
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno na Apelação Cível nº 2006041-67.2014.815.0000
Origem : 4ª Vara Regional da Comarca de Mangabeira 
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Banco Santander S/A
Advogado : Celson Marcon
Agravado : Alternativa Mercadológica Atacadista de Produtos Ltda
Advogado : Antônio Anízio Neto

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO.  AÇÃO
MONITÓRIA.  DUPLO  INCONFORMISMO.
OPOSIÇÃO  PRÉVIA  DE  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  PRAZO  RECURSAL  NÃO
INICIADO.  PRAZO  RECURSAL  NÃO  INICIADO.
INTEMPESTIVIDADE  POR  PREMATURIDADE.
AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO  POSTERIOR  DAS
RAZÕES  RECURSAIS.  JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RAZÕES DO
AGRAVO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO
DESACERTO  DO  DECISUM.  MATÉRIA
DEVIDAMENTE  ENFRENTADA  NA  DECISÃO
RECORRIDA.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISÓRIO.
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DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

- Verificada a prematuridade do recurso e ausência
de  ratificação  de  seus  termos,  cabe  ao  relator,  por
meio de decisão monocrática,  negar seguimento ao
apelo intempestivo, nos termos do art. 557, caput, do
Código  de  Processo  Civil,  em  decorrência  de  sua
manifesta inadmissibilidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  282/292,
interposto pelo Banco Santander S/A contra decisão monocrática proferida por esta
relatoria,  fls.  272/280,  que  não  conheceu  do  APELO interposto  pela  instituição
financeira e deu provimento parcial ao recurso ajuizado pela empresa  Alternativa
Mercadológica Atacadista de Produtos Ltda, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do
Código de Processo Civil.

Em suas razões, o recorrente requer a reconsideração
da decisão vergastada ou, não sendo esse o entendimento, que o presente agravo seja
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posto em pauta para julgamento colegiado. Inicialmente, prequestiona dispositivos
de lei federal e para fins de reforma da decisão, o insurgente sustenta a legalidade da
busca e apreensão em razão de haver sido caracterizada a mora do devedor, a qual
decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovado
pelo Protesto de Título ou carta  encaminhada por meio de Cartório de Títulos e
Documentos.  Por  outro  quadrante,  assegura  que  não  deveria  ter  sido  extinta  a
demanda, “para que não haja o reingresso no judiciário da mesma demanda, eis que
já foram pagas custas processuais, posto que o reingresso demandará tempo para a
devida prestação jurisdicional, razão a qual merece ser a ora sentença anulada”, fl.
291.

Certidão de fl. 293, ratificando a ausência de recurso
por parte da Alternativa Mercadológica Atacadista de Produtos Ltda.

   
É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
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respeito do caso.

Na  hipótese  telada,  a  decisão  a  qual  o  Banco
Santander S/A busca submeter ao controle do colegiado foi por mim ementada, nos
seguintes termos:

APELAÇÃO.  AÇÃO  MONITÓRIA.  SENTENÇA.
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  DUPLO
INCONFORMISMO.  OPOSIÇÃO  PRÉVIA  DE
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.   PRAZO
RECURSAL  NÃO  INICIADO.  AUSÊNCIA  DE
OBJETO.  INTEMPESTIVIDADE  POR
PREMATURIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE
REITERAÇÃO  DAS  RAZÕES  RECURSAIS  DO
APELATÓRIO  INTERPOSTO  PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  APÓS  O  JULGAMENTO  DA
PRETENSÃO  INTEGRATIVA.  JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  INTELIGÊNCIA  DO
ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.
-  É  de se ter por extemporânea a apelação que se
antecipe  à  resolução  dos  embargos  declaratórios
opostos contra  a sentença de cujo teor  se  dissente,
porquanto, nessa hipótese, o prazo para interposição
de recurso  apelatório  sequer  começara  a  fluir,  não
havendo, por conseguinte,  objeto recursal,  segundo
remansosa  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.
-  No presente caso,  a  parte  recorrente,  não apenas
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interpôs o apelo quando se encontrava pendente o
julgamento dos aclaratórios por ela própria opostos,
como ainda, nada obstante devidamente intimada do
julgamento de sua pretensão integrativa, deixou de
ratificar seu inconformismo.
- Verificada a prematuridade do recurso e ausência
de  ratificação  de  seus  termos,  cabe  ao  relator,  por
meio de decisão monocrática,  negar seguimento ao
apelo intempestivo, nos termos do art. 557, caput, do
Código  de  Processo  Civil,  em  decorrência  de  sua
manifesta inadmissibilidade.
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.
INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. CONDENAÇÃO
DO  DEMADANTE  EM  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  OMISSÃO.  REFORMA  DO
JULGADO.  VERBA HONORÁRIA.  PAGAMENTO.
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  FIXAÇÃO  NOS
MOLDES  DO  ART.  20,  §  4º,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  APRECIAÇÃO  EQUITATIVA.
MODIFICAÇÃO DO  DECISUM QUANTO A ESTE
PONTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
-  A extinção do processo sem resolução do mérito,
em  razão  do  indeferimento  da  petição  inicial,
autoriza a condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios pelo autor, em observância ao princípio
da causalidade, devendo ser fixados à luz do art. 20,
§ 4º, do Código de Processo Civil, em obediência ao
preceito da apreciação equitativa.
-  O  art.  557,  §  1º-A,  do  Código  de  Processo  Civil,
admite  que  o  relator  poderá  dar  provimento  ao
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recurso  desde  que  a  decisão  recorrida  esteja  em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

Todavia, em que pese a argumentação do insurgente,
não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada.

Ora, quanto ao mérito propriamente dito do recurso
de apelação interposto pela instituição financeira, impossível sua análise em razão de
não  ter  sido  conhecido,  face  a  sua  prematuridade,  porém,  quanto  ao  seu  não
conhecimento, restou consignado na decisão recorrida o seguinte:

Ab initio,  importante consignar que todo e qualquer
recurso,  como manifestação de  cunho  postulatório,
submete-se a um prévio exame de admissibilidade,
antes  da  análise  da  eventual  procedência  da
impugnação que o integra.
Com efeito, ao raciocínio que, doravante, pretende-se
seguir, impende destacar, dentre esses pressupostos,
a  verificação  da  tempestividade,  consistente  na
interposição da impugnação no prazo previsto em
lei. 
Cumpre registrar, contudo, que o desatendimento a
esse  requisito  pode emergir  tanto  de  impugnações
antecipadas,  quanto  de  insurgências  tardias,  sendo
que, em qualquer dessas situações, o ônus processual
é  o  não  conhecimento  do  recurso,  em face  de  sua
extemporânea interposição.
Sobre  o  tema  em  desate,  o  Superior  Tribunal  de
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Justiça tem decido:
PROCESSUAL CIVIL.  SENTENÇA ESTRANGEIRA
CONTESTADA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
RECURSO  INTERPOSTO  ANTES  DA
PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO.
INTEMPESTIVIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ  E
DO STF. EMBARGOS NÃO-CONHECIDOS.
1. 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.
(EDcl  na  SEC  3660/GB,  Rel.  Ministro  ARNALDO
ESTEVES  LIMA,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
03/02/2010, DJe 08/03/2010) – negritei.
Pois  bem,  na  presente  hipótese,  a  intimação  da
sentença atacada foi procedida às partes, por meio de
publicação no Diário da Justiça, em 04 de novembro
de 2011, fl. 133, enquanto que o recurso apelatório da
instituição financeira, restou interposto no dia 17 de
novembro de 2011, fl. 140.
Nada  obstante  a  aparente  tempestividade  da
insurgência  sob  análise,  é  de  se  observar  que,  em
verdade,  o  demandado apresentou  a  sua  peça
recursal  quando,  ainda,  encontrava-se  pendente  o
julgamento  dos  embargos  de  declaração,  de  fls.
134/137,  opostos  pela  Alternativa  Mercadológica
Atacadista de Produtos Ltda.
Nesse  contexto,  fazia-se  necessária,  após  a  decisão
dos embargos, fls. 204/206, registrada apenas em  29
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de maio de 2012, a ratificação do apelo já interposto -
ou,  mesmo,  a  apresentação  de  outras  razões  -,
consoante  posicionamento  analogicamente  extraído
da Súmula nº 418, da nossa Corte Superior Tribunal
de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:
É inadmissível o recurso especial interposto antes da
publicação do acórdão dos embargos de declaração,
sem posterior ratificação.
A propósito:
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO  ANTES  DO  PRAZO,  SEM
POSTERIOR RATIFICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
É  extemporâneo  o  recurso  interposto  antes  de
publicada  a  decisão  impugnada  no  órgão  oficial,
sem  posterior  ratificação.  Rejeito  os  embargos  de
declaração. (STF - AI-AgR-ED 599467/RS - Rel. Min.
Eros  Grau  -  Segunda  Turma  -  DJ  20-10-2006  PP-
00087).
A  parte  recorrente,  todavia,  muito  embora
devidamente intimada do julgamento da decisão dos
aclaratórios, fl.  207, não apresentou quaisquer nova
manifestação, de sorte que os autos retornaram a esta
Corte de Justiça, para análise dos inconformismos.
Isso implica dizer que o recurso do Banco Santander
S/A em  apreciação  é  extemporâneo,  haja  vista
manejado  contra  ato  que  sequer  dispunha  de
existência jurídica, portanto, bem antes do início da
fluência do prazo recursal, o que implica, por si só,
na  prejudicialidade  da  preliminar  arguida  nas
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contrarrazões  recursais  da  empresa,  qual  seja,
dialeticidade.
Sendo assim, verificada a prematuridade do recurso
e ausência de ratificação de seus termos, não merece
esse transpor a fase de conhecimento, sendo o caso,
portanto, de se aplicar o comando do art. 557, caput,
do Código de Processo Civil, que permite ao relator
negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, através de decisão monocrática.
 
Percebe-se,  portanto,  que  o  agravante  procurou

apenas rediscutir os pontos já analisados na decisão monocrática recorrida, não se
vislumbrando, contudo, razão para reformá-la.

Sendo  assim,  tendo  a  decisão  monocrática  atacada
sido  proferida  em  conformidade  com  a  jurisprudência,  é  de  se  concluir  pela
manutenção do julgado em sua integralidade, não havendo outro caminho senão o
desprovimento do presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.     

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator           
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