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DECISÃO TERMINATIVA
Embargos de Declaração nº Nº 2004370-09.2014.815.0000 — 7ª Vara Cível da Capital
RELATOR: Vanda Elizabeth Marinho, Juíza Convocada para substituir o Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides
EMBARGANTE: Refrescos Guararapes Ltda 
ADVOGADO: Ian Mac Dowell de Figueiredo
EMBARGADO: Lindinalva Lucena da Silva.
ADVOGADO: Celso Tadeu Lustosa Pires Segundo e Jailton Chaves da Silva

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  INTERPOSIÇÃO  A 
DESTEMPO  —  INADMISSIBILIDADE  —  APLICAÇÃO  DO  ART. 
557 DO CPC — SEGUIMENTO NEGADO.

—  É  de  se  negar  seguimento  a  recurso  intempestivo,  eis  que  a  
tempestividade é matéria de ordem pública, cabendo ao relator apreciá-la  
de ofício.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  interpostos  às  fls.  1091/1093  pelo 
Refrescos Guararapes,  em face do decisão terminativa às  fls.  1091/1093,  negou seguimento ao 
agravo de instrumento

Em um segundo embargos de declaração (1158/1160), opostos em face da 
decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, fls. 1091/1093, o embargante alegou que 
não  houve  pronunciamento  no  tocante  à  fixação  de  multa  por  embargos  protelatórios,  sendo 
evidente a omissão nessa hipótese.

É o relatório.

Decido.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  decisão  recorrida  foi 
disponibilizada em 17/03/2014, considerada como publicada no Diário da Justiça no dia 18/03/2014 
(terça-feira), nos termos do art. 4º, § 3º da Lei nº 11.419/2006 (fl. 1094). 

Com isso,  o termo inicial  do prazo seria  o primeiro dia útil  após a  data 
considerada como de publicação do acórdão (dia 19 de março – quarta-feira). Sendo de 05 (dias) 
dias o prazo de interposição dos embargos de declaração de acordo com o art. 536 do CPC, o termo 
final seria o dia 24/03/2014 (segunda-feira).

Todavia,  a  interposição  dos  Embargos  deu-se  somente  em  25/08/2014 
conforme protocolo à fl. 1158, ou seja, após expirado o prazo legal.



Assim,  “a  intempestividade  é  matéria  de  ordem  pública,  declarável  de  
ofício pelo Tribunal” (RSTJ 34/456).

Desse modo, como o segundo embargos de declaração foi oposto em face da 
decisão terminativa que negou seguimento ao recurso, o mesmo encontra-se intempestivo, devendo 
não ser admitido.

Por  tais  razões,  nego  seguimento  ao  recurso,  por  inadmissível,  ante  a 
flagrante intempestividade, lastreado no caput do art. 557 do CPC.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo  a quo.  Intime-se a parte 
recorrida para responder ao primeiro embargos de declaração, fls. 1150/1155. Após, vistas ao 
Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015

Vanda Elizabeth Marinho
Juíza Convocada/Relatora
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