de convencionar outra regulamentação normativa para o deslinde
da questão, independentemente da disposta na sentença.

Com essas considerações, HOMOLOGO O ACORDO, inserto aos autos às
fls. 468/472, devidamente formalizado, razão pela qual extingo o processo com resolução de
mérito, nos moldes do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil de 2015. 

Ato contínuo, haja vista a desistência tácita do apelo pela empresa demandada,
nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do NCPC, julgo prejudicada a análise do pleito re-
cursal.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, III, da nova Lei Adjetiva Civil,
NÃO CONHEÇO DOS APELOS, uma vez encontrarem-se prejudicados. 

Com renúncia ao prazo recursal, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 12 de abril de 2018, quinta-feira.

Des. José Ricardo Porto
                                     Relator                                                                                       
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