
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO N.º 0025410-97.2011.815.2001
RELATOR        : Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM          : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital
APELANTE     : Banco Itauleasing S. A. 
                             (Adv. Luis Felipe Nunes Araújo e Eduardo Jorge L. Azevedo) 
APELADO       : Maria Holanda Xavier (Adv. José Nicodemos Diniz Neto)

APELAÇÃO.  RECURSO  INTERPOSTO  ENTRE  A
INTERPOSIÇÃO  DOS  ACLARATÓRIOS  E  O  JULGAMENTO
DESTES,  COM  EFEITOS  INFRINGENTES.  AUSÊNCIA  DE
RATIFICAÇÃO.  INTEMPESTIVIDADE.  PRECEDENTES  DA
CORTE  E  DO  STJ.  NÃO  CONHECIMENTO.  CPC,  ART.
557,CAPUT.

"É inadmissível o Recurso Especial interposto antes da publicação
do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação. "
2.- Essa orientação, segundo precedentes desta Corte é extensível ao
recurso  de  apelação.  3.-  Agravo  Regimental  a  que  se  nega
provimento”.1

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada
com repetição de indébito promovida por  Maria Holanda Xavier em desfavor de Banco
Itauleasing S. A.

Na sentença, o magistrado indeferiu a pretensão quanto à cobrança
de Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Carnê, mas acolheu o pedido de
devolução  quanto  aos  serviços  de  terceiros  cobrados  no  contrato  de  arrendamento
mercantil firmado entre os litigantes.

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00011533820128150751, - Não possui -, Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E
BENEVIDES , j. em 16-10-2014.



Inconformado,  a  autora opôs embargos  de  declaração com efeitos
infringentes. Em seguida, a instituição financeira interpôs recurso apelatório.

Julgado  os  embargos  de  declaração,  o  magistrado  acolheu  a
pretensão neles veiculada, condenando o Banco Itauleasing S. A. a devolução da  Tarifa de
Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Carnê em dobro, tal como fora fixado para a
Tarifa de Serviços de Terceiros.

Após  publicada  a  sentença  dos  embargos  de  declaração,  o  autor
apresentou  contrarrazões  ao  recurso  apelatório,  sendo  o  feito  remetido  a  esta  Corte,
posteriormente.

É o relatório do que se revela essencial. Decido.

O  recurso  não  se  credencia  ao  conhecimento  da  Corte,  pois
intempestivo.  Com efeito,  percebe-se que a apelação foi  manejada no intervalo entre a
propositura  dos  declaratórios  e  o  julgamento  destes,  não  tendo  havido,  contudo,
ratificação  posterior,  pelo  que  o  recurso  foi  interposto  de  forma  prematura,  ex-vi  do
disposto no art. 535 do Código de Processo Civil.

Em  situações  desse  jaez,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem
entendimento firmado no sentido de que a ausência de ratificação ao recurso apelatório
interposto  em  antecipação  à  decisão  dos  embargos  de  declaração  implica  no
reconhecimento  da  prematuridade  do  reclamo  e,  por  consequência,  no  seu  não
conhecimento, senão vejamos:

“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;
Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Paulo  de  Tarso  Sanseverino;  DJE
17/03/2014).”

“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”.2 

Há,  inclusive,  enunciado  específico  em  relação  ao  assunto  em
questão, conforme verbete da Súmula nº 418, do Superior Tribunal de Justiça:

“É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação

2 STJ - EDcl na SEC 3660/GB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 08/03/2010



do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação.”

Esclarece-se,  por  oportuno,  a  possibilidade  de  utilização,  por
analogia, de tal orientação em relação ao recurso de apelação,  consoante entendimento
pacífico da Corte Superior de Justiça. Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  ANTES  DO
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DEDECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO.  SÚMULA  Nº  418/STJ.
ANALOGIA. 1. "É inadmissível o Recurso Especial interposto antes
da  publicação  do  acórdão  dos  embargos  de  declaração,  sem
posterior  ratificação".  Súmula  nº  418/STJ.  2.  O  STJ  aplica  a
orientação supracitada também para outros recursos.  Precedentes
expressos em relação à  apelação.  3.  Hipótese em que não houve
ratificação  da  apelação  após  o  julgamento  dos  embargos  de
declaração .  4.  Agravo regimental não provido.(STJ;  AgRg-AgRg-
AREsp 248.291; 2012/0225944-7; Segunda Turma; Rel. Min. Herman
Benjamin; DJE 31/05/2013; Pág. 907) – destaquei.

Na mesma direção, o seguinte julgado: STJ ;  AgRg- AREsp 80.980;
Proc.  2011/0197604-9;  GO;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Boas  Cueva;  DJE
27/03/2014.

Julgando  caso  semelhante,  co  Desembargador  Frederico  Coutinho
não destoou do entendimento aqui defendido:

“Evidencia-se sedimentado perante a Corte Superior de Justiça o
entendimento de que a intempestividade recursal advém não só de
manifestação tardia da parte, mas, igualmente, da sua impugnação
prematura.  Encontrando-se  pendente  o  julgamento  dos
aclaratórios,  considera-se  prematura  a  interposição  de  apelação,
sem  a  ratificação  posterior  dos  seus  termos,  haja  vista  não  ter
havido  o  necessário  exaurimento  da  instância.  -  ¿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.¿ (STJ; AgRg-AREsp 80.980;
Proc. 2011/0197604-9; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas
Boas Cueva; DJE 27/03/2014)”.3

3 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00337185920108152001, - Não possui -, Relator DES FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 16-10-2014



No  mesmo  sentido,  confira-se  precedentes  da  lavra  da
Desembargadora  Maria  das  Neves  do  Egito  D.  Ferreira  e  do  Desembargador  Saulo
Henriques de Sá e Benevides: 

“APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR.
RECURSO PREMATURO. APLICAÇÃO DO ART.  557 DO CPC.
NÃO CONHECIMENTO. - É prematuro o recurso interposto antes
do  julgamento  dos  embargos  de  declaração,  sem  posterior
ratificação,  fato  apto  a  impedir  sua  cognição  pela  Instância  ad
quem,  ainda  que  tenham  sido  posteriormente  rejeitados  sem
modificação do julgado”.4

“Nos  termos  da  Súmula  nº  418/STJ  "É  inadmissível  o  Recurso
Especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos
de  declaração,  sem  posterior  ratificação.  "  2.-  Essa  orientação,
segundo  precedentes  desta  Corte  é  extensível  ao  recurso  de
apelação. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ;
AgRg-Ag-REsp 121.638; Proc. 2011/0282708-7; GO; Terceira Turma;
Rel. Min. Sidnei Beneti; Julg. 27/03/2012; DJE 10/04/2012)”.5

Nesta ordem de ideias, resta patente a intempestividade da presente
apelação, não devendo, portanto, ser conhecida. Ante o exposto, com fundamento no art.
557, caput, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

              João Alves da Silva
                      Relator

4 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20112761520148150000,  -  Não possui  -,  Relator  DESA MARIA DAS NEVES DO
EGITO D FERREIRA , j. em 28-10-2014

5 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00011533820128150751, - Não possui -, Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E
BENEVIDES , j. em 16-10-2014.


