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ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N.º 0047642-06.2011.815.2001
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante : Cagepa Cia de Água e Esgotos da Paraíba
Advogado : Eloi Custódio Meneses 
Agravado : José de Vasconcelos Maia 
Advogado : Eduardo Braga Filho 

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO AJUIZADA 
ANTERIORMENTE  À  DECISÃO  DOS  DECLARATÓRIOS. 
PREMATURIDADE.  RATIFICAÇÃO  POSTERIOR. 
INEXISTÊNCIA.INTEMPESTIVIDADE.CONFIGURAÇÃO. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DO 
DECISUM. DESPROVIMENTO. 

Encontrando-se  pendente  o  julgamento  dos  aclaratórios, 
considera-se  prematura  a  interposição  de  apelação,  sem  a 
ratificação posterior dos seus termos, porquanto não houve 
o necessário exaurimento da instância.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados. 

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno. 

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela  Cagepa Cia de 
Água e Esgotos da Paraíba desafiando decisão monocrática desta Relatoria,  fls. 
124/127 que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela 
aviada por José de Vasconcelos Maia, negou seguimento ao recurso apelatório, por 
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ser manifestamente inadmissível, em face de sua extemporaneidade, nos termos 
do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.  

Às  fls.  130/133,  sustenta  a  agravante  que  apelou 
tempestivamente  da  decisão  combatida,  afirmando  ser  inconsistente  a  tese  de 
recurso prematuro e, por sua vez, a necessidade de ratificação do apelo. Argui, por 
fim, que não houve qualquer modificação nos termos do apelo outrora ajuizado 
com  a  decisão  proferida  em  sede  de  embargos.  Diante  disso,  requer  a 
reconsideração  da  decisão  impugnada,  ou  o  provimento  do  agravo,  a  fim  de 
acolher o apelo manejado.   

É o relatório

V O T O
Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

A  retórica  da  agravante  é  desprovida  de  qualquer 
sustentáculo jurídico.

De  fato,  a  recorrente  ajuizou  a  sua  insurgência 
prematuramente. Isso porque, consoante informa o acervo probatório colacionado 
aos autos, a agravante interpôs recurso apelatório na data de 13/03/2013, fls. 70.  A 
sentença em sede de embargos de declaração foi publicada no Diário da Justiça no 
dia 07/08/2013, fls. 92.  E, posteriormente, a lide tramitou sem que a recorrente 
ratificasse  os  termos do apelo  anteriormente  interposto,  a  despeito  de  ter  sido 
intimada da sentença dos embargos, fls. 93. 

Para confirmar referida ilação, transcrevo trecho da decisão 
combatida, in verbis: 

“Isso  porque,  conforme as peças  processuais  colacionadas ao caderno  
processual,  a  parte  apelante  ajuizou  recurso  apelatório  na  data  de  
13/03/2013,  fls.  70,  e   a  sentença  proferida  em  sede  de  embargos  de  
declaração foi publicada em nota de foro no dia 07/08/2013, fls. 92. 

Neste cenário, é importante ressaltar que após a referida publicação, não  
houve  a  necessária ratificação  dos  termos  daquela  manejada  
prematuramente.”

Caberia, portanto, a agravante ratificar o recurso apelatório 
anteriormente  ajuizado,  entretanto,  não  o  fez,  acarretando,  assim,  o  não 
conhecimento da pretensão recursal. 
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A esse respeito o nosso egrégio Tribunal já decidiu: 

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO. NÃO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557, 
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
REVISÃO  DE  CONTRATO  DE  MÚTUO  BANCÁRIO.  RECURSO 
APELATÓRIO  INTERPOSTO  ANTERIORMENTE  À  DECISÃO  DOS 
DECLARATÓRIOS.  PREMATURIDADE.  NECESSIDADE  DE 
RATIFICAÇÃO  POSTERIOR.  INEXISTÊNCIA.  INTEMPESTIVIDADE 
CONFIGURADA.  PRECEDENTES.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM. 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Encontrando-se  pendente  o 
julgamento  dos  aclaratórios,  considera-se  prematura  a  interposição  de 
apelação,  sem  a  ratificação  posterior  d  s  seus  termos,  porquanto  não 
houve   o  necessário  exaurimento  da  instância.  -  É  assente  na 
jurisprudência do STF e do STJ que a intempestividade recursal advém 
não só de manifestação tardia da parte, mas, igualmente, da impugnação 
prematura.  STJ-EDc1  na  SEC  3660/GB,  Rel.  Ministro  ARNALDO 
ESTEVES  LIMA,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  03/02/2010,  DJe 
08/03/2010. - É extemporâneo o recurso interposto antes de publicada a 
decisão im¡pugnada no órgão oficial, sem posterior ratificação. `STF - AI-
AgR-ED 599467 / RS - É de se manter a decisão monocrática que,  nos 
termos  do  art.  557,  Caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  nega 
conhecimento ao recurso, mormente quando as razões do agravo interno 
limitam-se  a  revolver  a  matéria  já  apreciada.
TJPB - Acórdão do processo nº 20020050423207001 - Órgão (4ª CÂMARA 
CÍVEL)  -  Relator  Frederico  Martinho  da  Nódrega  Coutinho  -  j.  em 
06/11/2012 

Assim, estando a decisão atacada proferida em consonância 
com a mais abalizada jurisprudência, é de se concluir pela manutenção do julgado 
em sua integralidade. 

Com  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO INTERNO.

É como voto. 

Presidiu a sessão a Exma Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes  .  Participaram do julgamento,  a  Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes  (relatora),  o  Exmo Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para 
substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo Des. José Aurélio da 
Cruz. 

Presente  ao  julgamento,  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça. 
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Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de agosto de 2014. 

Gabinete no TJ/PB, em 20 de agosto  de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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