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

- 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
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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).

Vistos.

Henrique José Chalegre de Almeida ajuizou  Ação
Ordinária de Cobrança em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do  Brasil  -  PREVI,  objetivando  a  revisão  de  sua  aposentadoria,  bem  como  o
pagamento das quantias apuradas em função do superavit,  com a devolução das
contribuições do participante da PREVI, excedido o limite de 360 contribuições até a
data da suspensão geral, ocorrida em dezembro de 2006.

O Magistrado  singular  julgou  improcedente  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos, fls. 544/549:

Dessa  forma,  atento  a  tudo  o  mais  que  dos  autos
consta  e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,
JULGO  IMPROCEDENTE  a  presente  AÇÃO  DE
COBRANÇA  ajuizada  por  HENRIQUE  JOSÉ
CHALEGRE  DE  ALMEIDA  contra  CAIXA  DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL,  todos  já  individuados,  condenando o
promovente no pagamento das custas processuais e
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honorários  advocatícios  que  fixo  no  valor  de  R$
1.000,00 e assim o faço com arrimo no art. 20, § 4º, do
CPC, tendo em vista a complexidade da causa e a
desnecessidade de dilação probatória, aplicando-se a
regra  do  art.  12,  da  Lei  nº  1060/50,  por  ser  a
promovente beneficiária da Justiça Gratuita.

Inconformada  com o teor do édito judicial,  a  parte
autora interpôs  APELAÇÃO, fls. 565/572, aduzindo, em síntese,  que a demandada
continuou a descontar em folha de pagamento as suas contribuições, mesmo sendo
desnecessária,  porquanto  o  excesso  descontado  contribuiu  para  a  formação  de
superavit,  razão pela qual deve ser revertido em favor do autor. Ao final, requer o
provimento do apelo.

Contrarrazões ofertadas pela promovida, fls. 579/588,
rebatendo pontualmente os termos elencados no recurso apelatório. 

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

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

Senão vejamos. Analisando este caderno processual,
verifica-se  que,  no  dia  25/06/2013,  foi  prolatada  sentença  nos  autos  da  ação  em
testilha, conforme se vê às fls. 544/549.
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Em  face  do  referido  provimento  judicial,  no  dia
02/09/2013, a promovida forcejou Embargos de Declaração, fls.  551/563. Igualmente
inconformada, no dia 09/09/2013, a parte autora interpôs Apelação, fls. 565/572. 

Por conseguinte, os aclaratórios foram julgados em
19/11/2013, fls. 577/578, tendo as partes sido intimadas da referida decisão através da
nota de foro publicada no Diário da Justiça do dia 12/02/2014, conforme se observa à
fl. 578V.

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
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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)  –
destaquei.

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.

Ademais,  cabe evidenciar  que o entendimento ora
desenvolvido  também  se  aplica  nas  hipóteses  de  rejeição  dos  aclaratórios,  sem
modificação  do  julgado,  pois  “O fato  de  os  embargos  de  declaração  terem sido
rejeitados não afasta a necessidade de ratificação.” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 235.143;
Proc.  2012/0202474-4;  RJ;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Humberto  Martins;  Julg.
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16/04/2013; DJE 25/04/2013).

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO  (ART. 544
DO  CPC) AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
RECURSODE  APELAÇÃO  INTERPOSTO
PREMATURAMENTE  NA  ORIGEM,  SEM
POSTERIOR  RATIFICAÇÃO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO  ANTE  A APLICAÇÃO  DO  ÓBICE  DA
SÚMULA  Nº  418/STJ.  1.  Conforme  orientação
jurisprudencial desta corte, consolidada na Súmula
nº  418/STJ,  "é  inadmissível  o  Recurso  Especial
interposto  antes  da  publicação  do  acórdão  dos
embargos de declaração, sem posterior ratificação".
Tal orientação se aplica a outros recursos, como a
apelação interposta na pendência de julgamento de
embargos  declaratórios  perante  o  tribunal  de
origem,  mesmo  nos  casos  em  que  estes  tenham
sido opostos pela parte contrária, e posteriormente
rejeitados,  sem  modificação  do  julgado.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ;
AgRg-AREsp  114.750;  Proc.  2012/0009993-5;  PR;
Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Marco  Buzzi;  DJE
26/02/2014) - grifei.

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
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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 APELAÇÃO.

P. I.

João Pessoa, 14 de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                Relator
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