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APELAÇÃO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  PAGAMENTO 
REALIZADO. ANUÊNCIA  DO  RECORRENTE. 
COMPOSIÇÃO  REALIZADA  ENTRE  OS 
INTERESSADOS.  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO. 
DESISTÊNCIA  TÁCITA.  PERDA  DO  OBJETO. 
PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA. 

-  Havendo  pagamento  do  valor  devido  pela 
instituição financeira, mesmo depois de proferida a 
sentença,  deve  ser  respeitada  a  autonomia  de 
vontades,  pois  os  litigantes  podem  transacionar, 
ainda  que  de  forma  distinta  ao  provimento 
jurisdicional.

-  Praticando  os  litigantes  ato  incompatível  com  a 
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vontade  de  recorrer,  consistente,  na  hipótese,  em 
realização  de  acordo,  o  recurso  pendente  de 
julgamento  perde  seu  objeto,  impondo-se  sua 
extinção.

Vistos. 

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 153/157, interposta por 
Geraldo  Francisco  da  Silva,  contra  decisão  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da 
Comarca de Solânea, fls. 149/150, que, em sede de liquidação de sentença, nos autos 
da  Ação de Repetição de Indébito  ajuizada em desfavor do  Banco Santander do 
Brasil S/A, decidiu nos seguintes termos:

ISTO  POSTO,  tudo  analisado  e  ponderado  e  por 
tudo  o  mais  que  dos  autos  consta,  JULGO 
PROCEDENTE o pedido formulado na impugnação 
à execução, reconhecendo o excesso de execução no 
feito executivo e, por conseguinte, homologando os 
cálculos apresentados pelo impugnante às f. 144.

Em suas razões, o recorrente defende ser-lhe devido 
o valor de R$ 19.373,34 (dezenove mil setecentos e setenta e três reais e trinta e quatro 
centavos), apresentado às fls. 112/115, ao tempo em que refuta os termos da sentença 
que acolheu a pretensão disposta na mencionada impugnação, reduzindo-o para R$ 
6.363,47 (seis  mil  trezentos e  sessenta  e  três  reais  e  quarenta  e  sete  centavos),  ao 
argumento de estar constatado excesso de execução. Pugna, ao fim, pelo provimento 
do recurso. 

Valor  incontroverso  depositado  pelo  recorrido,  fl. 
159, com respectiva liberação à fl. 170. 
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Contrarrazões,  fls.  176/179,  postulando  pela 
manutenção da sentença, haja vista a imperiosa necessidade da redução da quantia 
apresentada nos cálculos do apelante.

Certidão de fl. 207, noticiando ausência de resposta à 
intimação de fls. 205/206, dos autos.

 
É o RELATÓRIO.

DECIDO

Em  primeiro  lugar,  nada  obstante  a  determinação 
prevista no Recurso Especial nº  1.578.526/SP, afetado à Segunda Seção do Superior 
Tribunal  de  Justiça,  deixo  de  suspender  o  presente  processo,  em  virtude  do 
pagamento realizado pela respectiva instituição financeira, valor anuído pelo autor, 
conquanto não haverá prejuízo às partes, como doravante se observará. 

De outra  sorte, impende  consignar  que  a  apelação 
cível foi interposta em 03 de agosto de 2015,  fl.  153, motivo pelo qual o presente 
recurso será apreciado sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
porquanto em vigor à época do sobredito ato processual.

Ainda com base no Enunciado Administrativo nº 02, 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser 
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS 
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INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A 
DECISÃO  ATACADA.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO. 
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES. 
AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA. 
SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO 
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE 
NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o 
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão 
realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será 
determinado pela data da publicação do provimento 
jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu, 
aplica-se o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973. 
II.  O  acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a 
orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de 
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica, 
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo 
demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos 
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III. 
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas 
dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a 
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a 
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão 
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de 
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da 
municipalidade.  IV.  o  agravante  não  apresenta,  no 
regimental,  argumentos  suficientes  para 
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo 
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919; 
Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª 
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) - sublinhei.

Em reforço, é válido trazer a lume decisão proferida 
por esta Corte de Justiça,  da lavra da Desembargadora  Maria de Fátima Moraes 
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Bezerra Cavalcanti,  registrada como Apelação Cível nº 0008420-79.2014.815.0011 – 
Campina Grande:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REGRAS  DE  DIREITO 
INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
E  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA 
VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO 
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI 
5.869/73.
Os atos jurídicos processuais  (sentença e Apelação) 
que  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a 
égide do regramento anterior devem ser apreciados 
de acordo com os ditames elencados no CPC de 1973, 
mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da 
Lei  nº  13.105/20151,  privilegiando as disposições de 
direito intertemporal estabelecidas em seu art.  14 e 
1.046, bem como os axiomas constantes no art. 1º da 
nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso 
XXXVI, da Constituição Federal (…).

Da  análise  dos  autos,  observa-se  que  as  partes 
chegaram a uma composição amigável, conforme os documentos anexados às fls. 159 
169/170.

Tem-se,  portanto,  que  à  hipótese  é  aplicável  o 
disposto no art.  840 do Código Civil vigente,  no qual é conferido aos litigantes o 
direito de pôr fim ao litígio mediante concessões mútuas. Eis o preceptivo legal:

Art.  840  -  É  lícito  aos  interessados  prevenirem ou 
terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Por sua vez, o art. 158 do Código de Processo Civil 
estabelece  que  as  asseverações  de  vontade  das  partes,  sejam  elas  unilaterais  ou 
bilaterais,  produzem,  imediatamente,  a  constituição,  modificação  ou  extinção  de 
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direitos processuais.

Dessa  forma,  deve  ser  respeitada  a  autonomia  de 
vontade, pois os interessados podem convencionar outra regulamentação normativa 
para o deslinde da questão, independentemente daquela disposta em sentença.

Ademais,  cumpre acrescentar  que,  como cediço,  o 
acolhimento do quantum depositado, de acordo com aos documentos de fls. 169/170, 
bem  como  a  certidão  de  fl.  207, configura  ato  incompatível  com  a  vontade  de 
recorrer.  Portanto,  a  composição  tácita  firmada  entre  as  partes  anteriormente  à 
interposição de recurso apelatório implica em inegável a perda de seu objeto.

Nesse sentido:

(…) A celebração de acordo entre as partes,  pondo 
fim  à  lide,  acarreta  a  perda  do  objeto  do  recurso 
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de 
antecipação  de  tutela,  por  perda  superveniente  do 
interesse recursal.  (TJSC, Agravo de Instrumento n. 
2013.020329-7, de Rio do Sul, rel. Des. Soraya Nunes 
Lins, j. 23-10-2014).

E, 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  DESPEJO.  ACORDO 
CELEBRADO  ENTRE  AS  PARTES.  PERDA  DO 
OBJETO.  EXTINÇÃO  DO  PROCEDIMENTO 
RECURSAL.   Com a celebração de acordo na ação 
principal,  desaparece  o  interesse  da  parte  no 
pronunciamento  judicial  em  recurso  de  decisão 
interlocutória  lavrada  no  mesmo  processo.  (TJSC, 
Agravo de Instrumento n. 2014.062522-1, de Brusque, 
rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 07-10-2014).
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O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, por sua 
vez,  em seu art.  127,  XXX,  confere  ao  relator  atribuição para  “julgar  prejudicado 
pedido ou recurso que haja perdido o objeto, e homologar desistência, ainda que o 
feito se ache em mesa para julgamento” - grifei.

Outrossim, dispensável levar a matéria ao plenário, 
consoante preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, o 
qual  confere  poderes  ao  relator  para  não  conhecer  de  recurso  inadmissível, 
prejudicado ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da 
decisão recorrida, como ocorrente na espécie.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O APELO, 
FRENTE A DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO. 

P. I.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

   Gustavo Leite Urquiza
       Juiz de Direito Convocado
                     Relator
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