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ADVOGADO(S): Celson Marcon
2º APELANTE(S): Lucéia Alves Duarte Xavier
ADVOGADO(S): Augusto Ulysses Pereira Marques
APELADO(S): Os mesmos

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL  –  PRIMEIRO  APELO  –
INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO  –  EXTEMPORANEIDADE  –  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  –  HARMONIA
COM O PARECER MINISTERIAL – APLICAÇÃO
DO ART. 557,  CAPUT, DO CPC –  NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.

– Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ,  é
inadmissível  o  recurso  de  apelação  interposto
antes  da  publicação  da  decisão  dos  embargos
declaratórios, sem posterior ratificação.

– Recurso a que se nega seguimento, nos termos
do art. 557, caput, do CPC, por ser manifestamente
inadmissível.

PROCESSO  CIVIL –  SEGUNDO  APELO –
PRELIMINAR DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO
PRIMEIRO APELO PREJUDICADA –  MÉRITO –
AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  –
COBRANÇA  ILEGAL  DE  TARIFAS  –  MERO
ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DANOS
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MORAIS  –  MODIFICAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS  –  SENTENÇA  REFORMADA
NESTE ASPECTO –  APLICAÇÃO DO ART.  557,
§1º-A, DO CPC – PROVIMENTO MONOCRÁTICO
DO RECURSO.

–  A conduta o  banco de cobrar  tarifas  indevidas
afigura-se mero  como aborrecimento,  incapaz de
causar  abalo  a  atributos  personalíssimos  da
autora, notadamente porque todas as contratações
foram expressas conforme se observa da leitura do
contrato firmado entre as partes.

– Diferentemente do julgou a sentença, não houve
sucumbência  recíproca  na  medida  em  que  a
autora/apelante restou vencida apenas em um dos
três pedidos iniciais,  qual  seja,  os danos morais.
Assim  sendo,  os  ônus  não  devem  ser
compensados,  mais,  sim,  distribuídos
proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

–  Apelo  parcialmente  provido,  apenas  para
modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

VISTOS etc.

Cuidam-se  de  apelações  cíveis interpostas,
respectivamente,  pelo  ITAÚLEASING  S/A e  LUCÉIA ALVES  DUARTE
XAVIER em face da sentença (fls. 94/99) que julgou procedente, em parte,
a presente ação de revisão de contrato, e condenou o primeiro apelante
na  devolução  em  dobro  do  indébito  de  capitalização  de  juros,  fixando
custas e honorários advocatícios pro rata (art. 21 do CPC).

Em suas razões, o Banco sustentou não existir abusividade
ou desequilíbrio contratual decorrente da incidência das tarifas e pediu a
manutenção do contrato, com a consequente improcedência total da ação.
Alternativamente pugnou redução dos honorários (fls. 113/120).

Por seu turno, a autora recorreu alegando preliminarmente a
impossibilidade  de  conhecimento  do  primeiro  apelo  porque  a  parte  não
juntou  os  comprovantes  originais  do  preparo,  mas  cópias.  No  mérito
sustentou a existência de danos morais decorrentes da cobrança indevida
das tarifas, pedido que foi julgado improcedente, bem como a inexistência
de sucumbência recíproca, pelo que pediu a reforma da sentença nestes
aspectos (fls. 161/168).
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Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
opinou pelo não conhecimento do primeiro apelo, em virtude da ausência
de  ratificação  após  julgamento  dos  embargos  de  declaração,  e  não  se
manifestou sobre o segundo, porquanto ausente interesse que recomende
sua intervenção (fls. 182/186).

É o relatório.

DECIDO

DO PRIMEIRO APELO

Este apelo não pode ser conhecido, como bem ressaltou o
parecer ministerial.

Ora, conforme narrado, o réu interpôs o presente apelo antes
do julgamento dos embargos de declaração opostos pela autora/recorrente
às fls. 103/108, e julgados às fls. 159.

Assim, não tendo o apelante ratificado suas razões, mesmo
após ter sido intimado do julgamento dos embargos (fl. 160), não pode ser
conhecido  o  recurso  nos  termos  da  pacífica  jurisprudência  do  STJ  que
assim dispõe:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO DE USUCAPIÃO.  INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO  SEM  POSTERIOR  RATIFICAÇÃO.
SÚMULA Nº 418/STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA.

1.  Por  aplicação  analógica  da  Súmula  nº  418/STJ,  é
inadmissível o recurso de apelação interposto antes da
publicação  do  acórdão  dos  embargos  declaratórios,
sem posterior ratificação. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg no AREsp 80.980/GO, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  DJe
27/03/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA ANTES
DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA  PARTE  CONTRÁRIA.  RECURSO  PREMATURO.
SÚMULA 418/STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA.

1. A apelação interposta antes do julgamento dos embargos
de declaração da parte contrária não foi ratificada.

2.  "É  extemporânea  a  apelação  protocolada  antes  do
julgamento  dos  embargos  de  declaração  interpostos
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contra a sentença se não houver posterior ratificação no
prazo  de  15  (quinze)  dias"  (AgRg  nos  EDcl  no  AREsp
1.828.57/SP, Rel.  Ministra Nancy Andrighi,  Terceira Turma,
DJe 7/12/2012). Aplicação analógica da Súmula 418/STJ.

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg no AREsp 437.843/MG, Rel.  Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014,  DJe
08/04/2014)

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  DE
APELAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  ANTERIOR  A
JULGAMENTO  DE  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
RATIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA.  RECURSO  PREMATURO.
SÚMULA N. 98/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1.  É  prematura  a  apelação  interposta  antes  do
julgamento de embargos manejados contra a sentença,
mutatis mutandis da Súmula n. 418/STJ. Precedentes.

2.  Não  havendo  o  que  ser  prequestionado  e  tendo  sido
opostos embargos que, em boa verdade, desafiava acórdão
absolutamente  claro,  que  aplicou  jurisprudência  pacífica
desta  Casa,  descabe  a  incidência  da  Súmula  n.  98/STJ,
devendo ser mantida a multa aplicada na origem.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ;  AgRg  no  AREsp  386.896/SC,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 09/04/2014)

[destaques de agora]

Não destoa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL  —  INTERPOSTA  ANTES  DO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO  POSTERIOR  —
INTEMPESTIVIDADE — DESCONHECIMENTO.

—  É  extemporâneo  o  recurso  de  apelação  interposto
antes do julgamento dos embargos declaratórios e irão
ratificado posteriormente.

— Impõe-se negar seguimento a recurso intempestivo, eis
que a tempestividade é matéria.
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(TJPB;  AC  N°  200.2007.011930-6/001,  Rel.  Des.  MÁRIO
MURILO DA CUNHA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
Dje 31/07/2009)

[em negrito]

Portanto, ausente ratificação do apelo após o julgamento dos
embargos de declaração, é ele extemporâneo, razão pela qual sua negativa
de seguimento é medida que se impõe.

DO SEGUNDO APELO

Conheço este recurso, porquanto presentes os pressupostos
legais de admissibilidade recursal.

Com efeito,  a preliminar resta prejudicada uma vez que o
primeiro apelo não foi conhecido.

Passo, então, ao mérito recursal, que cinge-se em analisar a
alegada  existência  de  danos  morais  e  a  correção  das  verbas
sucumbenciais.

No primeiro ponto, não assiste razão a apelante.

Ocorre que a conduta o banco de cobrar tarifas indevidas
afigura-se mero como aborrecimento, incapaz de causar abalo a atributos
personalíssimos  da  autora,  notadamente  porque  todas  as  contratações
foram expressas conforme se observa da leitura do contrato de fls. 13/18.

Todavia, a sentença merece retoque na fixação das custas e
honorários advocatícios.

Diferentemente  do  que  restou  decidido,  não  houve
sucumbência recíproca na medida em que a autora/apelante restou vencida
apenas em um dos três pedidos iniciais, qual seja, os danos morais.

Assim sendo, os ônus não devem ser compensados, mais,
sim, distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. Interativa
é a jurisprudência do STJ nesse diapasão:

PROCESSO  CIVIL.  JULGAMENTO  MONOCRÁTICO  DE
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  CONTRA  DECISÃO
COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557
DO  CPC.  POSSIBILIDADE.  POSTERIOR  RATIFICAÇÃO
PELO  ÓRGÃO COLEGIADO.  NULIDADE.  SUPRIMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.  HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
SUCUMBÊNCIA.  DISTRIBUIÇÃO.  PROPORÇÃO  DE
GANHO  E  PERDA DE  CADA PARTE  SOBRE  A PARTE
CONTROVERTIDA DO PEDIDO.
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1.  Admite-se o  julgamento  monocrático  dos  embargos  de
declaração  opostos  contra  decisão  colegiada,  desde  que
presentes  os  requisitos  do  art.  557  do  CPC.  Ademais,
eventual  nulidade  da  decisão  unipessoal  ficará  superada
com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo
interno. Precedentes.

2.  São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em
que  o  pedido  de  habilitação  de  crédito  em  recuperação
judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo.
Precedentes.

3.  Nos  processos  em  que  houver  sucumbência
recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve
ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de
perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-
se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer
como devido.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ;  REsp 1197177/RJ, Rel.  Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  03/09/2013,  DJe
12/09/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÚMERO
DE  PEDIDOS  FORMULADOS.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a distribuição
dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame
do  número  de  pedidos  formulados  e  da
proporcionalidade do decaimento das partes em relação
a esses pleitos"  (REsp 1.255.315/SP, Terceira Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe de 27/9/2011).

2. Ao contrário do que aduz o agravante, não caberá a ele
arcar com a integralidade da verba sucumbencial, pois claro
está no dispositivo  da decisão agravada que as custas e
honorários  advocatícios  deverão  observar  o  quantum
estabelecido na origem, na proporção em que vencidas as
partes, compensando-se na forma da lei, nos termos do art.
21 do CPC.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ;  AgRg  no  REsp  885.025/MS,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 26/09/2012)

[em destaque]
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DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC,
NEGO SEGUIMENTO AO PRIMEIRO APELO, e, com fulcro no art. 557,
§1º-A, do CPC, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO PRIMEIRO apenas para
corrigir a condenação de sucumbência, condenando as partes autora e ré,
respectivamente, na proporção de 30% e 70%, nas custas e honorários
advocatícios, estes em 20% sobre o valor da condenação (art. 20, § 3º, do
CPC), observado o art. 12 da Lei nº 1.060/50 com relação ao primeiro.

P. I.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Relator
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