
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2005645-90.2014.815.0000                
RELATOR             : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz convocado 
EMBARGANTE  :  Olacanti Importação e Comércio Ltda (Adv. Thélio Farias)
EMBARGADO    : Energisa Borborema – Distribuidora de Energia (Adv. Yuri Porto)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  RESCISÓRIA. 
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO DE FATO E 
ERRO  MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  PAGAMENTO  DO 
DEPÓSITO  PRÉVIO  EXTEMPORÂNEO. REJEIÇÃO  DOS 
EMBARGOS.

− A  intimação  do  embargante  para  efetuar  o  pagamento  do 
depósito  prévio  foi  publicada  no  Diário  da  Justiça,  no  dia 
03/07/2014. Como o prazo estipulado pelo Desembargador foi de 05 
(cinco) dias,  o término do prazo se deu no dia 08/07/2014 (terça-
feira).  Conforme afirma o próprio embargante,  o pagamento ora 
em questão só foi efetivado no dia 12/07/2014, ou seja, quatro dias 
após o fim do prazo estipulado no despacho de fl. 157.

− A inércia da parte autora, alertada para as consequências do 
não atendimento à intimação, aliada ao defeito indicado na inicial, 
implicam no indeferimento da petição inicial.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Segunda  Seção  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça  da Paraíba,  por unanimidade,  rejeitar os  embargos de declaração,  integrando a 
presente decisão a súmula de julgamento de fl. 189.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por Olacanti Importação 
e  Comércio  Ltda.,  contra  o  acórdão  de  fls.  161/162,  que  indeferiu  a  petição  inicial  e, 



consequentemente, extinguiu a ação rescisória, sem resolução do mérito, ajuizada pelo ora 
embargante, em face da Energisa Borborema – Distribuidora de Energia.

Inconformado, o recorrente sustenta ter havido erro de fato e erro 
material, uma vez que, desde o dia 12 de julho de 2014, ele já tinha efetuado o pagamento 
das custas, conforme foi determinado no despacho do dia 27/06/2014 (fl. 157).

Ao  final,  requer  o  acolhimento  dos  aclaratórios,  para  dar  efeito 
modificativo ao presente recurso, com o intuito de conhecer e analisar a ação rescisória. 

É o relatório.

VOTO

Trata-se  de  ação  rescisória  ajuizada  pelo  Olacanti  Importação  e 
Comércio  Ltda.,  em  face  da  ENERGISA Borborema  –  Distribuidora  de  Energia  Ltda., 
objetivando desconstituir a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível 
da  Comarca  de  Campina  Grande,  que  julgou  improcedentes  os  pedidos  da  ação  de 
indenização por danos morais e materiais.

Em despacho lançado às fls. 157,  o Des.  João Alves da Silva, após 
externar que o autor não requereu a assistência judiciária gratuita, nem depositou o valor 
da multa prevista no CPC, determinou a intimação da parte autora para efetuar o depósito 
previsto no art. 488, II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 
petição inicial (art. 490, II, CPC).

Conforme afirmado na  certidão  da  Diretoria  Judiciária  (fl.  160),  a 
parte autora não cumpriu o determinado no despacho de fl. 157, por isso que a presente 
ação rescisória foi extinta, sem julgamento do mérito (fls. 161/162).

Alega o embargante que, desde o dia 12/07/2014, já tinha efetuado o 
pagamento das custas, o que foi informado através de petição, no dia 14/07/2014.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que o presente 
recurso não merece prosperar.

É  que  a  intimação  do  embargante  para  efetuar  o  pagamento  do 
depósito  prévio  foi  publicada  no  Diário  da  Justiça,  no  dia  03/07/2014.  Como o  prazo 
estipulado pelo Desembargador foi de 05 (cinco) dias, o término do prazo se deu no dia 
08/07/2014 (terça-feira).

Conforme  afirma  o  próprio  embargante,  o  pagamento  ora  em 
questão  só  foi  efetivado  no  dia  12/07/2014,  ou seja,  quatro  dias  após  o  fim do  prazo 
estipulado no despacho de fl. 157.



Sobre  o  pagamento  das  custas  e  do  depósito  prévio,  penso  ser 
manifesto o descumprimento da determinação judicial, o que atrai a aplicação dos arts. 
488, II, e 490, II, do CPC, que verberam:

Art. 490. Será indeferida a petição inicial:
II - quando não efetuado o depósito, exigido pelo art. 488, II.

Art.  488.  A  petição  inicial  será  elaborada  com  observância  dos 
requisitos essenciais do art. 282, devendo o autor:
II - depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da causa, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de 
votos, declarada inadmissível, ou improcedente.

Assim,  verifico  que  a  inércia  da  parte  autora,  alertada  para  as 
consequências  do  não  atendimento  à  intimação,  aliada  ao  defeito  indicado  na  inicial, 
implicam no indeferimento da petição inicial.

A jurisprudência pátria entende assim:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA. 
SEGUROS.  IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE 
SENTENÇA.  RECOLHIMENTO  DAS  CUSTAS.  PRAZO  DE 
TRINTA DIAS. PAGAMENTO REALIZADO FORA DO PRAZO 
LEGAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão 
que  recebeu  a  impugnação  ao  cumprimento  de  sentença 
apresentada  pela  parte  agravada.  Consoante  o  entendimento  do 
Superior Tribunal de Justiça, a parte impugnante deverá efetuar o 
recolhimento das custas referente à impugnação ao cumprimento 
de  sentença  no  prazo  de  até  trinta  dias  contados  a  partir  do 
protocolo,  independente de intimação,  sob pena de aplicação da 
penalidade prevista no artigo 257 do CPC . Precedentes do e. STJ e 
deste TJRS. "In casu", a impugnação ao cumprimento de sentença 
foi apresentada pela agravada em 12/12/2012 (fls. 132-137),  sendo 
realizado o recolhimento das custas apenas em 24/04/2013, ou seja, 
depois de transcorrido o prazo de trinta dias previsto no artigo 257 
do CPC . Dessa feita, impositiva a reforma da decisão agravada, a 
fim  de  determinar  o  cancelamento  da  distribuição  da  presente 
impugnação apresentada pela parte agravada, tendo em vista que o 
recolhimento das custas ocorreu fora do prazo legal. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO  PROVIDO  MONOCRATICAMENTE.  (Agravo 
de Instrumento Nº 70057053928, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça  do  RS,  Relator:  Niwton  Carpes  da  Silva,  Julgado  em 



24/10/2013)” 

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.

É como voto.

DECISÃO

A Segunda Seção Especializada Cível por unanimidade,  rejeitar os 
embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca, 
Presidente.  Relator:  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (juiz  convocado  para  substituir  o 
Exmo. Des. João Alves da Silva). Participaram ainda do julgamento os Desembargadores 
Frederico  Martinho da Nóbrega Coutinho,  José Aurélio  da Cruz,  Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida  (juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Desembargador  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides). Ausente, justificadamente, a Desembargadora Maria das 
Graças de Morais Guedes.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  do 
Excelentíssimo Dr. Francisco de Paula Ferreira Lavor, Promotor de Justiça Convocado.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 03 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 04 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


