
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

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

DECISÃO TERMINATIVA
Embargos de Declaração nº 0020346-09.2011.815.2001 —  17ª Vara Cível da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Embargante : Bradesco Auto/Ré Cia. De Seguros.
Advogado : Renato Tadeu Rondia Mandaliti OAB/SP 115.762
Embargado : Sandra Simone Freitas Rodrigues e outro.
Advogado : Ana Cristina de Oliveira OAB/PB11967.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
FIRMADO  ACORDO  ENTRE  AS  PARTES.  PEDIDO  DE
DESISTÊNCIA.  REMESSA  AO  PRIMEIRO  GRAU.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

— Nos termos do art. 932, III, do Novo CPC, não será conhecido o recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
relatados.

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

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios de fls. 548/553 opostos pelo Bradesco
Cia. De Seguros, contra acórdão de fls. 538/546,  que, com relação ao recurso apelatório do ora
embargante, deu provimento parcial, para manter a condenação de reembolsar a empresa segurada
adstrita aos limites da apólice. Contudo, deu provimento ao recurso dos autores, ora embargado,
para determinar que a  condenação da aperadora se dê de forma solidária com o segurado, nos
limites das coberturas contratadas na apólice. Por fim, deu provimento parcial da empresa segurada,
Guarita  Transportes,  para  deduzir  do  valor  da  indenização  arbitrada  judicialmente  o  montante
recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT).

O  embargante  afirma  que  a  companhia  fica  obrigada  a  cumprir  com  sua
obrigação principal (pagamento de indenização) sempre que observadas e preenchidas as condições
previstas no plano firmado entre as partes – expressas nas condições gerais do contrato – e demonstrado
o adimplimento do segurado (quitação tempestiva do prêmio). Contudo, no caso, em decorrência da
falta  de  pagamento  do  prêmio,  não  há  como  se  imputar  a  Seguradora  o  dever  de  indenizar  os
embargados,  terceiros  prejudicados,  em  face  do  dano  moral  produzido  pela  segurada  (Guarita
Transportes). 



Às fls. 538/547, foi juntada petição dando conta da formalização de acordo
entre as partes, requerendo sua homologação e desistência de eventual recurso interposto.

É o que importa relatar. 

Decido.

A  embargante  juntou  petição  de  fls.  538/547,  informando  que  foi
protocolado no Fórum Cível da Comarca da Capital, no dia 16/08/2017, pedido de homologação de
acordo, e, por conseguinte, desistência de eventual recurso interposto.

Em  termos  objetivos,  os  embargos  resta  prejudicado,  ante  a  expressa
formalização de desistência do recurso, nos termos do art. 998 e art. 932, III do CPC/15.

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido
ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 

Art. 932. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha 
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Sendo  assim,  havendo  possibilidade  de  transação  em  qualquer  fase  do
processo,  não  conheço  dos  embargos  de  declaração,  ante  o  pedido  desistência  do  recurso
consagrado no petitório de fls. 538/547, confirmado pelo Banco Bradesco, determinando, por
conseguinte, a remessa dos autos para primeira instância.

 
É como voto.

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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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


