
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2002331-73.2013.815.0000 — 2ª Vara Cível da Capital. 
Relator           : Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Agravante     : Banco BGN S/A. 
Advogado      : Milena de Vasconcelos Neves Augusto e outro
Agravado      : João Avelino Filho
Advogado      : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva e outros.  

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
NULIDADE  C/C  RESTITUIÇÃO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS  —  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO  — 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO APELATÓRIO — 
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS — INADMISSIBILIDADE DO 
APELO, ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE — IRRESIGNAÇÃO — 
JUÍZO  NÃO  DEIXOU ESCOAR  O PRAZO  DO  RECURSO  PARA 
DAR  OPORTUNIDADE  DE  RATIFICAÇÃO  DA  APELAÇÃO  — 
REFORMA — PROVIMENTO DO RECURSO. 

“Segundo o STJ, é extemporânea a apelação interposta na pendência de  
julgamento  dos  embargos  de  declaração,  ainda  que  apresentados  pela  
parte  contrária  e  rejeitados,  sem  que  ocorra  a  posterior  e  necessária  
ratificação do apelo,  dentro do prazo legal.  (...)  -  (TJPB; AC 0022467-
97.2010.815.0011; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv.  
João Batista Barbosa; DJPB 24/07/2014; Pág. 13) ”

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
nominados.  

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado, por unanimidade, dar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  em  face  de  decisão 
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/
c Restituição e Indenização por Danos Morais proposta por João Avelino Filho (recorrido) em 
desfavor do Banco BGN S/A, ora recorrente.
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Na  sentença  (fls.  281/285),  foi  acolhido  parcialmente  os  pedidos, 
declarando nulos os contratos de empréstimo firmados em nome do promovente, condenando 
os  promovidos  a  devolver  de  forma  simples  os  valores  indevidamente  descontados  no 
contracheque do promovente, a título de empréstimo consignado, a ser apurado em liquidação 
de sentença e com correção monetária e juros de mora de 1% a.m., a partir da data de cada 
desconto indevido.

Ato contínuo, as partes apresentaram Embargos de Declaração (fls. 
286/290 e 315).

O Banco BGN S/A interpôs recurso apelatório fls. 318/328, pugnando 
pelo provimento do recurso para reformar  a  sentença  e  julgar  totalmente  improcedente a 
demanda.

O  juízo  a  quo,  nas  sentenças  dos  embargos  declaratórios,  julgou 
parcialmente procedente os pedidos, declarando nulos os contratos de empréstimo firmados 
em nome do promovente,  condenando os promovidos a  devolverem em dobro os valores 
indevidamente descontados no contracheque do promovente. Na oportunidade, julgou deserto 
o recurso apelatório interposto pelo demandado, face sua intempestividade.

Inconformado,  o  recorrente  afirma  que  a  decisão  a  quo deve  ser 
reformada, tendo em vista que foi apresentada, tempestivamente, petição de ratificação do 
recurso apelatório. Pugna pelo provimento do agravo para modificar a decisão, possibilitando 
a faculdade de ratificar o apelo.

Contrarrazões às fls. 390/393.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls.  402/403, opinando 
pelo provimento do presente agravo para que seja revista a decisão objurgada.

Informações prestadas pelo juízo a quo às fls. 406/408.

É o relatório. Voto:

Em termos objetivos, o agravante interpôs recurso apelatório antes do 
julgamento dos embargos declaratórios. Por sua vez, o magistrado  julgou deserto o apelo, 
face sua intempestividade.

Sabe-se  que  a  tempestividade  é  pressuposto  de  admissibilidade 
recursal, logo, todo recurso deve ser tempestivo para ser conhecido. 

A  jurisprudência  pacífica  do  STF  e  do  STJ  entende  ser 
extemporâneo o recurso interposto antes da publicação da sentença dos embargos de 
declaração e sem posterior ratificação. 

PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE COMPENSAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS  FUNDAMENTAÇÃO.  AUSENTE.  DEFICIENTE. 
SÚMULA Nº  284/STF.  PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.  SÚMULA Nº  
211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO 
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JURISPRUDENCIAL.  COTEJO  ANALÍTICO.  AUSÊNCIA.  APELAÇÃO. 
INTERPOSIÇÃO  ANTES  DO  JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO. RATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE. 1.  
A  ausência  de  fundamentação  ou  a  sua  deficiência  importa  no  não  
conhecimento do recurso quanto ao tema. 2. A ausência de decisão acerca dos  
dispositivos legais  indicados  como violados,  não obstante  a  interposição de  
embargos de declaração, impede o conhecimento do Recurso Especial.  3. O 
reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 4. O dissídio  
jurisprudencial  deve  ser  comprovado  mediante  o  cotejo  analítico  entre 
acórdãos  que  versem  sobre  situações  fáticas  idênticas.  5.  Pendente  o 
julgamento dos embargos de declaração, é extemporânea a interposição de  
apelação sem a posterior ratificação dos seus termos, ainda que não tenha  
havido alteração da sentença. 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ;  
REsp 1.450.614; Proc. 2014/0091279-3; SP; Terceira Turma; Relª Minª Nancy 
Andrighi; DJE 01/07/2014) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA PENDÊNCIA DOS 
EMBARGOS   DE  DECLARAÇÃO.  RATIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA. 
INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO. NOVO RECURSO. PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento  
firmado  nesta  corte  de  justiça,  é  necessária  a  ratificação  da  apelação 
interposta antes do julgamento dos embargos de declaração, ainda que estes  
tenham sido opostos pela parte contrária. 2. Diante da prerrogativa de reiterar  
o Recurso Especial, não pode o recorrente aditá-lo, salvo se houver alteração  
do acórdão quando do julgamento dos embargos aclaratórios,  porquanto já  
operada  a  preclusão  consumativa.  3.  In  casu,  o  julgamento  dos  embargos  
declaratórios não alterou o acórdão objurgado, mas tão somente impôs multa  
prevista no art. 538, parágrafo único, do código de processo civil, razão pela  
qual não poderia o recorrente modificar o Recurso Especial outrora interposto,  
salvo  para  acrescentar  sua  irresignação  com  a  multa  imposta,  o  que  não  
ocorreu  na espécie,  uma vez  que o novo  recurso  inovou também quanto às  
matéria preclusas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-
AREsp 354.291;  Proc.  2013/0176073-1;  SP;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  
Araújo; DJE 25/04/2014)  

Neste sentido também é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  APELATÓRIO  INTERPOSTO  NA 
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 
AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO  APÓS  O  JULGAMENTO  DOS 
EMBARGOS.  INTEMPESTIVIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.  NÃO 
CONHECIMENTO. Segundo o STJ, é extemporânea a apelação interposta na 
pendência  de  julgamento  dos  embargos  de  declaração,  ainda  que  
apresentados pela parte contrária e rejeitados, sem que ocorra a posterior e  
necessária  ratificação  do  apelo,  dentro  do  prazo  legal.  2ª  apelação  cível.  
Reparação de danos morais e materiais. Honorários advocatícios. Fixação em 
10%  sobre  o  valor  da  condenação.  Suposta  exorbitância.  Não  ocorrência.  
Desprovimento. Em sede de honorários advocatícios, atendendo os parâmetros  
da razoabilidade e proporcionalidade, e de acordo com o art. 20, § 3º, do CPC,  
entendo que a fixação em 10% sobre o valor da condenação mostra-se  um 
valor  razoável,  tendo  em vista  que  os  patronos  dos  autores  promoveram a  
instrução deste processo por quase quatro anos, com bastante zelo.(TJPB; AC  
0022467-97.2010.815.0011;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  
Conv. João Batista Barbosa; DJPB 24/07/2014; Pág. 13) 
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Acontece  que  o  magistrado  não  deixou  escoar  o  prazo  para 
interposição do recurso apelatório e, ao proferir a sentença dos embargos, já se pronunciou a 
despeito da tempestividade do apelo.

No entanto, conforme documento de fl.  11, o recorrente apresentou 
petição, com chancela do Fórum Cível do dia 12 de dezembro de 2013, reiterando os termos 
do recurso apelatório e requerendo o regular prosseguimento do feito e sua apreciação.

Conforme observado no caderno processual, a sentença dos embargos 
declaratórios  foi  publicada  em  05/12/2013  e  a  petição  de  ratificação  da  apelação  foi 
protocolada em 12/12/13, evidenciando sua interposição dentro do prazo recursal do apelo.

Sendo assim, deveria o juízo a quo dar oportunidade da parte ratificar 
seu recurso e não atestar sua tempestividade quando o prazo definido para o recurso ainda não 
havia transcorrido.

Feitas  estas  considerações,  dou  provimento  ao  recurso  para 
reformar a decisão a quo, possibilitando ao agravante a faculdade de ratificar o recurso 
de apelação anteriormente interposto.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Dr. Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado em 
substituição ao Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio 
da Cruz e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014. 

Ricardo Vital de Almeida
Relator – Juiz convocado
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