
 

 

Superior Tribunal de Justiça

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.407.199 - MA 
(2013/0323997-1)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
EMBARGANTE : JOSÉ VIEIRA LINS 
ADVOGADOS : ANDRÉ PAULINO MATTOS  - DF023663    

JOSÉ HENRIQUE NEVES DA SILVA  - DF046240 
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

DECISÃO

1.   Na Decisão de fls. 641/649, reconheci a inviabilidade do 

recurso de Embargos de Divergência interposto, por manifesta 

intempestividade do Agravo Interno desafiado contra decisão da lavra da 

eminente Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, que lhe negou processamento; 

diante disso, restou assentada a improcedibilidade da referida inconformação,  

já que, como se sabe, a superação do lapso temporal destinado ao exercício 

recursal fecha, automaticamente, a oportunidade de sua apresentação 

posterior.

2.   Apenas para fixar a diretriz, recordo que o automatismo  

da perda de oportunidades processuais funciona como técnica de assegurar o 

curso normal dos processos, propiciando a sua celeridade e desejável 

conclusão em tempo razoável, sem o que o prolongamento do seu trâmite, 

com regressões a fases pretéritas, terminaria por impedir a própria utilidade da 

fruição dos direitos questionados.

3.   Inobstante isso, deixei de consignar, na minha Decisão 

supra referida (fls. 641/649), que houvera transitado em julgado o decisum 

lavrado pela ilustre Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,  justamente pela 

superveniência daquela oclusão temporal processual; anoto que, no EREsp. 

1.445.857/RS, do qual fui Relator, expedi manifestação decisória com este 

mesmo e exato conteúdo direcional (DJU 27.10.2016), de modo que se faz 

imperativo adotar-se, neste caso, aquela mesma orientação.

4.   Diante do exposto, revejo a minha Decisão de fls. 

641/649, para nela incluir, como agora o faço, o fundamento de que, neste 

Documento: 70763348 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 27/03/2017 Página  1 de 2



 

 

Superior Tribunal de Justiça

caso, trata-se de impedimento decorrente do trânsito em julgado da decisão 

objurgada.  Em outras palavras, reconheço que, desde 18/03/2016, transitou 

em julgado o acórdão contra o qual se desafiou o recurso de Embargos de 

Divergência, sendo incontornável a sua superação. Reitero os demais termos 

da Decisão de fls. 641/649.

5.   Publique-se. 

6.   Intimações necessárias. 

Brasília/DF, 23 de março de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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