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Advogados          : Clailson Cardoso Ribeiro e outros

APELAÇÃO  CÍVEL.  INTERPOSIÇÃO  ANTES  DO 
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
NECESSIDADE  DE  RATIFICAÇÃO  POSTERIOR. 
INEXISTÊNCIA  DE  CONFIRMAÇÃO. 
EXTEMPORANEIDADE  DO  RECURSO.  NÃO 
CONHECIMENTO.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  À 
IRRESIGNAÇÃO. 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  
PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  ANTES 
DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.  
RATIFICAÇÃO. NECESSIDADE.  PRECEDENTES.  1.  Esta 
corte  superior,  há  temos,  firmou-se  no  sentido  da  
necessidade da ratificação da apelação interposta antes do 
julgamento  dos  embargos  declaratórios,  ainda  que  estes  
tenham  sido  opostos  pela  parte  contrária.  2.  Agravo 
regimental  não  provido.” (STJ;  AgRg-REsp  1.174.159; 
Proc.  2009/0249287-3;  RS;  Terceira  Turma;  Rel.  Min. 
Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 12/08/2013; Pág. 300).

-  “  (…)  A  apelação  é  tida  como  extemporânea  quando  
interposta  antes  do  julgamento  dos  embargos  de  
declaração, sem ratificação no prazo de quinze dias. (...).” 
(STJ;  REsp  1.225.108;  2010/0204042-2;  Segunda  Turma; 
Relª Min. Eliana Calmon Alves; DJE 20/05/2013; Pág. 1446).

V I S T O S

Trata-se  de  Ação  de  Nulidade  de  Negócio  Jurídico  interposta  pela 

Promac Veículos, Máquinas e Acessórios Ltda. em face de Francisco José Júnior, 

ante  o  descumprimento  contratual  do  promovido,  que  deixou  de  pagar  valor 

anteriormente avençado.



Apelação Cível nº 0749025-11.2007.815.2003

Na sentença de fls. 161/163, a Magistrada a quo julgou procedente o pedido, 

declarando a nulo o pacto de alienação fiduciária firmado entre as partes e determinando 

o domínio do bem ao promovente.

Às  fls.  165/168,  o  autor  opôs  embargos  de  declaração.  Por  sua  vez,  o 

demandado manejou apelação cível logo em seguida, autuada às fls. 172/178. 

Os declaratórios foram julgados às fls. 169/170, cuja decisão acrescentou ao 

dispositivo da sentença a descrição do bem objeto da avença.

Na  petição  de  fls.  265,  o  demandado  ratificou  os  termos  do  apelo 

apresentado. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 182/189. 

Parecer Ministerial, às fls. 197/198, pugnando apenas pelo proseguimento 

regular do feito, sem manifestação de mérito. 

É o breve relatório.

DECIDO

Cumpre não conhecer do apelo interposto. Explico. 

Verifica-se dos autos que ambas as partes foram intimadas do julgamento 

dos embargos de declaração ofertados pelo autor na data de 11 de dezembro de 2013, 

conforme cópia do diário da justiça de fls. 171.

Constata-se, ainda, que a súplica apelatória do promovido foi protocolada 

em 24 de setembro de 2013, mediante se percebe com a chancela de recebimento aposta 
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na petição acostada à fl.  172 do presente caderno processual,  ou seja,  em momento 

anterior ao julgamento dos aclaratórios.

Assim, caberia ao apelante, dentro do prazo de 15 dias, ratificar os termos 

do seu apelo, sob pena de o seu recurso ser considerado intempestivo. 

Outrossim, vislumbrando-se que o demandado não peticionou confirmando 

as  razões da sua súplica  no lapso quinzenal  permitido,  nos faz  conceber  que a  sua 

petição foi extemporânea, levando ao não conhecimento do recurso. 

Neste contexto, segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a apelação é tida como extemporânea quando apresentada antes do julgamento 

dos embargos de declaração e não há a ratificação no lapso temporal de quinze dias,  

como ocorreu in casu, o que obsta o seu conhecimento. 

Sobre a hipótese, veja-se os arestos do C. STJ: 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  
PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  ANTES  
DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.  
RATIFICAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.  1. Esta 
corte  superior,  há  temos,  firmou-se  no  sentido  da  
necessidade da ratificação da apelação interposta antes  
do julgamento dos embargos declaratórios,  ainda que  
estes  tenham  sido  opostos  pela  parte  contrária. 2. 
Agravo  regimental  não  provido.” (STJ;  AgRg-REsp 
1.174.159; Proc. 2009/0249287-3; RS; Terceira Turma; Rel. 
Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 12/08/2013; Pág. 300).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EQUÍVOCO QUANTO 
À DATA DE INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO  
PESSOAL  DO  PROCURADOR  DO  MUNICÍPIO.  
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO  
RECURSAL  QUE  SE  INICIA  COM  A  JUNTADA  DO 
MANDADO  AOS  AUTOS.  TEMPESTIVIDADE.  1.  A  
procuradoria  do  município  não  goza  da  prerrogativa  de  
intimação pessoal, sua intimação ocorre por publicação no  
órgão  oficial.  Precedentes.  2.  Na  hipótese  dos  autos,  a  
intimação  pessoal  do  procurador  do  município  foi  
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determinada  pelo  juízo  de  primeiro  grau,  diante  das  
peculiaridades  do  caso  concreto.  3.  O  prazo  para  a  
interposição da apelação, quando a intimação for por oficial  
de justiça,  inicia-se  com a juntada do mandado cumprido  
aos  autos.  4.  A  apelação  é  tida  como  extemporânea  
quando interposta antes do julgamento dos embargos  
de declaração, sem ratificação no prazo de quinze dias. 
5. Apelação interposta após a intimação pessoal, mas antes  
da  juntada  do  mandado  aos  autos,  deve  ser  tida  como  
tempestiva. 6. Recurso Especial conhecido e provido.” (STJ; 
REsp  1.225.108;  2010/0204042-2;  Segunda  Turma;  Relª 
Min. Eliana Calmon Alves; DJE 20/05/2013; Pág. 1446).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  NO  AGRAVO  EM  
RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO.  
REITERAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE.
-  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.
- Agravo não provido.
(AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  182.857/SP,  Rel.  Ministra 
NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
04/12/2012, DJe 07/12/2012)

Com essas considerações,  nos termos do art.  557, caput,  do Código de 

Processo  Civil,  não  conheço  do  recurso  apelatório  interposto,  ante  a  sua  evidente 

intempestividade, razão pela qual lhe nego seguimento. 

P. I.  Cumpra-se.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador José Ricardo Porto
                     RELATOR

J/13 J/08 (R)
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