
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0032791-93.2010.815.2001
ORIGEM      : Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATORA : Desembargador João Alves da Silva
APELANTE : Francisco Odílio de Melo e Dias 
                         (Adv. Maria da Penha Batista Sousa – OAB/PB 14.974)
APELADO  : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Delosmar Domingos de
Mendonça Júnior

APELAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTERIORMENTE
AO  JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
SALUTAR RATIFICAÇÃO POSTERIOR, À LUZ DO CPC VIGENTE
À  ÉPOCA.  INOCORRÊNCIA.  INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

-  “[...] impende registrar que, em observância ao princípio tempus
regit actum, o recurso será regido pela norma em vigor ao tempo da
publicação da decisão impugnada.”1 Consoante  Jurisprudência  do
Colendo STJ, bem assim com a processualística vigente à época do
CPC/73,  contemporâneo  ao  prazo  recursal  vislumbrado  in  casu,  a
intempestividade recursal advém não somente de manifestação tardia
da parte, mas, também, da sua impugnação prematura, de modo que,
estando pendente o julgamento dos aclaratórios da parte contrária, é
prematura a interposição de apelação sem a ratificação posterior dos
seus termos, haja vista não ter havido o exaurimento da instância.

- O STJ ressalta ser, à época referenciada, “forçoso verificar que ainda
permanece hígida a aplicação da Súmula 418/STJ e, por conseguinte, a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  sentido  de
considerar prematura a apelação interposta antes do julgamento dos
embargos  de  declaração,  sem  posterior  ratificação”  (AgRg  AREsp
672.867, Rel. Luis Felipe Salomão, T4, 28/04/2015).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

1 STJ - EDcl nos EREsp 1313870/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, DJ de 1.7.2013



ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade, não conhecer do apelo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão
a certidão de julgamento de fl. 137.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
improcedente o pedido formulado na ação de cobrança proposta por Francisco Odílio de
Melo e Dias em desfavor do Estado da Paraíba.

A decisão prolatada pelo Juízo julgou improcedente o pedido inicial,
sob o fundamento de que não é possível o pagamento do adicional de insalubridade a
servidor público estadual com base nas regras da CLT, quando há expressa previsão legal
(Lei Complementar nº 58/2003) prevendo o pagamento em seu valor nominal. 

Inconformado,  o  recorrente  interpôs  o  presente  recurso,  aduzindo
que a Lei Complementar nº 50/2003, que congelou o adicional de insalubridade em seu
valor nominal é inconstitucional, visto que manifestamente contrário ao inciso XXXV, do
art. 30 da Constituição Federal.

Assevera  que  o  congelamento  se  deu  sobre  o  valor  absoluto
calculado sobre o salário mínimo da época, R$ 40,00 (quarenta reais), quando deveria ter
sido utilizado o salário base da categoria, conforme preceitua o art. 7º da Lei 6.568/1997 e
que  o  congelamento  é  abusivo  e  afronta  severamente  o  princípio  constitucional  da
irredutibilidade dos vencimentos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado
procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 178, do CPC.

É o breve relatório.

VOTO

De  início,  apreciando-se,  prima  facie,  o  recurso  apelatório,  cumpre
adiantar que sua insurgência não merece ser conhecida, tendo em vista, essencialmente, a
ausência de ratificação, pela recorrente, de apelo apresentado anteriormente ao julgamento
dos embargos de declaração. Neste particular, anote-se, de logo, que a parte recorrente



teve  a  oportunidade  de  pronunciar-se  nos  autos  após  o  julgamento  dos  embargos  de
declaração, tendo optado apenas por renunciar ao prazo recursal (fl. 125 v).

Com efeito,  destaque-se que o STJ,  em apreciação da matéria  sub
examine, consagrou, à luz da processualística anterior, vigente à época do decurso do prazo
recursal, que, interposto apelo em momento anterior à ultimação do recurso de integração
oposto contra  a  mesma sentença,  o  recebimento e  o  conhecimento daquela  via ficarão
condicionados à efetiva ratificação do recurso, posteriormente à resolução dos embargos
de declaração, por ocasião de aplicação analógica da Súmula 418, do STJ, infra:

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

Corroborando  referida  inteligência,  tem-se  que  a  mais  abalizada
Jurisprudência  da  Corte  Superior  permanece  seguindo,  naquilo  que  tange  aos  prazos
recursais regidos pelo CPC/1973, o teor do enunciado sumular em epígrafe,  não tendo
abraçado, pois, consectariamente, a tese da dispensa da ratificação do apelo prematuro.

Nesse diapasão, revela-se suficiente a análise das seguintes ementas:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  APELAÇÃO  EXTEMPORÂNEA.
INTERPOSIÇÃO  ANTERIOR  AO  JULGAMENTO  DOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  POSTERIOR
RATIFICAÇÃO. SÚMULA 418/STJ. INCIDÊNCIA ANALÓGICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.  Ressalvado o entendimento deste
Relator  expressado  no  voto  proferido  no  Recurso  Especial  n.
1.129.215-DF,  pendente  de  julgamento  na  Corte  Especial  deste
Tribunal, forçoso verificar que ainda permanece hígida a aplicação
da  Súmula  418/STJ  e,  por  conseguinte,  A  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar prematura a
apelação  interposta  antes  do  julgamento  dos  embargos  de
declaração,  sem  posterior  ratificação.  2.  Agravo  regimental  não
provido. (AgRg ARE 672.867, Rel. Min. Luis F. Salomão, 06/05/2015).

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;  T3;
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 17/03/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA
ANTES  DO  JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS



DECLARATÓRIOS.  AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO.
PREMATURIDADE.   SÚMULA  N.  418/STJ.  INCIDÊNCIA  POR
ANALOGIA.  1.  Apelação  interposta  antes  do  julgamento  dos
embargos  declaratórios  opostos   pela  outra  parte  é  considerada
prematura se  não houver  a  necessária  ratificação posterior.  2.  "É
inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do
acórdão  dos  embargos  de  declaração,  sem  posterior  ratificação"
(súmula  n.  418/STJ.  3.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg
AREsp 164.954/GO, Min. João Otávio De Noronha, T3, 25/06/2013).

A seu  turno,  referendando  tal  posicionamento,  exsurge,  ainda,  a
linha  decisória  dominante  nesta  Egrégia  Corte  de  Justiça,  a  qual  compartilha,  sem
reservas, o raciocínio consubstanciado nos julgados retro. Desta feita, destaque-se:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  APELAÇÃO  INTERPOSTA
ANTES  DO  JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS.   RECURSO  PREMATURO.
AUSÊNCIA  DE  REITERAÇÃO.  INTEMPESTIVIDADE.  APELO
NÃO  CONHECIDO.  IRRESIGNAÇÃO  INSTRUMENTAL.
RECURSO  EM  DESARMONIA  COM  JURISPRUDÊNCIA  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO  À  SÚPLICA  INSTRUMENTAL.  É  intempestiva,
por  ser  prematura,  a  apelação interposta  antes  da  intimação das
partes sobre o julgamento dos embargos de declaração, quando não
realizada  sua  ratificação  posterior.  Precedentes  do  STJ.  Nesse
contexto, correta a decisão a quo que inadmitiu o apelo ante a sua
intempestividade,  com  base  em  julgados  da  Corte  Cidadão.
Estando o recurso em desarmonia com jurisprudência dominante
dos Tribunais Superiores, a negativa de seguimento é medida que
se impõe. (00016800720158150000, Jose Ricardo Porto, 03/06/15).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  APELAÇÃO  CÍVEL
INTERPOSTA  ANTES  DA  SENTENÇA  QUE  JULGOU
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  OPOSTOS  PELA  PARTE
ADVERSA.  AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO  DAS  RAZÕES
APELATÓRIAS.  INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO.  JUÍZO
DE  ADMISSIBILIDADE  PELO  JUIZ  ¿A  QUO¿  PRECEDENTES
DO  STJ  E  DO  TJPB.  APLICAÇÃO  DA  REGRA  DO  ART.  557,
¿CAPUT¿,  DO  CPC  SEGUIMENTO  NEGADO.  -  Diante  da
oposição  de  Embargos  de  Declaração  pela  parte  contrária  e,
notadamente, em face de o Apelante haver deixado de ratificar as
razões  do  recurso  apelatório,  reputa-se  intempestiva  a  Apelação
interposta por ter sido protocolizada quando, nos termos do art. 538
do CPC, o prazo recursal encontrava-se interrompido. - Ainda que



caiba ao Tribunal de Justiça o Juízo de admissibilidade definitivo
acerca da Apelação, tal circunstância não retira do Juiz ¿a quo¿ a
possibilidade  de  fazê-lo,  devendo  no  caso  de  flagrante
inobservância  dos  pressupostos  recursais,  negar-lhe  seguimento.
(TJPB, 0002172-96.20158150000, Leandro Santos, 15-05-2015).

Por fim, necessário sublinhar que quando o recorrente lançou mão da
apelação (14/02/2012),  ainda vigorava o antigo Código de Processo Civil,  daí porque o
cabimento  da  presente  demanda  deve  ser  apreciada  à  luz  dos  mandamentos  daquele
diploma processual.

Com  efeito,  como  se  sabe,  a  legislação  processual  tem  aplicação
imediata no tempo, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob
a vigência da norma anterior.  Neste particular,  o art.  14,  do Novo Código de Processo
Civil, estabelece:

“Art.  14.  A  norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada.”

O normativo deixa claro que a norma processual não terá aplicação
retroativa e será aplicável imediatamente aos processos em curso. Entretanto, o CPC em
vigor apontou a necessidade de resguardar os atos processuais já praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada.

A razão disto reside no fato de que o ato processual constitui também
um ato jurídico perfeito, posto em prática em determinado momento, que deve merecer a
proteção  devida  à  luz  da  legislação  vigente  à  época,  sob  pena  de  violação  ao  art.  5º,
XXXVI, da Constituição Federal.  Em outras palavras,  a novel legislação processual não
pode ser aplicada aos atos processuais praticados na vigência da lei anterior e que por ela
são regulados. De outro lado, os atos processuais consolidados após a vigência do novo
cpc  deverão  observar  as  regras  por  ele  estabelecidas.  Sobre  o  tema,  aliás,  o  Ministro
Arnaldo Esteves de Lima defende:

“Quanto  ao  mais,  impende  registrar  que,  em  observância  ao
princípio tempus regit actum, o recurso será regido pela norma em
vigor ao tempo da publicação da decisão impugnada.” EDcl nos
EREsp  1313870/SP,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,
Corte Especial, DJ de 1.7.2013

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  INFRINGENTES.  RECURSO
ESPECIAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.352/01. JUNTADA
DOS  VOTOS  AOS  AUTOS  EM  MOMENTO  POSTERIOR.
DIREITO  INTERTEMPORAL.  LEI  APLICÁVEL.  VIGENTE  À



ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO
DO  ART.  530  DO  CPC.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA. 1.  Na ocorrência de sessão de julgamento em
data anterior à entrada em vigor da Lei 11.352/01, mas tendo o teor
dos votos sido juntado aos autos em data posterior, não caracteriza
supressão  de  instância  a  não  interposição  de  embargos
infringentes,  porquanto,  na  hipótese,  a  lei  vigente  à  época  da
publicação  rege  a  interposição  do  recurso.  2.  Embargos  de
divergência  providos.(EREsp  740.530/RJ,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  01/12/2010,  DJe
03/06/2011)

Discorrendo sobre segurança jurídica e o novo diploma processual, o
Ministro Luiz Fux pontuou:

“O Código de Processo Civil,  seguindo a regra de ‘supradireito’
quanto à aplicação imediata da lei processual, dispõe, no seu artigo
1.211, que ele rege o processo civil em todo o território brasileiro e,
ao entrar  em vigor,  suas disposições aplicam-se,  desde logo,  aos
processos pendentes[1]. Idêntico preceito encontra-se no Código de
Processo Penal, artigo 2º[2] com um plus, qual o de que esclarece
textualmente  o  respeito  aos  atos  validamente  praticados  sob  a
égide da lei anterior.

Em essência, o problema da eficácia da lei no tempo é de solução
uniforme, porquanto toda e qualquer lei, respeitado o seu prazo de
vacatio legis, tem aplicação imediata e geral, respeitados os direitos
adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Muito embora
a  última  categoria  pareça  ser  a  única  de  direito  processual,  a
realidade é que todo e qualquer novel diploma de processo e de
procedimento deve respeitar o ato jurídico-processual perfeito e os
direitos  processuais  adquiridos  e  integrados  no  patrimônio  dos
sujeitos do processo. Assim, v.g., se uma lei nova estabelece forma
inovadora de contestação, deve respeitar a peça apresentada sob a
forma prevista na lei pretérita. O mesmo raciocínio impõe-se caso a
decisão contemple ao vencedor custas e honorários e uma nova lei
venha a extinguir a sucumbência nesta categoria de ações. Nesta
hipótese,  o  direito  subjetivo  processual  à  percepção  daquelas
verbas segundo a  lei  vigente  ao tempo da decisão não deve ser
atingido.

Trata-se,  em  verdade,  da  transposição  para  todos  os  ramos  de
direito, do cânone constitucional da ‘irretroatividade das leis’ (arts.
5º, XXXVI, da CF, e 6º da LINCC)[3].



O tema singulariza-se no âmbito do processo em razão da natureza
dinâmica  da  relação processual,  que  a  cada  evolver  faz  exsurgir
novas  etapas,  novos  atos,  novos  direitos,  deveres,  ônus  e
faculdades,  impondo  a  aplicação  da  lei  nova  aos  feitos
‘pendentes’[4].  Assim,  por  exemplo,  a  alteração  de  etapas
procedimentais  pode ser  adaptada a  feitos  pendentes desde que
não comprometa ‘os fins de justiça’ do processo.

Desta sorte, a inovação de previsão de inserção de novas audiências
são  alterações  passíveis  de  serem  procedidas  caso  o  estágio  do
procedimento assim o permita.

A  surpresa  e  o  prejuízo  como  critérios  vedados  na  exegese  da
aplicação  de  novel  ordenação  aos  feitos  pendentes  impedem
danosas interpretações.

A lei processual — e nisso não difere de nenhuma outra — dispõe
para o futuro, respeitando os atos e os “efeitos” dos atos praticados
sob a égide da lei revogada. É a consagração do princípio tempus
regit actum que não impede que os atos processuais futuros e os
fatos com repercussão no processo se subsumam aos novos ditames
da lei revogadora. Assim, v.g., se a revelia ocorreu sob o pálio de lei
que  lhe  atribuía  como  efeito  processual  impor  o  julgamento
antecipado,  o  advento  de  lei  nova  não  retira  do  autor  o  direito
subjetivo  àquele  pronunciamento  decorrente  da  inatividade
processual  do  réu.  Idêntico  raciocínio  nos  conduz  a  vincular  os
efeitos da sentença à lei vigente ao momento da prolação do ato
decisório final. Esse preceito do tempus regit actum tanto se aplica
para  as  normas  processuais  tout  court,  como  para  aquelas  que
influem  sobre  o  fenômeno  processual,  como  sói  ocorrer  com  as
regras  de  procedimento  e  de  organização  e  divisão  judiciária.
Assim,  v.g.,  a  nova  lei  que  dispõe  sobre  competência  aplica-se
imediatamente para os feitos que se iniciarem sob a sua vigência,
respeitando, entretanto, as ações propostas anteriormente e o efeito
primordial  da  propositura  das  mesmas  que  é  o  de  ‘perpetuar  a
competência’ (art. 87 do CPC)[5].

Deveras, o direito de recorrer acerca de uma decisão somente nasce
quando ela é tornada pública na sessão de julgamento e, no seu
teor, revela gravame e lesividade para parte. Nesse instante, surge o
direito de o prejudicado recorrer, a ser exercido num determinado
lapso  de  tempo,  sob  pena  de  preclusão”.  (O  novo  Código  de
Processo Civil  e  a  segurança jurídica normativa –  Ministro Luiz
Fux  –  disponível  em:<http://www.conjur.com.br/2016-mar-

http://www.conjur.com.br/2016-mar-22/ministro-luiz-fux-cpc-seguranca-juridica-normativa


22/ministro-luiz-fux-cpc-seguranca-juridica-normativa>. Acesso em
23/03/2016, pelas 09:17h)

Mais adiante, complementa o Ministro:

[…]  em  função  da  principiologia  do  novo  CPC,  que  acentua  o
respeito à segurança jurídica, a proposta que melhor atende esse
desígnio fundamental é a que propugna pela “Aplicação do novo
CPC  aos  recursos  interpostos  após  a  sua  vigência  e  às  etapas
procedimentais futuras”.

Essa  regra,  mercê  de  simplificar  os  entendimentos  antagônicos,
permite que os processos em curso mantenham o seu status quo.

Outrossim, o novo CPC é um ordenamento lavrado à luz da novel
axiologia  constitucional  que  prevê  como  direito  fundamental  a
“segurança  jurídica”  que  se  subdivide  em  segurança  judicial  e
segurança legal.

Assim,  por  exemplo,  se  o  novo  CPC  entra  em  vigor  quando
pendente um Recurso Extraordinário,  o novel regime não atinge
essa impugnação quanto a novos requisitos inexistentes à data da
decisão recorrida”. 

A adoção do princípio tempus regit actum impõe o respeito aos atos
praticados sob o pálio  da lei  revogada,  bem como aos seus efeitos,  impossibilitando a
retroação da lei nova. Por esta razão, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos
cabíveis ou outros instrumentos processuais voltados contra o ato decisório, uma vez que
o direito de impugnar surge com o ato lesivo ao interesse do sucumbente e as regras para
impugnar a decisão devem ser aquelas regidas pela lei da data da publicação do decisum.

Nesse referido prisma, não subsiste dúvida da inadmissibilidade do
recurso,  sobretudo  porque,  não  tendo  havido  ratificação  posterior  ao  julgamento  dos
aclaratórios,  o  mesmo  se  amolda  na  categoria  de  recurso  prematuro  impassível  de
conhecimento, em conformidade com a visão jurisprudencial abailada acima. Em razão do
acima exposto, voto pelo não conhecimento do recurso. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  não conhecer  do apelo,  nos
termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.

http://www.conjur.com.br/2016-mar-22/ministro-luiz-fux-cpc-seguranca-juridica-normativa


Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 30 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator



 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA S ILVA

APELAÇÃO Nº 0032791-93.2010.8152.001
ORIGEM      : Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATORA : Desembargador João Alves da Silva
APELANTE : Francisco Odílio de Melo e Dias 
                         (Adv. Maria da Penha Batista Sousa – OAB/PB 14.974)
APELADO  : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Delosmar Domingos de
Mendonça Júnior

RESUMO DO VOTO Nº ___ PAUTA DIA ___/___/___

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
improcedente o pedido formulado na ação de cobrança proposta por Francisco Odílio de
Melo e Dias em desfavor do Estado da Paraíba.

A decisão prolatada pelo Juízo julgou improcedente o pedido inicial,
sob o fundamento de que não é possível o pagamento do adicional de insalubridade a
servidor público estadual com base nas regras da CLT, quando há expressa previsão legal
(Lei Complementar nº 58/2003) prevendo o pagamento em seu valor nominal. 

Inconformado,  o  recorrente  interpôs  o  presente  recurso,  aduzindo
que a Lei Complementar nº 50/2003, que congelou o adicional de insalubridade em seu
valor nominal é inconstitucional, visto que manifestamente contrário ao inciso XXXV, do
art. 30 da Constituição Federal.

Assevera  que  o  congelamento  se  deu  sobre  o  valor  absoluto
calculado sobre o salário mínimo da época, R$ 40,00 (quarenta reais), quando deveria ter
sido utilizado o salário base da categoria, conforme preceitua o art. 7º da Lei 6.568/1997 e
que  o  congelamento  é  abusivo  e  afronta  severamente  o  princípio  constitucional  da
irredutibilidade dos vencimentos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que
seja julgado procedente o pedido inicial.

É o breve relatório.

VOTO

De  início,  apreciando-se,  prima  facie,  o  recurso  apelatório,  cumpre
adiantar que sua insurgência não merece ser conhecida, tendo em vista, essencialmente, a



ausência de ratificação, pela recorrente, de apelo apresentado anteriormente ao julgamento
dos embargos de declaração. Neste particular, anote-se, de logo, que a parte recorrente
teve  a  oportunidade  de  pronunciar-se  nos  autos  após  o  julgamento  dos  embargos  de
declaração, tendo optado apenas por renunciar ao prazo recursal (fl. 125 v).

Com efeito,  destaque-se que o STJ,  em apreciação da matéria  sub
examine, consagrou, à luz da processualística anterior, vigente à época do decurso do prazo
recursal, que, interposto apelo em momento anterior à ultimação do recurso de integração
oposto contra  a  mesma sentença,  o  recebimento e  o  conhecimento daquela  via ficarão
condicionados à efetiva ratificação do recurso, posteriormente à resolução dos embargos
de declaração, por ocasião de aplicação analógica da Súmula 418, do STJ, infra:

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

Corroborando  referida  inteligência,  tem-se  que  a  mais  abalizada
Jurisprudência  da  Corte  Superior  permanece  seguindo,  naquilo  que  tange  aos  prazos
recursais regidos pelo CPC/1973, o teor do enunciado sumular em epígrafe,  não tendo
abraçado, pois, consectariamente, a tese da dispensa da ratificação do apelo prematuro.

Por fim, necessário sublinhar que quando o recorrente lançou mão da
apelação (14/02/2012),  ainda vigorava o antigo Código de Processo Civil,  daí porque o
cabimento  da  presente  demanda  deve  ser  apreciada  à  luz  dos  mandamentos  daquele
diploma processual.

Com  efeito,  como  se  sabe,  a  legislação  processual  tem  aplicação
imediata no tempo, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob
a vigência da norma anterior. O normativo deixa claro que a norma processual não terá
aplicação retroativa e será aplicável imediatamente aos processos em curso. Entretanto, o
CPC em vigor apontou a necessidade de resguardar os atos processuais já praticados e as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada.

A razão disto reside no fato de que o ato processual constitui também
um ato jurídico perfeito, posto em prática em determinado momento, que deve merecer a
proteção  devida  à  luz  da  legislação  vigente  à  época,  sob  pena  de  violação  ao  art.  5º,
XXXVI, da Constituição Federal.  Em outras palavras,  a novel legislação processual não
pode ser aplicada aos atos processuais praticados na vigência da lei anterior e que por ela
são regulados. De outro lado, os atos processuais consolidados após a vigência do novo
cpc deverão observar as regras por ele estabelecidas.

A adoção do princípio tempus regit actum impõe o respeito aos atos
praticados sob o pálio  da lei  revogada,  bem como aos seus efeitos,  impossibilitando a
retroação da lei nova. Por esta razão, a lei em vigor à data da sentença regula os recursos
cabíveis ou outros instrumentos processuais voltados contra o ato decisório, uma vez que
o direito de impugnar surge com o ato lesivo ao interesse do sucumbente e as regras para



impugnar a decisão devem ser aquelas regidas pela lei da data da publicação do decisum.

Nesse referido prisma, não subsiste dúvida da inadmissibilidade do
recurso,  sobretudo  porque,  não  tendo  havido  ratificação  posterior  ao  julgamento  dos
aclaratórios,  o  mesmo  se  amolda  na  categoria  de  recurso  prematuro  impassível  de
conhecimento, em conformidade com a visão jurisprudencial abailada acima. Em razão do
acima exposto, voto pelo não conhecimento do recurso. É como voto.


