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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A
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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
01 Apelante : Banco do Brasil S/A
Advogado : Patrícia de Carvalho Cavalcanti
02 Apelante : José Hélio Duarte de Lima
Advogado : Danilo Cazé Braga da Costa Silva
Apelados : Os mesmos

APELAÇÕES  CÍVEIS.  REVISIONAL  DE  CONTRATO. 
INTERPOSIÇÕES  NA  PENDÊNCIA  DE  JULGAMENTO 
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE 
RATIFICAÇÃO.  EXTEMPORANEIDADE  CONFIGURADA. 
NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.

-  A  jurisprudência  do  STJ  firmou-se  no  sentido  de  ser 
extemporânea  a  apelação  interposta  na  pendência  de 
julgamento  dos  embargos  de  declaração,  ainda  que 
apresentados  pela  parte  contrária  ou  rejeitados,  sem  que 
ocorra a posterior e necessária ratificação, dentro do prazo 
legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  pelo  Banco  do 
Brasil S/A e por José Hélio Duarte de Lima contra sentença prolatada pelo Juízo 
da 4ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita, lançada nos autos da Ação Revisional 
de  Contrato  c/c  Pedidos  Liminares  de  Manutenção  Preventiva  de  Posse, 
Consignação  Incidental  em  Pagamento  e  Exclusão  do  Nome  dos  Cadastros 
Restritivos.

O  julgador  de  primeiro  grau,  às  fls.  104/110,  julgou 
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parcialmente procedentes os pedidos da inicial nos seguintes termos:

“  Isto  posto,  considerando  o  mais  que  dos  autos  consta  e  os 
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO 
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO  para  declarar 
insubsistente a prática da comissão de permanência cumulada com 
demais  encargos  sobre  o  débito  em  atraso,  bem  assim  vedar  a 
cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), determinando, 
ainda, que o banco promovido restitua o indébito do promovente, 
de forma simples, ante a inexistência de má-fé.

Por fim, condeno o promovido nas custas processuais e honorários 
advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da condenação, tendo em vista que o promovente decaiu em parte 
mínima de seu pedido.”

Em suas razões recursais, encartadas às fls. 123/145, o Banco 
do  Brasil  sustenta  que  fora  celebrado  um  acordo  entre  as  partes  no  qual  o 
contratante se comprometeu a pagar os valores oriundos da contratação, além dos 
encargos financeiros. 

Alega  que  as  cláusulas  estipuladas  são  de  inteiro 
conhecimento  do  consumidor,  constituindo  má-fé  a  afirmação  de  seu  total 
desconhecimento.

Assevera que os juros pactuados obtiveram a concordância 
do contratante. Ademais, afirma que o juiz primevo “deveria ter atentado que a Lei de  
Usura não é aplicável às instituições financeiras.” (sic)

Aduz  a  inexistência  de  vícios  e  nulidades  no  pacto  em 
debate,  além da legalidade da  cobrança  dos  juros,  encargos  e  da  comissão  de 
permanência.

Afirma inexistir necessidade de restituição dos valores pagos, 
em  razão  da  licitude  do  contrato  e  a  ausência  de  pagamento  de  quantia  em 
excesso.

Requer  o  provimento  do  apelo  para  reformar  a  sentença 
vergastada  e  julgar  improcedentes  os  pedidos  iniciais,  condenando  a  parte 
sucumbente nas custas e honorários advocatícios, estes no importe de 20%.

O  segundo  apelante,  José  Hélio  Duarte  de  Lima,  às  fls. 
156/159 pugna apenas pela reforma dos honorários advocatícios, afirmando que 
estes devem ser custeados integralmente pela instituição financeira.
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Sem contrarrazões pelos apelados
.

A Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  181/182,  opina  pelo  não 
conhecimento dos recursos apelatórios.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Examinando os requisitos de admissibilidade dos recursos, 
observo que há um óbice insuperável  ao conhecimento,  qual  seja,  ausência  de 
tempestividade.

Insta ressaltar que José Hélio Duarte de Lima, autor/apelante, 
opôs  embargos  de  declaração  no  dia  17  de  janeiro  de  2012,  às  fls.  111/112, 
alegando contradição na sentença.  Os aclaratórios  foram acolhidos  e  a  decisão 
publicada no Diário Oficial  no dia 31 de julho de 2012,  conforme verifica-se à fl. 
153.

Insatisfeito com o resultado, José Hélio opôs novos embargos 
às fls. 154/155. Este novo decisum foi publicado em 17 de setembro de 2012, como 
pode-se observar à fl. 162.

Por  sua  vez,  o  Banco  do  Brasil  S/A  interpôs  o  recurso 
apelatório aos 27 dias do mês de janeiro de 2012 e o segundo apelante apresentou 
as suas razões recursais no dia 03 de agosto de 2012, ou seja, antes da prolação da 
decisão dos segundos embargos.

Feito  este  registro,  adianto  que  os  apelos  não  podem  ser 
conhecidos,  pois  foram  interpostos  em  momento  processual  anterior  ao 
julgamento  dos  embargos  de  declaração,  e  não  ratificados  após  o  julgamento 
destes, o que, inevitavelmente, configura  extemporaneidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no 
entendimento  que  considera  intempestiva  a  apelação  interposta  antes  do 
julgamento de embargos de declaração, sem que haja posterior ratificação. 

Vejamos.

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  ANTES  DO 
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RATIFICAÇÃO. 
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NECESSIDADE.  RECURSO  INTEMPESTIVO.  1.  Nos  termos  da 
jurisprudência  pacífica  do STJ,  é  intempestiva a  apelação  interposta 
antes do julgamento de embargos de declaração sem que haja posterior 
ratificação. Precedentes. 2. O fato de os embargos de declaração terem 
sido rejeitados não afasta a necessidade de ratificação. Agravo regimental 
improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 235143 RJ 2012/0202474-4, 
Relator:  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  Data  de  Julgamento: 
16/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA NA PENDÊNCIA DE 
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE 
DE  RATIFICAÇÃO.  SÚMULA  418/STJ.  APLICAÇÃO.  1.  A 
jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  firmou-se  no  sentido  de  ser 
extemporânea a apelação interposta na pendência de julgamento dos 
embargos de declaração, ainda que apresentados pela parte contrária ou 
rejeitados, sem que ocorra a posterior e necessária ratificação, dentro do 
prazo legal.

2. Diante disso, aplica-se, por analogia, o enunciado da Súmula 418/STJ, 
que assim dispõe: "É inadmissível o recurso especial interposto antes da 
publicação  do  acórdão  dos  embargos  de  declaração,  sem  posterior 
ratificação". 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no 
AREsp n. 251.735/MG, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19-11-
2013).

A jurisprudência  pátria  tem  seguido  esse  posicionamento, 
conforme se observa dos seguintes julgados: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  ADJUDICAÇÃO  COMPULSÓRIA. 
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO 
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO 
DAS  RAZÕES  APÓS  O  JULGAMENTO  DOS  ACLARATÓRIOS. 
RECURSO  PREMATURO.  EXTEMPORANEIDADE  RECONHECIDA. 
PRECEDENTES  DESTA  CÂMARA  E  DO  STJ.  RECURSO  NÃO 
CONHECIDO.  "'1.  Nos  termos  da  jurisprudência  pacífica  do  STJ,  é 
intempestiva a apelação interposta antes do julgamento de embargos 
de declaração sem que haja posterior ratificação. Precedentes. 2. O fato 
de  os  embargos  de  declaração  terem  sido  rejeitados  não  afasta  a 
necessidade de ratificação' (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 235.143/RJ, Rel. 
Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  j.  em 16-4-2013)"  (TJSC, 
Apelação Cível n. 2013.047719-1, de Itajaí, rel. Des. Fernando Carioni, com 
votos vencedores deste relator e da Des.ª Maria do Rocio Luz Santa Ritta, 
j.  17-09-2013).  (TJ-SC  -  AC:  20140104253  SC  2014.010425-3  (Acórdão), 
Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 17/03/2014, Terceira 
Câmara de Direito Civil Julgado)

AGRAVO REGIMENTAL DE DECISAO MONOCRÁTICA PELO NAO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  DE  APELAÇAO  INTERPOSTO 
ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, POR 
SER INTEMPESTIVO - INEXISTÊNCIA DE RATIFICAÇAO POSTERIOR 
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- EXTEMPORANEIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 418 DO STJ - 
DECISAO  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS  - 
AGRAVO  DESPROVIDO  -  DECISAO  UNÂNIME.  -  É intempestivo  o 
Recurso de Apelação interposto antes da publicação dos Embargos de 
Declaração opostos contra sentença proferida pelo Juízo Monocrático, 
se não há posterior ratificação do Apelo no prazo recursal, ante o caráter 
integrativo da decisão dos Aclaratórios, tanto que o prazo para recorrer 
somente começa a fluir da publicação desta decisão. - A agravada não 
trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente 
firmado,  inclusive  o  fato  de  o  Juízo  a  quo  ter  recebido  o  Recurso  de 
Apelação no corpo da decisão dos Embargos Declaratórios, após a sua 
decisão,  porquanto  novo juízo  de admissibilidade deve ser  feito  nesta 
Instância Julgadora. - Assim, por não se encontrar esgotada a Instância 
Singular  até  julgamento  dos  Aclaratórios,  com a  interrupção do  lapso 
recursal,  e  ausente  a  necessária  ratificação  do  Apelo  interposto 
anteriormente, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada. - Recurso 
conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-SE - AGR: 2012216484 SE ,  
Relator:  DESA.  SUZANA  MARIA  CARVALHO  OLIVEIRA,  Data  de 
Julgamento: 18/09/2012, 1ª.CÂMARA CÍVEL)

Com  essas  considerações,  NÃO  CONHEÇO  DOS 
RECURSOS APELATÓRIOS, porquanto extemporâneos. 

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 08 de setembro de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                             Relatora
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