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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática (Terminativa)
Embargos de Declaração - nº. 2004401-29.2014.815.0000

Relatora: Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada

Embargante: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A – Adv.: Samuel Marques 
Custodia de Albuquerque, Edna Aparecida Fidelis de Assis e Outro

Embargado: José Luiz Braz – Adv.: Martinho Cunha Melo Filho

EMENTA: PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  RECURSO INTEMPESTIVO. 
SEGUIMENTO NEGADO.
-  Nega-se seguimento a recurso protocolado  fora do 
prazo previsto em Lei.

Vistos etc.

Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A opôs Embargos 
de Declaração (fls. 220/225) em face do Acórdão (fls. 205/216) que deu 
provimento  parcial  ao  recurso  apelatório  interposto  por  ela,  ora 
Embargante, contra José Luiz Braz, ora Embargado.

Arguiu que a decisão prolatada em Acórdão deve ser 
reformada,  a fim de que haja pronunciamento sobre a repercussão da 
aludida súmula com o valor principal da condenação, fato que enseja a 
dupla correção monetária no julgado.

Alegou ainda  que,  o  Acórdão  ao  utilizar  da  linha  de 
raciocínio discriminada na condenação, deixou configurada a hipótese de 
dupla correção monetária, haja vista o termo inicial da atualização que 
antecede a vigência do salário mínimo utilizado como base de cálculo, isto 
é, trata de atualizar valor já atualizado anualmente, o que incorreria em 
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bis in idem, favorecendo o enriquecimento ilícito.

Aduziu também que, com o intuito de afastar dúvidas a 
respeito  do  parâmetro  a  ser  adotado  com  fins  de  adimplemento  da 
obrigação  é  que  urge  a  presente  revisão,  não  se  configurando pois  a 
ocorrência  da litigância de má-fé,  já  que apenas se busca a aplicação 
correta da lei, entrementes não há que se falar na conduta descrita no 
artigo 17, VII do CPC.

É o relatório. 

DECIDO

Infere-se  do  caderno  processual  que o  prazo  para  a 
Embargante impugnar o mencionado Acórdão teve início em 07/08/2014 
(quinta-feira), conforme certidão acostada às fls. 217, onde se comprova 
que a decisão fustigada foi  disponibilizada no Diário  da Justiça  no dia 
01/08/2014 (sexta-feira) e foi considerada publicada no Diário da Justiça 
no dia 06/08/2014 (quarta-feira).

Desta feita, o termo ad quem para a interposição dos 
presentes Embargos encerrou-se em 11/08/2014 (segunda-feira). 

Sobre o prazo para interposição de Embargos, o Código 
de Processo Civil diz o seguinte:

Art.  536:  Os  embargos  serão  opostos,  no 
prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz  
ou  relator,  com  indicação  do  ponto  obscuro,  
contraditório  ou  omisso,  não  estando  sujeitos  a  
preparo.

Sendo, portanto, de 5 (cinco) dias o prazo para interpor 
Embargos, a irresignação da Embargante aportou nesta Corte somente no 
dia 12/08/2014 (terça-feira), conforme se constata à fls. 220, portanto, 
fora do prazo legal, sendo o recurso, portanto, considerado intempestivo.

Destarte,  podemos  concluir  que  o  recurso  interposto 
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pela  Embargante  extrapolou  este  prazo,  uma vez  que foi  interposto  1 
(hum)  dia  após  o  prazo  fatal,  restando  portanto  incontroversa  sua 
intempestividade.

Ademais,  sabe-se  que  a  tempestividade  recursal  é 
matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício. 

Nesse  sentido,  vale  colacionar  entendimento 
jurisprudencial sobre o tema:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
NEGATIVA  DE  PROVIMENTO  -  AGRAVO 
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -  
-  CONTRATO  DE  PARTICIPAÇÃO  FINANCEIRA  - 
INTEMPESTIVIDADE  DOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1  -  A  tempestividade  é  pressuposto  de 
admissibilidade recursal, devendo ser verificada de 
ofício a qualquer tempo. Precedentes.
2 - In casu, conforme certidão de fls. 107, a 
r.  decisão  que  desproveu  o  agravo  de 
instrumento  foi  publicada  em  13/06/2003 
(sexta-feira),  entretanto,  o  agravante 
interpôs  os  embargos  de  declaração  tão 
somente  em  23/06/2003  (segunda-feira) 
(fls. 123), após o decurso do prazo recursal.
3 - Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no Ag 495.817/RS, Rel. Ministro  
JORGE  SCARTEZZINI,  QUARTA  TURMA,  julgado 
em 23/08/2005)

A doutrina também já se posicionou a respeito:

“Os recursos devem ser interpostos no prazo que a lei  
assinar para tanto, a fim de que não se perpetuem as  
demandas  judiciais  indefinidamente”  (NELSON NERY  
JUNIOR e  ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, in. Código de 
Processo  Civil  Comentado  e  Legislação  Processual  
Civil Extravagante, 7ª edição, 2003, p. 850).
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Sendo  assim,  ante  a  flagrante  intempestividade  dos 
presentes Embargos de Declaração, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, 
por manifestamente inadmissível, à luz do disposto no art. 557 do Código 
de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Dra. Vanda Elizabeth Marinho

Juíza Convocada 
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