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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060941-16.2012.815.2001
ORIGEM: 14ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz José Ferreira Ramos Júnior, convocado para substituir
a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
APELANTE: Zilma de Melo Costa
ADVOGADO: Marcus Túlio Macedo de Lima Campos
APELADO: Banco Itau S/A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO
INTERPOSTO  ANTES  DO  JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO  POSTERIOR.
EXTEMPORANEIDADE.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  557  DO  CPC.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

- STJ:  “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. A exigência de ratificação decorre
da  necessidade  de  esgotamento  da  instância.”  (AgRg  no  Ag
1407422/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 18/08/2011, DJe 19/09/2011).

Vistos etc.

Cuida-se de apelação cível interposta por  ZILMA DE MELO COSTA
contra sentença (fls. 102/103) proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Capital,
no bojo de ação revisional ajuizada pela própria apelante em face de BANCO
ITAÚ S/A, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art.
267, III do CPC, por entender que a demandante abandonou a causa, mesmo
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sendo intimada pessoalmente para se apresentar ao feito.

A apelante alega que não houve de inércia de sua parte, e que a
sentença é nula haja vista sua falta de fundamentação (fls. 112/117).

Inexistência de contrarrazões. 

A Procuradoria de Justiça não adentrou no mérito da controvérsia (f.
123/126).

É o relatório necessário.

DECIDO.

Compulsando  os  autos,  observa-se  que  a apelante interpôs  seu
recurso antes do julgamento dos embargos declaratórios (fls. 105/110),
sem ratificá-lo posteriormente, conforme fls. 118 e seguintes.

É que a decisão referente aos embargos  foi  publicada no Diário da
Justiça  de  29  de  abril  de  2013  (fls.  111),  enquanto  que  apelação  foi
interposta em 22 de abril do mesmo ano, conforme se constata da chancela
mecânica no rosto da petição de fls. 112.

Dessa  forma,  tenho  que  o  recurso  apelatório  é  prematuro,
extemporâneo, tornando-se, portanto, inadmissível.

Sobre o tema, eis o tom da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  DISTRITAL  APOSENTADO.  APELAÇÃO
INTERPOSTA  ANTES  DO  JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. 1. Agravo regimental interposto
contra decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a
intempestividade  da  apelação.  2.  No  caso  concreto,  o  recurso  de
apelação  foi  interposto  antes  da  publicação  do  resultado  do
julgamento dos embargos de declaração contra sentença a quo e
o agravante não atentou para a necessidade de ratificação dos
seus termos. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se firmou
no  sentido  de  que  é  imprescindível  a  ratificação/reiteração  de  recurso
quando interposto antes do julgamento de embargos de declaração, visto
que  os  aclaratórios  interrompem  o  prazo  para  propositura  de  outros
recursos.  Precedentes:  REsp  886.405/PR,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  Primeira
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Turma, julgado em DJe 1/12/2008; REsp 1.009.424/SP, Rel.  Min.  Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2010; e REsp 659.663/MG,
Rel.  Ministro  Aldir  Passarinho  Júnior,  Quarta  Turma,  DJe  22/3/2010.  4.
Agravo regimental não provido.1

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  CONTRA  A
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE
CONTRÁRIA. RATIFICAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 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.  A  exigência  de  ratificação  decorre  da
necessidade de esgotamento da instância. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento.2

Conforme exposto, é medida adequada a negativa de seguimento do
presente recurso, com base no art. 557 do CPC, haja vista a jurisprudência do
STJ que impõe a necessidade de ratificação da apelação interposta antes do
julgamento dos embargos de declaração. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso apelatório, o que
faço arrimado no art. 557 do CPC.

Intimações necessárias.

Cumpra-se. 

João Pessoa, 13 de agosto de 2014.

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                        Relator

1 AgRg no REsp 1252008/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe

17/10/2011.

2 AgRg no Ag 1407422/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 19/09/2011.


