
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO INTERNO Nº 0026947-02.2009.815.2001.
Origem : Comarca de São José de Piranhas.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Banco Santander (Brasil) S/A.
Advogado : Patrícia de Carvalho Cavalcanti.
Agravado : Jeziel Laves da Silva.
Procurador : Valter Lucio Lelis Fonseca.

AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO. FORMULAÇÃO
DE  ACORDO  EXTRAJUDICIAL  ENTRE  AS
PARTES.  APLICAÇÃO  DO  ART.  503  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  EVIDÊNCIA
DA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. ART.
127, XXX DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CORTE  JULGADORA.  SEGUIMENTO
NEGADO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM
PARA HOMOLOGAÇÃO. 

-  Consta  nos  autos  termo  de  acordo  extrajudicial
celebrado pelas  partes  após  interposição  do recurso
apelatório, sendo assim, operou-se a desistência tácita
deste último, posto que inexiste o interesse recursal
no  prosseguimento  da  irresignação,  a  qual  resta
prejudicada pela perda do seu objeto.

Vistos.

Trata-se  de  Agravo  Interno (fls.  166/172)  interposto  pelo
Banco  Santander  (Brasil)  S/A contra  decisão  monocrática  (fls.159/164),
proferida por este juízo, que negou seguimento ao recurso apelatório, por ser
manifestamente inadmissível, pois não combateu concretamente o decisum a
quo. Na hipótese, feriu-se o princípio da dialeticidade.
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Em suas razões, alega que “não há capitalização nos juros ou
ilegalidade nos juros aplicados pelo Banco apelante, muto menos prática de
anatocismo ou  qualquer  outro  vício  no  contrato  firmado  entre  as  partes,
devendo prevalecer às taxas  aplicadas e  método de cálculo aplicado nele
expressos” (fls. 169).  Afirma ainda que,  mesmo que houvesse a previsão de
juros capitalizados, não haveria qualquer ilegalidade, tendo em vista que a MP
nº  1.963/17,  de  30.03.200,  expressamente  autorizou  a  cobrança  de
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.  Ao final, pugnou
pelo seguimento do agravo, a fim de que fosse reformada a decisão recorrida.

O  recurso  tramitava  regularmente  quando  as  partes
interpuseram  o  petitório  às  fls.  185/186,  colacionando  a  composição
extrajudicial que firmaram, pugnando pela homologação do acordo, a fim de
que  produza  seus  efeitos,  requerendo,  por  fim,  o  arquivamento  com  a
respectiva baixa do feito.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  o  art.  503  do  Código  de
Processo Civil preconiza, in verbis:

Art. 503. A parte, que aceitar expressa ou tacitamente
a sentença ou a decisão, não poderá recorrer.
Parágrafo  único.  Considera-se  aceitação  tácita  a
prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível
com a vontade de recorrer.

Em comentário  ao  artigo  supra  colacionado,  Nelson  Nery  e
Rosa Maria de Andrade Nery1 lecionam que “a proposta de acordo deduzida
pelas partes,  depois  da interposição do recurso,  caracteriza  aceitação da
sentença, tornando-o inadmissível”.

Neste  pensar,  tendo em vista  que consta  nos presentes  autos
petição informando a celebração de acordo entre as partes, bem como a cópia
do respectivo termo de transação extrajudicial  (185/186), vislumbro que se
operou  a  desistência  tácita  da  irresignação,  posto  que  inexiste  o  interesse
recursal no prosseguimento do presente agravo, o qual resta prejudicado pela
perda do seu objeto.

Por oportuno, ressalto que o Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal, em seu art. 127, XXX, confere ao Relator a seguinte atribuição:

“julgar  prejudicado  pedido  ou  recurso  que  haja
perdido o objeto, e homologar desistência, ainda que

1 NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante – Nelson Nery Júnior,
Rosa Maria de Andrade Ney – 13° ed. Rev., ampl. E atual. - São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013.Pg. 
999.
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o  feito  se  ache  em  mesa  para  julgamento”  (grifo
nosso).

Doutro norte, no que tange ao acordo realizado entre as partes,
embora só tenha sido protocolado quando os autos já se encontravam nesta
instância recursal, tal pacto deve ser analisado pelo Juízo singular, pois, caso
homologado, tanto o seu cumprimento, quanto a baixa e o arquivamento do
feito devem ocorrer sob a jurisdição de origem.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO,
julgando-o  prejudicado  em  razão  da  desistência  tácita  do  recorrente,
determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo a quo para análise
da  pretensão de homologação do acordo, bem como para  eventual  baixa e
arquivamento do feito. 

P. I. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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