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QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo Interno nº 0019141-13.2009.815.2001
Origem : 4ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Banco do Brasil S/A
Advogado  : Rafael Sganzerla Durand – OAB/PB nº 211.648-A
Agravado : Antônio Sérgio Nicácio Alves
Advogada   : Marta Bispo Marques - OAB/PB nº 9.017

AGRAVO INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO.
SEGUIMENTO  NEGADO.  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.
INCONFORMISMO.  RECURSO  INTERPOSTO
ANTES DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELO  NÃO
RATIFICADO. NECESSIDADE À LUZ DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL  VIGENTE  À  ÉPOCA.
DECISÃO  RECORRIDA  QUE  NÃO  MERECE
REPAROS. DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.
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-  Inexistindo  correções  a  serem  procedidas  no
julgado atacado,  é  de  se  concluir  pela  sua integral
manutenção,  não  restando,  por  conseguinte,  outro
caminho,  senão  o  de  desprovimento  do  agravo
interno.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o agravo interno.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  171/174,
interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão monocrática, fls. 161/169, que
não conheceu o Recurso de Apelação manejado pela ora recorrente, tendo em vista a
constatação  de  intempestividade  do  recurso,  por  ter  sido  protocolado
prematuramente.

Em suas  razões,  a  instituição  financeira postula  a
modificação  do  decisum impugnado,  ao  argumento  de  que  em que pese  ter  sido
aplicado, ao caso, o Código de Processo Civil de 1973, deveriam ter sido observados
os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil de 2015, o
qual prevê em seu art. 1.024, §5º, que o recurso interposto pela outra parte deve ser
processado  e  julgado  independentemente  de  ratificação.  Ao  final,  pugna  pelo
provimento do presente recurso, e, por conseguinte, o conhecimento do recurso de
apelação.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fl.
181.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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Registre-se,  inicialmente,  conforme dito  quando da
apreciação da decisão ora agravada, que não obstante a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil, Lei nº 1.105/2015, o recurso apelatório interposto deveria
ter  sido apreciado com fundamento no Código de Processo Civil  de 1973,  Lei  nº
5.869/73, tendo em vista o seu manejo ter se dado sob a sua vigência.

O  art.  14,  do  Novo  Código  de  Processo  Civil
estabelece:

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.

Oportuno, ainda, ressaltar,  que o Superior Tribunal
de Justiça, objetivando orientar quanto a questão do direito intertemporal referente à
aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  editou  o  Enunciado
Administrativo nº 2, o qual estabelece:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

Desta  feita,  restou  decido  às  fls.  161/169,  que  o
recurso  de  apelação  não  merece  conhecimento  em  razão  de  ter  sido  manejado
prematuramente,  ou  seja,  antes  da  publicação  da  sentença  dos  embargos  de
declaração.

A propósito, restou consignado, fl. 166:

Pois  bem.  Na  presente  hipótese,  a  sentença  foi
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prolatada em 05 de  novembro de 2013,  fl.  120 e  a
Apelação interposta  pelo  Banco  do  Brasil  S/A
protocolada em 24 de março de 2014, fl. 130.
Contudo,  é  de  se  observar  que,  em  verdade,  o
apelante apresentou  a  sua  peça  recursal  antes  do
julgamento dos Embargos de Declaração opostos às
fls. 128/129.
Por sua vez, os aclaratórios foram julgados em março
de 2016, fls. 148/149, tendo as partes sido intimadas
da referida decisão através de publicação no Diário
da Justiça do dia 03/05/2017, conforme se vê à fl. 151.
Logo,  percebe-se  que  a  apelação  da  instituição
financeira  foi  protocolada  antes  do  julgamento
daqueles,  não  tendo  havido,  contudo,  ratificação
posterior, pelo que o recurso foi interposto de forma
prematura, haja vista manejado contra ato que não
dispunha  de  existência  jurídica  e,  portanto,  bem
antes do início da fluência do prazo recursal.

Nesse caminhar, diante da ausência de ratificação da
peça recursal, após a publicação da sentença dos embargos de declaração, imperioso
se torna manter a decisão que não conheceu o recurso apelatório.

Não destoa o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  -
AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  CIVIL  POR  DANOS
MORAIS  -  RECURSO  INTERPOSTO  ANTES  DA
PUBLICAÇÃO  DO  JULGAMENTO  DOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  APELAÇÃO
NÃO RATIFICADA - PRECEDENTES DO STF E STJ
-  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO  -
SEGUIMENTO NEGADO - DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. 
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- Não tendo vindo aos nenhum elemento novo capaz
de alterar  o  convencimento  já  manifestado quando
da  decisão  recorrida,  é  de  ser  mantida  àquela
decisão,  desprovendo-se  o  agravo  interno.  (TJPB,
Aint  na  AC  nº  0009061-87.2009.815.2001,  Rel.  Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides, J. 05/12/2017).

Ainda,

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 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
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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)  (TJPB,  AC  nº
0032791-93.2010.815.2001,  Rel.  Des.  João  Alves  da
Silva, J. 30/08/2017).
 
Pelas  razões  postas,  é  de  se  concluir  pela

manutenção  da  decisão  hostilizada  em  sua  integralidade,  não  havendo  outro
caminho senão o desprovimento do presente agravo.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO. 

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 24 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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