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APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À  EXECUÇÃO DE
CÉDULA  DE  CRÉDITO  RURAL.  TRANSAÇÃO
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DA  AÇÃO  COM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. 

- Havendo acordo celebrado entre as partes, 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, restando ao órgão
judicante a sua homologação, extinguindo-se a demanda com
resolução de mérito.

- “Art. 487.  Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na
reconvenção;
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência
de decadência ou prescrição;
III - homologar:
a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na
ação ou na reconvenção;
b) a transação;
c)  a  renúncia  à  pretensão  formulada  na  ação  ou  na
reconvenção.”
(Art. 487 do CPC/15) Destaquei!

VISTOS. 

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Pombal que,
nos autos dos Embargos à Execução, opostos por Bernardina Marluce de Assis Cunha, jul-



gou procedente a pretensão da ora apelada para extinguir a execução de Cédula de Crédito
Rural, com base no art. 69, §2º, da Lei nº 12.249/2010, sob o fundamento de remissão da dívi-
da. 

Em suas razões recursais (fls. 90/99), o recorrente suscita, preambularmente, o
julgamento extra petita. 

No mérito, pugna pela nulidade da sentença, haja vista a ausência de funda-
mentação quanto à tese levantada em 1º grau, relativa à aplicabilidade da lei remissiva ao
caso. 

Por fim, após anulação do decisório, pleiteia a suspensão da execução, com
base no art. 10, I, da Lei 13.340/2016. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 104/111.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer às fls. 120/122, opinando pela rejei-
ção da preliminar e, no mais, apenas indicando o prosseguimento do feito, ante a ausência de
interesse público no caso concreto.

Relatório lançado com pedido de dia – fls. 124.

Cota: processo retirado de pauta para melhor tramitação – fls. 128.

Petição assinada pelos representantes das partes litigantes informando a reali-
zação de acordo - fls. 129/130.

É o breve relatório.

DECIDO.

Infere-se dos autos que as partes chegaram a um acordo, é o que se colhe da
petição e documentos encartados às fls. 129/130.

Tem-se, portanto, que à presente hipótese, é aplicável o disposto no artigo 840
do Código Civil vigente, no qual é conferido aos litigantes o direito de pôr fim ao litígio me-
diante concessões mútuas.

Por sua vez, o art. 200 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que:  

“Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais  ou
bilaterais  de  vontade  produzem  imediatamente  a  constituição,
modificação ou extinção de direitos processuais.”

 
Assim, deve ser respeitada a autonomia de vontade, pois os demandantes po-

dem convencionar outra regulamentação normativa para o deslinde da questão, independente-
mente da disposta na sentença.



Destaco, finalmente, que apesar da permissiva do art. 90, § 2º, do CPC/151 so-
bre a possibilidade das partes disporem sobre o ônus das despesas processuais em acordo, tal
faculdade não pode gerar prejuízos aos cofres públicos, como no caso de se transacionar pela
atribuição exclusiva em face da parte detentora dos benefícios da justiça gratuita, como  in
casu. 

Dessa forma, diante do caráter indisponível das custas judiciais, afasto o negó-
cio jurídico privado neste particular, para determinar o recolhimento na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada parte, respeitada apenas a gratuidade judicial deferida a parte
apelada, ou seja, deve o Banco do Nordeste do Brasil S/A arcar com a metade das custas pro-
cessuais. 

Por outro lado, deve ser respeitada a convenção sobre a distribuição dos hono-
rários advocatícios.

Isto posto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes, extinguin-
do, por conseguinte, o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”
do Código de Processo Civil de 2015. 

Outrossim, declaro prejudicado o recurso, não o conhecendo. 

Ato contínuo, determino que os honorários respeitem o disposto no acor-
do, na forma permissiva do art. 90, § 2º, do CPC/15. Todavia, quanto às custas, estas de-
vem ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, respeita-
da  apenas a gratuidade judicial deferida a parte apelada. 

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 04 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
                                     Relator                                                                                       
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1Art. 90.  Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do
pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas
despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual
se desistiu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas se-
rão divididas igualmente.


	APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003401-66.2012.815.0301

