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Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000131-53.2013.815.0251
Origem : 5ª Vara Mista da Comarca de Patos
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
01 Apelante  : Via Leste Motos LTDA
Advogado : Raimundo Medeiros da Nóbrega Filho
02 Apelante : Pedro Augusto Ramalho Lacerda Andrade
Advogado  : Aylan da Costa Pereira 
03 Apelante : Yamaha Motor da Amazônia LTDA
Advogado : Rodrigo Cavalcanti Fernandes
04 Apelante : Banco Yamaha Motor da Amazônia LTDA
Advogada : Patrícia de Carvalho Cavalcanti

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
NULIDADE  E  INDENIZATÓRIA.  SENTENÇA 
PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73.  OBEDIÊNCIA 
DO  ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  Nº  2  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  APELO 
APRESENTADO  ANTES   DO  JULGAMENTO  DOS 
ACLARATÓRIOS.  AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO. 
EXTEMPORANEIDADE.  ENTENDIMENTO 
MAJORITÁRIO  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES  À 
ÉPOCA. DEMAIS APELOS INTERPOSTOS FORA DO 
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PRAZO  LEGAL.  INTEMPESTIVIDADE 
CARACTERIZADA. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DO 
PROCESSO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA. 
COGNIÇÃO DE OFÍCIO. SEGUIMENTO NEGADO.

-  Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de 
março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de 
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça.

-  A jurisprudência  do  STJ  e  a  Corte  do  STF,  à  época, 
entendiam como extemporânea a apelação interposta na 
pendência de julgamento dos embargos de declaração, 
quando não ratificadas dentro do prazo legal.

-  A  tempestividade  é  pressuposto  extrínseco  de 
admissibilidade  do  recurso  e,  constitui  matéria  de 
ordem pública, conhecida a qualquer tempo e grau de 
jurisdição.

- O relator negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em 
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior. 

Vistos, etc.

Pedro Augusto Ramalho ajuizou uma  Ação Declaratória 
de  Nulidade  de  Ato  Jurídico  c/c  Obrigação  de  Fazer  e  Indenização  por 
Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada em face da Via 
Leste Motos LTDA, Yamaha Motor da Amazônia LTDA e Banco Yamaha 
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Motor  da  Amazônia  LTDA,  afirmando  ter  adquirido,  junto  a  primeira 
promovida, uma motocicleta e não tê-la emplacado em razão do CNPJ do 
emitente da nota fiscal divergir do CNPJ da empresa vendedora. Requereu, 
assim, a rescisão do contrato e a condenação dos réus ao adimplemento de 
uma indenização por danos morais e materiais.

Após a apresentação das defesas pelos promovidos, as 
partes  dispensaram  a  produção  de  provas  e  pediram  o  julgamento 
antecipado da lide.

O julgador  primevo  (fls.  216/219)  julgou parcialmente 
procedentes os pleitos iniciais declarando a rescisão do contrato vergastado, 
com devolução do bem. Condenou, solidariamente, a Via Leste e a Yamaha 
Motos  da  Amazônia  a  restituírem  a  quantia  referente  às  parcelas 
comprovadamente adimplidas pela parte autora e ao pagamento das custas 
e  honorários  advocatícios,  estes  fixados  no  importe  de  15%.  Ao  final, 
indeferiu o pedido de indenização por danos morais. 

A  Via  Leste  Motos  interpôs  recurso  apelatório  (fls. 
223/230) arguindo sua ilegitimidade passiva. Levantou a decadência como 
prejudicial e, no mérito, aduziu que o erro na emissão do documento que 
impossibilitou o empalacamento do bem adquirido pelo consumidor não 
era capaz de ensejar a rescisão do pacto firmado entre eles, ao argumento de 
que o infortúnio poderia ter sido superado administrativamente.

A Yamaha  Motor  opôs  embargos  de  declaração  (fls. 
233/235) alegando omissão na decisão primeva.

Pedro  Augusto  Ramalho  aviou  apelação  cível  (fls. 
237/246) afirmando que seu único meio de transporte era a motocicleta e, 
para se locomover ao trabalho, necessitou locar uma outra, pela qual pagou 
a quantia mensal de R$ 400,00.  Pugnou pela condenação das empresas a 
uma indenização por danos morais e materiais suportados.
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Os aclaratórios foram rejeitados às fls. 251/252 , sendo o 
decisum publicado em 08 de junho de 2015.

Petição  atravessada  pela  Via  Leste  requerendo  a 
ratificação das razões recursais (fl. 254).

A Yamaha  Motor  apresentou apelação  às  fls.  255/266. 
Em sede de preliminar questionou a sua legitimidade para figurar no polo 
passivo  e,  no  mérito,  aduziu  que  a  condenação  imposta  implicou  no 
enriquecimento sem justa causa do consumidor.

O BancoYamaha Motor também apelou às fls. 271/280, 
afirmando,  tão somente,  que não pode ser  responsabilizado pelos  danos 
descritos nos autos.

Não  obstante  intimados  todos  recorrentes,  apenas  a 
Yamaha Motor ofertou razões contrárias (fls. 284/294).

A Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  300/304,  opina  pela 
rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que  a  sentença  fora 
proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, e por ele será 
analisado, em razão da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça 
no  Enunciado  Administrativo  nº  2,  que  determinou  serem  exigidos  os 
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  prevista  naquele  estatuto 
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processual, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 
STJ, aos recursos interpostos rebatendo as sentenças publicadas até 17 de 
março de 2016.

Pois bem.

Examinando  os  requisitos  de  admissibilidade  dos 
presentes recursos, observo que há um óbice insuperável ao conhecimento 
deles, qual seja, ausência de tempestividade.

Retratam  os  instrumentos  colacionados  ao  presente 
encarte processual que a sentença foi publicada em 14 de abril de 2015 e 
que, logo em seguida, foram interpostos dois recursos apelatórios e opostos 
aclaratórios a fim de sanar omissão no julgado.

A decisão dos embargos teve a sua publicação em 08 de 
junho de 2015 e,  posteriormente,  fora atravessada petição pela Via Leste 
para  ratificar as razões do apelo. Adiante, dois novos recursos apelatórios 
também foram apresentados.

Ocorre que, à época, era inadmissível a interposição de 
recurso antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem 
posterior  ratificação.  A 1ª  Turma do Supremo Tribunal  Federal  até  tinha 
exarado entendimento de que, a partir do primeiro dia do prazo, poder-se-
ia  interpor  recurso,  independentemente  da  parte  contrária  ter  oposto 
aclaratórios, não sendo necessária a ratificação após o julgamento deste. 

Entretanto,  essa  decisão  colidia  com  o  entendimento 
pacífico da Corte Especial do STJ e do Plenário do próprio STF. Desse modo, 
o  posicionamento  majoritário  era  no  sentido  de  ser  imprescindível  a 
confirmação das razões.

Feito  este  registro,  vislumbro que das  duas  apelações 
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cíveis  interpostas  antes  do  decisum dos  embargos,  apenas  uma  fora 
ratificada, a da Via Leste (fl. 254). Assim, extemporâneo encontra-se o apelo 
de Pedro Augusto Ramalho.

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 

ESPECIAL.  APELAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  ANTES  DA 

PUBLICAÇÃO  DA  DECISÃO  DOS  EMBARGOS  DE 

DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO. 

INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 418 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1.  Ressalvado  o  entendimento  deste  relator  -  no  sentido  de 

entender  ser  inviável  impor  ao  litigante  que  interpôs  a  peça 

recursal,  na  pendência  de  embargos  declaratórios,  o  ônus  da 

ratificação deste seu recurso após a publicação do acórdão dos 

embargos, mesmo que seja mantida integralmente a decisão que 

o originou - proferido nos autos do Recurso Especial n. 1.129.215-

DF,  ainda  pendente  de  julgamento  na  Corte  Especial  deste 

Tribunal,  forçoso  verificar  que  ainda  permanece  hígida  a 

aplicação do enunciado da Súmula 418/STJ e, por conseguinte, a 

necessidade de ratificação após a publicação do julgamento do 

embargos  de  declaração  opostos. 2.  Agravo  regimental  não 

provido. (AgRg no AREsp 621.365/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  16/04/2015,  DJe 

27/04/2015).

Em contrapartida, a petição atravessada pela Via Leste, 
assim  como  os  recursos  voluntários  apresentados  posteriormente  pela 
Yamaha Motor e Banco Yamaha Motor, encontram-se tardios, haja vista que 
estes foram exibidos em 26/06, 30/06 e 01/07, todos no ano de 2015.

Como relatado, a publicação da decisão dos embargos 
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ocorreu  em  08  de  junho  de  2015  e  a  sistemática  processual  vigente 
estabelecia que o  prazo para interposição do recurso era  de quinze dias 
corridos, o qual desprezava-se o dies a quo, e incluía o dies ad quem.

Pelo exposto, o último dia do interstício recursal foi 23 
de  junho  de  2015.  No  entanto,  como  essa  data  foi  considerada  ponto 
facultativo  pela  Presidência  desta  egrégia  Corte,  o  prazo  foi  prorrogado 
para  o  primeiro  dia  útil  posterior,  ou  seja,  25  de  junho  de  2015.  Nessa 
perspectiva, os apelos são intempestivos.

Com essas considerações, verificada a inadmissibilidade 
dos recursos apelatórios, ante a intempestividade,  NEGO SEGUIMENTO 
ÀS APELAÇÕES CÍVEIS, com fulcro no caput do art. 557 do CPC/73.

P.I.

João Pessoa/PB, em 20 de julho de 2017

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
          R E L A T O R A
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