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APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO
ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RECURSO PREMATURO.
INTEMPESTIVIDADE.  AUSÊNCIA  DE
RATIFICAÇÃO.  SÚMULA  418  DO  STJ.
PRECEDENTES.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO.

- O desatendimento da tempestividade, consistente na
interposição da impugnação no prazo previsto em lei,
pode  emergir,  tanto  de  impugnações  antecipadas,
quanto  de  insurgências  tardias,  sendo  que,  em
qualquer dessas situações, o ônus processual é o não
conhecimento  do  recurso,  em  face  de  sua
extemporânea interposição.

- Verificada a prematuridade do recurso e a ausência
de ratificação de seus termos, não merece o mesmo
transpor  a  fase  de  conhecimento,  sendo  o  caso,
portanto, de se aplicar o comando do art. 557, caput,
do Código de Processo Civil, que permite ao relator
negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, através de decisão monocrática.
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Vistos.

Trata-se de  Apelação Cível interposta  pela  Mapfre Affinity
S/A contra a sentença proveniente da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande,  proferida  nos autos da  Ação Ordinária de Cobrança movida  por
Francisco José Araújo em desfavor do Consórcio Nacional Honda.

Na origem, o autor ajuizou a referida demanda, aduzindo, em
síntese, que, em 13 de maio de 2007, seu filho Marcos Felix de Araujo, veio a
óbito, deixando contrato de seguro de vida firmado com o requerido. Relatou
que, na condição de único herdeiro, requereu o recebimento da indenização
securitária devida, o que lhe fora negado pela seguradora, sob a alegação de
que  a  morte  do  contratante  decorreu  de  suicídio.  Com tais  considerações,
pugnou pela condenação da requerida ao pagamento do seguro contratado. 

Devidamente intimado, o réu contestou, às fls. 24/32, aduzindo,
preliminarmente,  a  irregularidade  da  representação  e  ilegitimidade  passiva.
Em seguida, denuncia à lide a Mapfre Seguros, sob o fundamento de que seria
ela a responsável pela análise do sinistro. No mérito, afirma que a negativa de
cobertura securitária se deu com base no disposto no artigo 798 do Código
Civil, no sentido de que é excluída a cobertura securitária quando, dentro dos
dois anos subsequentes à pactuação, ocorre o suicídio do segurado.

Réplica, às fls. 58/61. 

Realizada audiência preliminar, não foi obtida conciliação. Na
mesma oportunidade, foi deferida a denunciação à lide da Seguradora Mares-
Mapfre (fls. 79).

A empresa litisdenunciada ofertou sua defesa,  às fls.  87/109,
erigindo preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial. No mérito,
pugna  pela  improcedência  dos  pedidos,  obtemperando  não  ser  devida  a
cobertura requerida pelo demandante.

Decidindo  a  querela,  a  magistrada  singular  julgou  extinto  o
processo, em razão da prescrição da pretensão autoral. 

Inconformado,  o  promovente  interpôs  Apelação  Cível  (fls.
161/165), alegando que, nos termos do inciso IX, §3º, do artigo 206 do Código
Civil de 2002, aplicável ao caso em tela, prescreve em três anos a ação do
beneficiário  contra  o  segurador.  Assim,  considerando  que  a  ação  foi
distribuída  em  12.11.2010  e  que  a  negativa  administrativa  do  pedido  de
indenização ocorreu em 01.07.2008, não haveria que se falar em prescrição.

Por  meio  da  decisão  monocrática,  proferida  às  fls.  197/201,
houve  o  acolhimento  da  referida irresignação,  a  fim  de  afastar  o
reconhecimento  da  prescrição da  pretensão,  determinando-se  o  retorno dos
autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
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Em  nova  sentença,  às fls.  215/221,  o  juízo  a quo acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Administradora de Consórcio
Nacional Honda LTDA, excluindo-a da lide. No mais,  julgou procedente o
pedido, nos seguintes termos:

“Condeno  a  seguradora  ao  pagamento  do  prêmio
securitário  ao  autor,  corrigido  monetariamente  a
partir do evento danoso (óbito).
Condeno,  ainda,  ao  pagamento  das  custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação.
Condeno,  por  fim,  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios  do  patrono  da  empresa
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL
HONDA LTDA, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um
mil reais)” (fls. 221)

A  Administradora  de  Consórcio  Nacional  Honda  opõe
Embargos de Declaração  (fls. 223),  visando  a complementação do comando
sentencial, haja vista não ter  restado claro qual parte seria responsável pelo
pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos seus patronos.

Os  aclaratórios  foram  rejeitados,  por  meio  da  sentença
prolatada às fls. 224.

A Mapfre Affinity S/A, por sua vez, interpôs o presente recurso
apelatório, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, e ainda,
prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição, com fulcro no  art. 206,
§1º, inciso II, “b”, do Código Civil. 

No mérito, aduz, em síntese, que, nos termos do artigo 798 do
Código Civil, o suicídio ocorrido antes de completados dois anos ininterruptos
da  celebração  do  contrato,  por  si  só,  exclui  as  coberturas  previstas.  Por
derradeiro, na eventualidade de manutenção da decisão, sustenta que os juros
de mora devem ser computados a partir da citação, por tratar-se de demanda
calcada em responsabilidade contratual.

O apelado ofertou contrarrazões, às fls. 255/259.

O Ministério Público apresentou parecer às fls. 266, concluindo
pela não intervenção. 

É o relatório. 

DECIDO.

Preliminarmente,  para que  o mérito  posto em discussão pela
parte  possa  ser  analisado,  cumpre  desde  logo  verificar  a  existência  dos
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pressupostos processuais e das condições da ação, considerados genericamente
como pressupostos de admissibilidade do julgamento meritório.

Nesse contexto, cabe ao julgador, no âmbito recursal, conferir
se  estão  presentes  os  requisitos  formais  do  recurso,  os  quais  são
tradicionalmente  classificados  em  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos.
Dentre os primeiros, encontramos a exigência do cabimento, da legitimidade,
do interesse e  da inexistência  de fato impeditivo ou extintivo do poder  de
recorrer.

Já  quando  nos  deparamos  com  os  pressupostos  processuais
extrínsecos,  temos de averiguar:  a  devida prova do preparo;  a regularidade
formal  no  conteúdo  da  irresignação,  bem  como  a  comprovação  da
tempestividade  na  interposição  recursal,  consistente  na  interposição  da
impugnação no prazo previsto em lei. 

Há que se pontuar, contudo, que o desatendimento a esse último
requisito  pode  emergir  tanto  de  impugnações  antecipadas,  quanto  de
insurgências  tardias,  sendo  que,  em  qualquer  dessas  situações,  o  ônus
processual é o não conhecimento do recurso, em face de sua extemporânea
interposição.

Ademais, cumpre registrar que, consoante o contido no art. 538
do Código de Processo Civil,  “os embargos de declaração interrompem o
prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes”.

É nessa  perspectiva  que  o Superior  Tribunal  de  Justiça  vem
reiteradamente decidindo:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.  INTERPOSIÇÃO
PREMATURA.  AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO.
SÚMULA Nº 418 DO STJ.
1.-  Considera-se  extemporâneo  (prematuro)  o
Recurso Especial interposto antes da publicação do
acórdão dos embargos de declaração, quando não
reiterado ou ratificado. Súmula nº 418 desta Corte.
2.- Se o recurso é protocolado no período do recesso
forense não se pode entender que ele o tenha sido
apenas no primeiro dia útil subsequente para fins de
evitar a declaração de intempestividade. 
3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. 
(STJ;  AgRg-AREsp  23.363;  Proc.  2011/0157071-5;
PR; Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; Julg.
19/06/2012; DJE 28/06/2012) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.  SENTENÇA ESTRANGEIRA
CONTESTADA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
RECURSO  INTERPOSTO  ANTES  DA
PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO.  INTEMPES-
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TIVIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO  STF.
EMBARGOS NÃO-CONHECIDOS.
1. 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.
2. Embargos de declaração não-conhecidos.  (EDcl
na  SEC  3660/GB,  Rel.  Ministro  ARNALDO
ESTEVES  LIMA,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
03/02/2010, DJe 08/03/2010) (grifo nosso)

Também este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO
CONTRATUAL.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
RECURSO  INTERPOSTO  ANTES  DA
PUBLICAÇÃO  DO  JULGAMEN-  TO  DOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELO  NÃO
RATIFICADO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.  Salvo posterior
ratificação,  é  extemporâneo  o  recurso
extraordinário  interposto  antes  da  publicação  do
acórdão dos embargos de declaração, ainda que o
julgamento destes não tenha implicado modificação
substancial do teor do julgamento original" (stf. AI
717763 ED, relator(a): Min. Cezar peluso, segunda
turma,  julgado  em  14/04/2009). -apelação  cível.
Ação de rescisão contratual. Promessa de compra e
venda.  Preliminar.  Rejeição.  Inadimplência.
Rescisão. Indenização. Não comprovação dos danos.
Reforma parcial da sentença para excluir a retenção
do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor
a ser restituído ao comprador.  Provimento parcial.
Restando configurada a inadimplência  do devedor,
mostra-se  cabível  o  acolhimento  da  rescisão
contratual pleiteada, nos termos em que fixado pelas
partes no instrumento contratual. Contudo, para que
possa a compromitente vendedora ser indenizada dos
prejuízos  advindos  do  uso,  da  desvalorização
imobiliária, ou dos custos relacionados ao imóvel, é
preciso que seja produzido nos autos um conteúdo
probatório mínimo que fundamente a pretensão, não
sendo  cabível  a  fixação  de  um  montante
indenizatório lastreado em mera presunção. 
(TJ-PB;  AC  200.2008.013822-1/001;  Terceira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides;  DJPB  11/04/2013;
Pág. 11)

Pois  bem,  na  presente  hipótese,  a  intimação  da  sentença  de
mérito foi procedida às partes, por meio de publicação no Diário da Justiça,
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em  22 de agosto de 2014, fls.  222, enquanto que o recurso apelatório,  em
apreço, restou interposto no dia 2 daquele mesmo mês e ano, fls. 226.

Nada  obstante  a  aparente  tempestividade  da  insurgência  sob
análise, é de se observar que, em verdade, o apelante apresentou a sua peça
recursal quando, ainda, encontrava-se pendente o julgamento dos embargos de
declaração, de fls. 223, opostos pela parte contrária, em 29 de agosto de 2014.

Nesse  contexto,  fazia-se  necessário,  após  a  decisão  dos
embargos, fls.  224, publicada em  23 de setembro de 2014, a ratificação do
apelo já interposto -  ou, mesmo, a apresentação de outras razões -, consoante
posicionamento  analogicamente  extraído  da  Súmula  nº  418,  da  Corte
Superior de Justiça, cuja transcrição não se deve dispensar:

“É inadmissível o recurso especial interposto antes
da  publicação  do  acórdão  dos  embargos  de
declaração, sem posterior ratificação.”

A  parte  recorrente,  todavia,  muito  embora  devidamente
intimada do julgamento dos aclaratórios (fls.  225), não apresentou qualquer
nova manifestação,  de sorte  que os autos foram remetidos a esta  Corte  de
Justiça, para análise do inconformismo primitivo.

Isso implica dizer que o recurso em apreciação é extemporâneo,
haja  vista  manejado contra  ato que sequer  dispunha de  existência  jurídica,
portanto, bem antes do início da fluência do prazo recursal.

Sendo assim, verificada a prematuridade do recurso e ausência
de  ratificação  de  seus  termos,  não  merece  esse  transpor  a  fase  de
conhecimento, sendo o caso, portanto, de se aplicar o comando do art. 557,
caput, do Código de Processo Civil, que permite ao relator negar seguimento a
recurso manifestamente inadmissível, através de decisão monocrática.

Ante  o  exposto,  firme  nos  fundamentos  declinados,  NÃO
CONHEÇO do recurso interposto, fazendo-o com esteio no art. 557,  caput,
do Código de Processo Civil.

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 3 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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