
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
Embargos de Declaração nº 0740653-79.2007.815.2001 —  15ª Vara Cível da Capital
Relator :  João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides.
Embargante : Felipe Guarita Leite e outros 
Advogado : Paulo Sérgio Tavares Lins Falcão (OAB/PB 9.578)
Apelada : Banco Itaú S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/PE 1.259-A)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA. OMISSÃO.  EXISTÊNCIA.   FIRMADO  ACORDO
ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO.

Nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo CPC, haverá resolução de mérito
quando houver homologação de transação entre as partes.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
relatados.

ACORDA a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de
Justiça do Estado, por unanimidade, acolher os Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por Felipe  Guarita  Leite e
outros contra da decisão monocrática  de fls.  203/204 que homologou o pedido de desistência do
recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú S/A, ora embargado, contra sentença de fls. 98/105.

O recorrente ingressou com embargos declaratórios alegando omissão no
julgado, haja vista este juízo não ter homologado o acordo firmado entre as partes.

É o que importa relatar. 

Voto.

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumentos postos à
disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalidade específica de sanar
omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam
o efetivo cumprimento da decisão. 

A  omissão,  em  primeira  análise,  representa  a  parte  do  acórdão
embargado que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema



relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. Da mesma forma, a
contradição que autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como aquela existente
entre  premissas  lançadas  na  fundamentação  do  acórdão  ou  ainda  entre  a  fundamentação  e  a
conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante.  Por
fim, as  obscuridades representam pontos sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara
com clareza (gramatical e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do
comando descrito no acórdão.

O embargante afirma haver omissão no julgado quando, homologando a
desistência do recurso interposto pelo Banco Itaú S/A, deixou de homologar o acordo firmado entre
as partes, cuja cópia foi acostada às fls. 200/2011.

De fato, verifica-se a omissão alegada, merecendo provimento os presentes
embargos declaratórios.

Nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo CPC:
Art. 487.  Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

No caso, de acordo com a petição de fls.  194/196, houve acordo firmado
entre as partes. 

De outra banda, o art. 127, I do RITJPB, destaca:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem
como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (NR dada pela Emenda
Regimental nº 01, de 21-09-2016 - DJ 22-09-2016) 

Sendo  assim,  havendo  possibilidade  de  transação  em  qualquer  fase  do
processo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão apontada, para,
nos termos do art. 487, inciso III, “b” do Novo CPC, c/c o art. 127, I do RITJPB, homologar o
acordo realizado pelas partes, o que implica na desistência do recurso de apelação interposto
pelo Banco Itaú, bem como na extinção do feito, com resolução de mérito.

 
É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  a  Exma.  Desembargadora  Maria  das
Graças  Morais  Guedes  –  Presidente.  Presentes  ainda  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João Batista
Barbosa (Juiz de direito com jurisdição limitada, convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides) (Relator) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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Embargos de Declaração nº   n.º 0740653-79.2007.815.2001—  15ª Vara Cível da Capital

Vistos, etc.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 11 de julho de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado


