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

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003170-50.2008.815.0181
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Guarabira
RELATOR :       Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz convocado
1º APELANTE : Hélio Félix das Flores  (Adv. Humberto de Sousa Félix) 
2º  APELANTE  :  Severino  Félix  dos  Santos  e  outros   (Adv.Maria  Débora  Flores 

Ribeiro)
APELADOS : Os mesmos

1ª  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
INTERPOSIÇÃO  DE  APELAÇÃO  ANTES  DO 
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
RATIFICAÇÃO  POSTERIOR.  INOCORRÊNCIA. 
EXTEMPORANEIDADE.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NÃO  CONHECIMENTO  DA 
APELAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 557, CAPUT, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

-  Evidencia-se  sedimentado  perante  a  Corte  Superior  de 
Justiça  o  entendimento  de  que  a  intempestividade  recursal 
advém  não  só  de  manifestação  tardia  da  parte,  mas, 
igualmente, da sua impugnação prematura.

- Encontrando-se pendente o julgamento dos aclaratórios da 
parte  contrária,  considera-se  prematura  a  interposição  de 
apelação,  sem  a  ratificação  posterior  dos  seus  termos,  haja 
vista não ter havido o necessário exaurimento da instância.

-  “Por  aplicação  analógica  da  Súmula  nº  418/STJ,  é 
inadmissível  o  recurso  de  apelação  interposto  antes  da 
publicação  do  acórdão  dos  embargos  declaratórios,  sem 
posterior  ratificação.”  (STJ;  AgRg-  AREsp  80.980;  Proc. 
2011/0197604-9; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas 
Boas Cueva; DJE 27/03/2014)



2ª  APELAÇÃO.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  VALOR 
IRRISÓRIO.  NECESSIDADE  DE  MAJORAÇÃO. 
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, §1º 
– A, CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

− Restando  comprovado  que  os  honorários  advocatícios 
foram  fixados  em  valor  irrisório,  se  mostra  necessária  sua 
majoração.  

RELATÓRIO

Tratam-se  de  apelações  cíveis  interpostas  contra  decisão  do 
juízo da 2ª Vara da Comarca de Guarabira, que julgou procedente os pedidos da ação 
de obrigação de fazer, formulada por Severino Félix dos Santos e outros em face de 
Hélio Félix das Flores.

Na sentença  (fls.242/248),  o  juízo  a  quo  julgou procedente  os 
pedidos dos autores, para determinar a entrega do bem aos autores, que passarão a 
administrá-lo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária que foi 
estabelecida em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais), devendo, ainda, o demandado, no mesmo prazo, comprovar o pagamento 
dos valores decorrentes do financiamento durante todo o período em que esteve na 
posse exclusiva do bem, declarando extinto o processo com resolução do mérito.

Embargos declaratórios opostos pelos autores (fls. 250/251).

No primeiro apelo (fls. 252/271), manejado por Hélio Félix das 
Flores, este alega, preliminarmente, a necessidade de apreciação dos agravos retidos, 
nulidade  da  sentença  por  cerceamento  de  defesa  (agravo  retido  I),  falta  de 
documentos  indispensáveis  para  o  ajuizamento  da  lide  (agravo  retido  II),  coisa 
julgada material, ilegitimidade ativa.

No  mérito,  aduz  que  a  sentença  é  extra  petita,  pois  acolheu 
pedido  não  formulado  pelos  autores;   que  ocorreu  error  in  procedendo,  já  que 
acolheu  o  pedido  do  item  'd'  da  petição  inicial;  quota  condominial  e  o  não 
pagamento exclusivo da dívida. 

A  segunda  apelação  (Severino  Félix  dos  Santos  e  outros  - 
promoventes),  por  sua  vez,  pugna  pela  majoração  dos  honorários  advocatícios, 
sendo fixados de forma equitativa, já que o valor arbitrado pelo magistrado a quo foi 
ínfimo e não condizente com a dignidade que se espera da advocacia. Ao final, pede 
que sejam arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da causa.
             



Ambas  as  partes  apresentaram  contrarrazões  (fls.  289/299  e 
329/334), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  reconhecimento  da 
preclusão lógica do 2º recurso e, no mérito, se absteve de opinar (fls.162/164).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que os promoventes ajuizaram a demanda 
sob  exame,  objetivando que  o  promovido  entregue  um  trator  adquirido  em 
condomínio,  através  de  financiamento  junto  ao  BNB,  além  do  pagamento  do 
financiamento referente ao período que o bem esteve na posse do demandado. 

O processo teve seu trâmite regular sobrevindo a sentença ora 
guerreada,  que,  conforme  relatado,  julgou  procedente  a  demanda.  Contra  essa 
decisão se insurgem ambas as partes.

Passarei  a  análise  do  recurso  manejado  pelo  promovido  (1ª 
Apelação).

De  antemão,  destaco  que  o  recurso  não  se  credencia  ao 
conhecimento, dada à sua intempestividade.

Senão  vejamos.  Analisando  detidamente  este  caderno 
processual,  verifica-se que, no dia 15/07/2013,  foi prolatada sentença nos autos da 
ação em testilha, conforme se vê às fls. 242/248.

Em face do referido provimento judicial,  no dia 21/07/2013,  a 
parte  autora  forcejou  Embargos  de  Declaração,  fls.  250/251.  Igualmente 
inconformada, no dia 02/08/2013, a parte promovida interpôs Apelação, fls. 252/271.

Por conseguinte, os aclaratórios foram julgados em 07/08/2013, 
fls. 272/273, tendo as partes sido intimadas da referida decisão através da nota de 
foro publicada no Diário da Justiça do dia 12/11/2013, conforme se vê à fl. 277.

Logo, percebe-se que a apelação foi manejada no intervalo entre 
a propositura dos declaratórios e o julgamento destes, não tendo havido, contudo, 
ratificação posterior, pelo que o recurso foi interposto de forma prematura, ex-vi do 
disposto no art. 535 do Código de Processo Civil.



Em  situações  desse  jaez,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem 
entendimento  firmado  no  sentido  de  que  a  ausência  de  ratificação  ao  recurso 
apelatório interposto em antecipação à decisão dos embargos de declaração implica 
no reconhecimento da prematuridade do reclamo e, por consequência, no seu não 
conhecimento, senão vejamos:

“AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  Apelação  interposta 
antes do julgamento dos embargos de declaração. Ausência de 
ratificação posterior. Recurso prematuro. Agravo em Recurso 
Especial  desprovido.  (STJ;  Ag-REsp  403.167;  Proc. 
2013/0331053-9; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino; DJE 17/03/2014).”

Há, inclusive, enunciado específico em relação ao assunto em 
questão, conforme verbete da Súmula nº 418, do Superior Tribunal de Justiça:

“É  inadmissível  o  recurso  especial  interposto  antes  da 
publicação  do  acórdão  dos  embargos  de  declaração,  sem 
posterior ratificação.”

Esclarece-se,  por  oportuno,  a  possibilidade  de  utilização,  por 
analogia,  de  tal  orientação  em  relação  ao  recurso  de  apelação,   consoante 
entendimento pacífico da Corte Superior de Justiça. Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  ANTES 
DO  JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DEDECLARAÇÃO. 
AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO.  SÚMULA  Nº  418/STJ. 
ANALOGIA. 1. "É inadmissível o Recurso Especial interposto 
antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, 
sem posterior ratificação". Súmula nº 418/STJ. 2. O STJ aplica 
a  orientação  supracitada  também  para  outros  recursos. 
Precedentes expressos em relação à apelação. 3. Hipótese em 
que não houve ratificação da apelação após o julgamento dos 
embargos de declaração . 4. Agravo regimental não provido.
(STJ;  AgRg-AgRg-AREsp  248.291;  2012/0225944-7;  Segunda 
Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 31/05/2013; Pág. 907) 

Na  mesma  direção,  o  seguinte  julgado:  STJ  ;  AgRg-  AREsp 
80.980;  Proc.  2011/0197604-9;  GO;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Boas 
Cueva; DJE 27/03/2014.



No  mesmo  diapasão,  a  referida  Corte  Superior  lançou 
entendimento em caso praticamente idêntico ao presente, posicionando-se no sentido 
de que é necessária a posterior ratificação de recurso interposto por uma das partes 
antes  do  julgamento  de  embargos  declaratórios  opostos  pela  outra,  cujo  prazo 
recursal inicia com a publicação dos aclaratórios, senão vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  ANTES  DO 
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS. 
RATIFICAÇÃO.  NECESSIDADE.  PRECEDENTES.  RECURSO 
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte pacificou- se no 
sentido  de  que  é  extemporânea  a  apelação  interposta  na 
pendência de julgamento de embargos de declaração, ainda que 
apresentados  pela  parte  contrária,  sendo  necessária  a  sua 
ratificação no prazo recursal aberto com a publicação do acórdão 
proferido  nos  referidos  embargos. Precedentes.  2.  Agravo 
regimental a que se nega provimento.” (STJ . AgRg no AgRg no 
AREsp  34303  /  BA.  Rel.  Min.  Raul  Araújo.  J.  em  20/03/2014). 
Grifei

O próprio TJ/PB já decidiu sobre o tema, senão vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  INTERPOSIÇÃO 
ANTES  DO  JULGAMENTO  DE  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  PREMATURIDADE.  DECISÃO  DOS 
ACLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DO APELO 
FORA  DA  QUINZENA  LEGAL.  INTEMPESTIVIDADE. 
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
NÃO  CONHECIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO.  NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO. -  Necessária 
a ratificação do reclamo apelatório aviado em momento anterior 
ao  julgamento  dos  embargos  de  declaração,  mesmo  quando 
oposto pela parte contrária, sob pena de não conhecimento do 
recurso, cuja reiteração do apelo deve ocorrer com a publicação 
dos  aclaratórios  dentro  do  prazo  legal  (15  dias). -  A 
Intempestividade do apelo impede o conhecimento de quaisquer 
das  matérias  nele  ventiladas.  -  “É  extemporânea  a  apelação 
protocolada  antes  do  julgamento  dos  embargos  de  declaração 
interpostos contra a sentença se não houver posterior ratificação 
no prazo de 15 (quinze)  dias.”  (STJ.  AgRg nos EDcl no REsp 
1310297 / SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. em 11/03/2014). - 



“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que é 
extemporânea a apelação interposta na pendência de julgamento 
de embargos de declaração, ainda que apresentados pela parte 
contrária,  sendo necessária  a  sua  ratificação no prazo recursal 
aberto  com  a  publicação  do  acórdão  proferido  nos  referidos 
embargos.” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 34303 / BA. Rel. Min. 
Raul Araújo.J. Em 20/03/2014).”1

Nesta  ordem  de  ideias,  resta  patente  a  intempestividade  da 
presente apelação, não devendo, portanto, ser conhecida.

Por  fim,  o  art.  557  do  Código  de  Processo  Civil  permite  ao 
Relator negar seguimento a recurso,  através de decisão monocrática,  quando este 
estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante do respectivo 
Tribunal, do Superior Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, caput, do Código 
de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA 1ª APELAÇÃO.

Quanto  à  segunda apelação,  entendo  que esta  merece  lograr 
êxito.

Este recurso se resume ao pedido de majoração dos honorários 
advocatícios, uma vez que foi, supostamente, arbitrado em valor irrisório.

O magistrado a quo fixou os honorários sucumbenciais no valor 
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que se mostra um valor bastante baixo 
para o trabalho desempenhado pelo causídico, já que a ação se desenrola desde o ano 
de 2008, tendo várias nuances que foram resolvidas pelos advogados. 

Em verdade, no caso, deve ser aplicado o art. 20, §4º, do CPC, 
que autoriza o arbitramento dos honorários por meio do juízo de equidade, com a 
observância das alíneas pertencentes ao parágrafo anterior.

Assim,  lastreado  nas  regras  aplicáveis  à  hipótese  vertente  e 
considerando a complexidade da demanda, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) é mais justa para custear a atividade do patrono, razão pela qual 
voto pela reforma da sentença no que diz respeito a este capítulo.

1 TJPB – AC 0076717-56.2012.815.2001 – Rel. Des. José Ricardo Porto – 23/07/2014.



A jurisprudência desta corte assim se manifesta:

“PROCESSO  CIVIL  –  AGRAVO  INTERNO  –  DECISÃO 
AGRAVADA  QUE  REFORMOU,  EM  PARTE,  A  SENTENÇA 
QUE  JULGOU  A  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CONTRATO, 
APENAS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DO 
INDÉBITO  –  NECESSIDADE  DE  MAJORAÇÃO  DOS 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS, DIANTE  DA 
RESTITUIÇÃO  SIMPLES  DOS  VALORES  –  PROVIMENTO 
PARCIAL  DO  RECURSO  .  –  Tendo  em  vista  que  a  decisão 
agravada determinou a devolução do indébito de forma simples, 
bem  como  que  a  condenação  dos  honorários  advocatícios  foi 
mantida em 15% sobre o valor da condenação, o recurso merece 
ser acolhido apenas para majorar a verba honorária, sob pena de 
arbitramento  irrisório. –  Recurso  parcialmente  provido,  tão 
somente, para majorar aos honorários advocatícios e fixá-los em 
R$1.000,00 (hum mil reais).”2

Ante  todo  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  557,  CPC  e  na 
jurisprudência dominante do STJ e do TJ/PB,  não conheço da primeira apelação e 
dou provimento parcial ao segundo recurso apelatório, para majorar o valor dos 
honorários advocatícios para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 20 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
            Juiz convocado

2 TJPB – AINT 0002267-44.2010.815.0181 – Des. José Aurélio da Cruz – 15/07/2014.
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