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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005456-88.2014.815.0181
RELATOR : Des. José Ricardo Porto
EMBARGANTE : Caixa Seguradora S/A
ADVOGADO    : Carlos Antônio Harten Filho (OAB/PB nº 19.357)
EMBARGADO : Sebastião Joacil Delfino
ADVOGADO : José Alberto Evaristo da Silva (OAB/PB nº 10.248)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  REALIZAÇÃO  DE  ACORDO  ENTRE  AS
PARTES.  REQUERIMENTO  DE  DESISTÊNCIA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  998  DO  NOVO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  HOMOLOGAÇÃO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANÁLISE DO
RECURSO PREJUDICADA.

- “O  recorrente  poderá,  a  qualquer  tempo,  sem  a  anuência  do
recorrido  ou  dos  litisconsortes,  desistir  do  recurso.” (Art.  998  do
Novo código de Processo Civil).

-  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:
(…)
III - homologar: 
b) a transação;” (Código de Processo Civil de 2015)

V I S T O S

Trata-se de “Ação Sumária de Cobrança” movida por  Sebastião Joacil Delfino
em face da Caixa Seguradora S/A.

Após o regular trâmite processual, o juízo primevo, através da sentença de fls.
150/152, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.



Irresignado, o autor interpôs recurso apelatório (154/160), o qual foi provido, para
acolher os pleitos constantes na exordial, condenando a empresa promovida a pagar indenização
constante na apólice nº 109300001294, em favor do promovente.

Após oposição de embargos declaratórios pela instituição demandada (fls. 196/205),
aportou nesta Corte o ofício nº 150/2017, oriundo da Vara de Origem, em que a Juíza de primeiro
grau informa ter sido apresentada naquela unidade um termo de acordo celebrado entre os litigantes,
com respectivo comprovante de pagamento (cópias às fls. 215/221).

Intimado para informar se tinha interesse no julgamento dos Embargos, o recorrente
informou a sua desistência (fls.227).

É o breve relatório. DECIDO.

Conforme relatado, a recorrente informou a desistência dos embargos em apreço (fls.
227),  em função  de  avença  pactuada  com o  autor  da  ação,  razão  pela  qual  o  recurso  restou
prejudicado.

Nos termos do art. 998 do Novo Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a
qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”

Considerando  a  pretensão  acima  mencionada,  não  resta  outro  caminho  a  este
julgador, senão homologar o pleito formulado pela recorrente, para que produza os seus jurídicos e
legais efeitos.

Posto  isso,  HOMOLOGO  A  TRANSAÇÃO e,  consequentemente,  extingo  o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, restando prejudicada a
análise dos embargos declaratórios (Art. 932, III, CPC).

Após a baixa na distribuição recursal, remetam-se os autos à comarca de origem para
juntada do termo de acordo original e demais providências.

P.R.I.

Cumpra-se.
 

João Pessoa, 31 de julho de 2017.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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