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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO  DE 
PENSÃO  ALIMENTÍCIA. JUIZO  DE  ADMISSIBILIDADE 
DO  RECURSO.  INTERPOSIÇÃO NA  PENDÊNCIA  DE 
JULGAMENTO  DE  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
EXTEMPORANEIDADE  CONFIGURADA.  NÃO 
CONHECIMENTO.

A  jurisprudência  do  STJ  firmou-se  no  sentido  de  ser 
extemporânea  a  apelação  interposta  na  pendência  de 
julgamento  dos  embargos  de  declaração,  ainda  que 
apresentados  pela  parte  contrária  ou  rejeitados,  sem  que 
ocorra a posterior e necessária ratificação, dentro do prazo 
legal.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível ajuizada por Marlene Bezerra de 
Meireles combatendo a sentença, fls. 99/102 que, nos autos da Ação de Exoneração 
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de Alimentos intentada por  Raul Sérgio Silva de Meireles, julgou procedente o 
pedido inicial,  exonerando o  réu da  obrigação  de  prestar  alimentos  à  sua  ex-
cônjuge, devendo o valor referente à pensão voltar a integrar a remuneração do 
promovente. 

Em  razões  recursais,  fls.  108/112,  a  recorrente  sustenta  a 
necessidade de reforma da sentença nesta Corte, alegando, para tanto, que não 
tem  condições  financeiras  de  arcar  com  o  sustento  próprio  e  de  seu  filho, 
devendo,  assim,  o  pensionamento  no  valor  de  1  (  um  )  salário  mínimo  ser 
mantido. Pugna, por fim, pelo provimento do recurso apelatório. 

Contrarrazões, fls. 117/118, requerendo o desprovimento do 
recurso. 

A Procuradoria de Justiça lançou Cota, fls.124/125, opinando 
pela intimação da promovida da decisão que rejeitou os embargos de declaração. 

É o relatório. 

D E C I D O

Examinando  os  requisitos  de  admissibilidade  do  presente 
recurso, observo que há um óbice insuperável ao seu conhecimento, qual seja, a 
ausência de tempestividade.

Retratam os instrumentos colacionados ao presente encarte 
processual que a sentença foi prolatada no dia 18 de dezembro de 2013, fls. 102.

No dia 27 de janeiro de 2014, o recorrido interpôs embargos 
de declaração da decisão proferida.  Por sua vez, a recorrente ajuizou o recurso 
apelatório na mesma data, antes, portanto, da prolação da decisão em sede dos 
aclaratórios, a qual foi publicada em 07 de março de 2014. 

Diante deste cenário, tenho que o referido recurso apelatório 
não pode ser conhecido, porquanto interposto em momento processual anterior 
ao julgamento dos embargos de declaração, e sem posterior ratificação,  o que, 
inevitavelmente, configura sua extemporaneidade.
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A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica 
no  entendimento  que  considera  intempestiva  a  apelação  interposta  antes  do 
julgamento de embargos de declaração, sem que haja posterior ratificação. 

Sobre o assunto: 

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  ANTES  DO 
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RATIFICAÇÃO. 
NECESSIDADE.  RECURSO  INTEMPESTIVO.  1.  Nos  termos  da 
jurisprudência  pacífica  do STJ,  é  intempestiva a apelação interposta 
antes do julgamento de embargos de declaração sem que haja posterior 
ratificação. Precedentes. 2. O fato de os embargos de declaração terem 
sido rejeitados não afasta a necessidade de ratificação. Agravo regimental 
improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 235143 RJ 2012/0202474-4, 
Relator:  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  Data  de  Julgamento: 
16/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA NA PENDÊNCIA DE 
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE 
DE  RATIFICAÇÃO.  SÚMULA  418/STJ.  APLICAÇÃO.  1.  A 
jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  firmou-se  no sentido  de ser 
extemporânea a apelação interposta na pendência de julgamento dos 
embargos de declaração, ainda que apresentados pela parte contrária 
ou  rejeitados,  sem  que  ocorra  a  posterior  e  necessária  ratificação, 
dentro do prazo legal.

2. Diante disso, aplica-se, por analogia, o enunciado da Súmula 418/STJ, 
que assim dispõe:  "É inadmissível o recurso especial interposto antes 
da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior 
ratificação". 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no 
AREsp n. 251.735/MG, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19-11-
2013).

A jurisprudência  pátria  tem  seguido  esse  posicionamento, 
conforme se observa dos seguintes julgados: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  ADJUDICAÇÃO  COMPULSÓRIA. 
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO 
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO 
DAS  RAZÕES  APÓS  O  JULGAMENTO  DOS  ACLARATÓRIOS. 
RECURSO  PREMATURO.  EXTEMPORANEIDADE  RECONHECIDA. 
PRECEDENTES  DESTA  CÂMARA  E  DO  STJ.  RECURSO  NÃO 
CONHECIDO.  "'1.  Nos  termos  da  jurisprudência  pacífica  do  STJ,  é 
intempestiva a apelação interposta antes do julgamento de embargos 
de declaração sem que haja posterior ratificação. Precedentes. 2. O fato 
de  os  embargos  de  declaração  terem  sido  rejeitados  não  afasta  a 
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necessidade de ratificação'  (STJ,  AgRg nos EDcl  no AREsp 235.143/RJ, 
Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  j.  em  16-4-2013)" 
(TJSC,  Apelação  Cível  n.  2013.047719-1,  de  Itajaí,  rel.  Des.  Fernando 
Carioni, com votos vencedores deste relator e da Des.ª Maria do Rocio 
Luz Santa Ritta, j. 17-09-2013). (TJ-SC - AC: 20140104253 SC 2014.010425-3 
(Acórdão),  Relator:  Marcus  Tulio  Sartorato,  Data  de  Julgamento: 
17/03/2014, Terceira Câmara de Direito Civil Julgado)

AGRAVO REGIMENTAL DE DECISAO MONOCRÁTICA PELO NAO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  DE  APELAÇAO  INTERPOSTO 
ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, POR 
SER INTEMPESTIVO - INEXISTÊNCIA DE RATIFICAÇAO POSTERIOR 
- EXTEMPORANEIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 418 DO STJ - 
DECISAO  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS  - 
AGRAVO DESPROVIDO -  DECISAO UNÂNIME.  -  É intempestivo o 
Recurso de Apelação interposto antes da publicação dos Embargos de 
Declaração opostos contra sentença proferida pelo Juízo Monocrático, 
se  não  há  posterior  ratificação  do  Apelo  no  prazo  recursal,  ante  o 
caráter integrativo da decisão dos Aclaratórios, tanto que o prazo para 
recorrer  somente  começa  a  fluir  da  publicação  desta  decisão. -  A 
agravada não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento 
anteriormente firmado, inclusive o fato de o Juízo a quo ter recebido o 
Recurso de Apelação no corpo da decisão dos Embargos Declaratórios, 
após a sua decisão, porquanto novo juízo de admissibilidade deve ser 
feito nesta Instância Julgadora. - Assim, por não se encontrar esgotada a 
Instância Singular até julgamento dos Aclaratórios, com a interrupção do 
lapso  recursal,  e  ausente  a  necessária  ratificação  do  Apelo  interposto 
anteriormente, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada. - Recurso 
conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-SE - AGR: 2012216484 SE , 
Relator:  DESA.  SUZANA MARIA CARVALHO  OLIVEIRA,  Data  de 
Julgamento: 18/09/2012, 1ª.CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, em razão de sua extemporaneidade, não se faz 
possível o conhecimento do recurso apelatório interposto por Marlene Bezerra de 
Meireles.   

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO 
APELO, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 557, caput, do 
Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. 

Gabinete no TJ/PB, em 04 de setembro de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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