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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001097-50.2009.815.0091.
Origem : Vara Única da Comarca de Taperoá.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Banco do Nordeste do Brasil S/A. 
Advogado : Rebeca Zavaris de Moura (OAB/PB 13.773).
Apelado : Luiz Jorge Cavalcanti Diniz e Jessie de Queiroz de Melo Diniz.
Advogado : José Humberto Cardoso Queiroz (OAB/PB 23.497).

Izabella Bezerra de Sousa (OAB/PB 20.958).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C
EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO.  APRESENTAÇÃO
DE ACORDO ASSINADO  PELOS  PATRONOS
DE AMBAS AS PARTES, COM PODERES PARA
TRANSIGIR,  REQUERENDO  A
HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDO.  PEDIDO
CONCOMITANTE  DE  DESISTÊNCIA  DO
RECURSO.  PRIMAZIA  DO  PRINCÍPIO  DA
SOLUÇÃO  CONSENSUAL DOS  CONFLITOS.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 3º, §2º, 932, I, E 487,
TODOS  DA  NOVA  CODIFICAÇÃO
PROCESSUAL  CIVIL.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ACORDO  E  DA  DESISTÊNCIA  DO  APELO.
ART. 998 DO CPC. APELO PREJUDICADO.

-  É  plenamente  possível a  homologação  de  acordo
apresentado posteriormente à prolação da sentença de
mérito,  inexistindo  óbice  procedimental,  haja  vista
que o ato homologatório apenas certifica decisão já
tomada pelas próprias partes.

- Com fundamento no §2º do art. 3º, no inciso I do
art.  932,  e  na  alínea “b”  do  inciso  III  do art.  487,
todos do Novo Código de Processo Civil,  há de ser
homologado o acordo entabulado pelas  partes,  para
que surta seus efeitos jurídicos, extinguindo o feito,
com  resolução  de  mérito,  restando  prejudicada  a
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apreciação  da  apelação  interposta  pela  instituição
financeira.

- A desistência, nos termos do art. 998 do Código de
Processo Civil, é uma faculdade do recorrente, por ser
ele  titular  do  interesse  de  reexame,  na  instância
recursal,  da  decisão  que  entende  proferida  em
desacordo com o seu direito.

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo Banco do Nordeste
do Brasil S/A, desafiando sentença de procedência parcial prolatada pelo Juiz
de  Direito  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Taperoá,  nos  autos  da  “Ação
Revisional c/c Exclusão de Anotação de Nome no Serasa e/ou Serviços de
Proteção ao Crédito” movida por Luiz Jorge Cavalcanti Diniz e Jessie de
Queiroz de Melo Diniz em face do ora apelante.

Inconformado,  o  promovido  interpôs  Apelação  Cível  (fls.
209/229),  insurgindo-se  em  face  da  decisão  de  primeiro  grau.  Alegou,
preliminarmente,  que  a  decisão  foi ultra  petita,  pois  não  havia  pedido  de
limitação dos juros remuneratórios ou mesmo de redução de multa contratual
por inadimplemento. Defendeu (i) a legalidade dos juros pactuados, (ii) a não
incidência da Súmula 121 do STF, (iii) a inaplicabilidade da Lei de Usura, (iv)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias
de financiamento de atividade produtiva, (v) a legalidade da multa moratória
de 10% (dez por cento);  (vi)  a possibilidade da incidência de comissão de
permanência.

Contrarrazões ao apelo (fls. 240/243).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  sem manifestação
meritória (fls. 250/253).

As partes, então, apresentaram petição, informando do acordo
celebrado  (fls.  256/257).  Os  autores  relataram  terem  liquidado
extrajudicialmente  a  dívida,  não  havendo,  por  isso,  mais  interesse  em
prosseguir no feito. Ao passo que o Banco apelante requereu a homologação
do pedido de desistência do recurso, pugnando, assim como os promoventes,
pela extinção da ação.

É o relatório. 

DECIDO.

Como é cediço, o ordenamento jurídico brasileiro considerado
globalmente  tem  apresentado  como  característica  marcante  a  busca  pela
solução  consensual  de  conflitos,  estabelecendo,  inclusive,  como  dever  da
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autoridade responsável pela condução procedimental dos feitos o estímulo da
promoção dos métodos consensuais de resolução dos litígios.

O Novo Código de Processo Civil – NCPC, nessa seara, desde a
redação originária de seu anteprojeto, revelou-se como instrumento inovador,
consagrando a primazia da autocomposição e influenciando diversos novos
diplomas legais, mesmo antes de sua entrada em vigor. A nova codificação, na
parte das normas fundamentais, introduz o princípio da solução consensual
dos conflitos (art. 3°, §2°, do NCPC).

Assim,  desde  a  consagração  no  âmbito  das  normas
fundamentais até o direcionamento do dever conciliário para os Relatores nos
Tribunais  (art.  932,  I,  do  NCPC),  o  legislador  processual  civil  buscou
estabelecer  como  tônica  do  processo  moderno  o  apaziguamento  acordado
entre  as  partes  litigantes,  meio  cuja  repercussão  social  se  afigura  mais
benéfica  ao  sistema  jurídico,  demonstrando  um  próprio  amadurecimento
cultural no país.

Há  de  se  registrar  a  plena  possibilidade  de  homologação  de
acordo  apresentado  posteriormente  à  prolação  da  sentença  de  mérito,
inexistindo óbice procedimental, haja vista que o ato homologatório apenas
certifica decisão já tomada pelas próprias partes. Sobre o tema, confira-se:

“PROCESSO CIVIL.  PROCESSO SENTENCIADO.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. POSSIBILIDADE.
ARTIGO 463 DO CPC. 
1. Com a nova redação do artigo 463 do Código de
Processo Civil, dada pela Lei nº 11.232, de 2005, o
legislador  pôs  fim  à  crítica,  vigente  à  época  da
redação anterior, de que o Magistrado, ao sentenciar,
em  verdade,  não  cumpria  e  acabava  o  ofício
jurisdicional.
2.  Na  atual  sistemática,  a  norma  anterior  seria
completamente  insustentável,  pois  a  sentença  hoje
simplesmente  instaura  o  módulo  executivo  do
processo,  possibilitando  ao  Juiz  proferir  diversos
atos jurisdicionais posteriores à sentença.
3. Logo, no novo regime processual, não existe óbice
para que o magistrado homologue acordo celebrado
entre as partes, mesmo após a prolação da sentença
de mérito, uma vez que a homologação simplesmente
certifica decisão já tomada pelas próprias partes.
4.  Recurso  provido  para  reformar  a  decisão
agravada e determinar a homologação da transação
entabulada entre as partes”.
(TJMG,  Acórdão  n.817078,  20140020160558AGI,
Relator:  FLAVIO  ROSTIROLA,  3ª  Turma  Cível,
Data de Julgamento: 03/09/2014, Publicado no DJE:
10/09/2014. Pág.: 113). (grifo nosso)
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De igual modo, também é possível a homologação de pedido de
desistência antes do início julgamento recursal, sendo este o entendimento
pacífico dos Tribunais Superiores. A propósito, confira-se:

“PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA
FORMULADO  ANTES  DO  INÍCIO  DO
JULGAMENTO.  OMISSÃO.  EXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO.
1. O pedido de desistência recursal foi apresentado
em 25/2/2016, isto é, antes de iniciado o julgamento
do  agravo  regimental  pelo  órgão   colegiado,
ocorrido  na sessão do dia  1º/3/2016,  não tendo a
Corte se manifestado a respeito desse requerimento.
2.  Estando  caracterizada  a  omissão  e  diante  do
cumprimento das demais formalidades legais,  devem
ser acolhidos os embargos declaratórios para tornar
sem  efeito  o  acórdão  embargado  e  homologar  o
pedido de desistência.
3.  Embargos  de  declaração acolhidos,  com efeitos
modificativos”.
(STJ, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1482176/PE,
Rel.  Ministra  DIVA  MALERBI  -
DESEMBARGADORA  CONVOCADA  TRF  3ª
REGIÃO,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
03/05/2016, DJe 13/05/2016).

Ante o exposto, com fundamento no §2º do art. 3º, no inciso I
do art. 932, na alínea “b” do inciso III do art. 487 e no art. 998, todos do Novo
Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes e
o pedido de desistência (fls. 256/257), extinguindo o feito, com resolução de
mérito, restando prejudicada a apreciação da apelação.

Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos
ao juízo de origem.

P.I. 

João Pessoa, 26 de abril de 2018. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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