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PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  DESISTÊNCIA
FORMULADA  PELO  RECORRENTE.  FACULDADE  DA
PARTE.  ACORDO  CELEBRADO  ENTRE  OS  LITIGANTES.
HOMOLOGAÇÃO.  INTELIGÊNCIA DO ART.  127,  XXX,  DO
RITJPB – PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO
-  DESISTÊNCIA  EXPRESSA  -  EXTINÇÃO  DO
PROCEDIMENTO  RECURSAL  -  HOMOLOGAÇÃO  DO
ACORDO.

-  Considerando  que  na  transação  celebrada  entre  as
partes,  posterior  à  interposição  do  recurso,  restou
consignado o pedido de desistência do apelo, ao Órgão
revisor cabe declarar a sua prejudicialidade.

- Incumbe ao julgador homologar acordo pactuado entre
as partes, mesmo depois de proferida a sentença. Dessa
forma, deve ser respeitada a autonomia da vontade, pois
podem  as  mesmas  transacionar,  ainda  que  de  forma
distinta  da sentença, descabendo falar em esgotamento
da jurisdição.

Vistos etc.

 
Trata-se  de  Apelação Cível   (fls.  175/187)  interposto  pelo  Banco do

Brasil  S.  A. em  face  da  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  4.ª  Vara  Regional  de
Mangabeira  (fls.  163/164)  que  julgou  procedente  o  pedido  para  declarar  quitado  o

1



pagamento  da  obrigação  do  consignante,  referentes  às  prestações  já  vencidas  e
devidamente  depositadas,  extinguindo  o  processo  com fundamento  no  art.  269,  I  do
CPC/73. 

Em  razões  recursais  do  apelo,  o  recorrente  pugna  pela  modificação  da
sentença com base nos seguintes fundamentos: a) o artigo 972 do Código Civil comporta
a interpretação de que, em sendo justa a recusa, a consignação pretendida não terá efeito
liberatório e nem extinguirá a obrigação, pelo que ao devedor não assistirá o direito de
acionar o credor para efetuar o pagamento; b) inaplicabilidade do código de defesa do
consumidor ao caso em comento; c) impossibilidade de deferimento da inversão do ônus
da prova; d) o reconhecimento da improcedência do pedido exordial com a consequente
atribuição do dever de pagamento da sucumbência.  Ao final, requereu o provimento do
recurso e modificação da sentença nos termos elencados no apelo.

Contrarrazões  apresentadas  pela  parte  adversa,  postulando  pela
manutenção da sentença em todos os seus termos(fls. 213/215).

 
Advinda petição de fls. 126/134, noticiando ter havido transação entre as

partes, requerendo a homologação do acordo, em que ficou acertado a liquidação do
financiamento,  honorários  advocatícios  e  custas  processuais,  requerendo,  por  fim,  a
extinção do processo.

É o breve e necessário relatório.

Decido.

No caso  sub judice, a petição de fls. 126/134, assinadas conjuntamente
pelas partes e procuradores, afirma que transigiram a respeito da condenação imposta
nos autos, concordando com o pagamento de R$ 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta
reais), para o autor e R$ 1.597,16 (hum mil quinhentos e noventa e sete reais e dezesseis
centavos) referente aos honorários de sucumbência e R$ 2.352,84(dois mil trezentos e
cinquenta  e  dois  reais  e  oitenta  e  quatro  centavos).  Por  fim,  o  demandante  e  seu
procurador, renunciaram os prazos recursais e requereram o arquivamento da ação de
origem.

Tem-se, que ao presente pleito, é aplicável o disposto contido no artigo
840 do Código Civil,  no  qual  é  conferido  aos litigantes  o  direito  de  pôr  fim ao litígio
mediante transação.

Por sua vez, o art.  200 do NCPC estabelece que:  “os atos das partes
consistentes  em  declarações  unilaterais  ou  bilaterais  de  vontade  produzem
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”.

E o parágrafo único preceitua: ”A desistência da ação só produzirá efeitos
após homologação judicial”.

Com efeito, enfatize-se que no ajuste firmado entre os litigantes, um dos
pontos da transação refere-se exclusivamente ao desejo de “desistência da demanda”,
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extraindo-se, nos termos do art. 112 do Código Civil1, a renúncia ao direito de recorrer das
decisões judiciais, igualmente a desistência de recursos, inclusive o ora interposto, o que,
via de consequência, tornou-o prejudicado, cabendo a este Egrégio tão somente declarar
essa situação.

Outrossim,  versando  a  matéria  sobre  direitos  disponíveis,  os  litigantes
podem compor, sem que haja afronta à coisa julgada. Aliás, neste caso, sequer há coisa
julgada, posto que não houve trânsito em julgado do decisum.

Neste sentido:

“COISA  JULGADA.  ACORDO.  MATÉRIA  DISPONÍVEL.  Versando  o  acordo
sobre matéria disponível,  podem as partes transacionar até mesmo de modo
diverso ao  disposto  na  decisão  trânsita  em julgado,  sem que  com isto  haja
afronta  a  res  iudicata.  Isso  porque,  tratando-se  de  tema  sobre  cuja
regulamentação reina liberdade jurídica, a sentença é subsidiária e disponível,
podendo as partes, sem arranhão à coisa julgada, convencionar solução diversa.
Ademais, a transação, como declaração bilateral de vontade, é negócio jurídico
que pode ser formalizado até mesmo fora do juízo, produzindo efeito imediato
entre as partes, independente de homologação judicial, sendo, pois, um contra-
senso a sua não homologação. PROVERAM. UNÂNIME”.2

Assim,  deve  ser  respeitada  a  autonomia  de  vontade,  pois  os
demandantes podem convencionar outra regulamentação normativa para o deslinde da
questão, independentemente da disposta na sentença.

Isto posto, julgo prejudicado o apelo ora interposto com base no art. 932,
III  do  NCPC  e  homologo  o  acordo  pactuado  entre  os  litigantes,  extinguindo  o
processo com base no art. 487, III, alínea “b” do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao juízo de origem
para  proceder  a  liberação  dos  depósitos  judiciais  existentes  na  vertente  Ação  de
Consignação  em Pagamento  bem como  para  adotar  as  providências  necessárias  ao
arquivamento do feito.

P. I. 

João Pessoa, 17 de junho de 2016.

Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora

G/0

1
Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal
da linguagem.

2 Agravo  de  instrumento  nº  70003104114,  Sétima  Câmara  Cível,  Rel.  Luiz  Felipe  Brasil  Santos,  j.
03/10/2.001, TJ RS.
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