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APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO 
(15 DIAS). INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO.

- Em consonância com o artigo 557, caput, do, o relator deverá 
negar  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
haja  vista  ser  a  tempestividade  um  pressuposto  objetivo 
necessário à admissibilidade de qualquer recurso.

RECURSO  ADESIVO.  APELAÇÃO  INTEMPESTIVA. 
RECURSO PREJUDICADO. APLICAÇÃO DO ART. 500, III, 
CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório e recurso adesivo interposto por 
Arthur  Leonardo  Matos  de  Sousa  e  pela  Previ  –  Caixa  de  Previdência  dos 
Funcionários do Banco do Brasil contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara 
da Comarca de Cabedelo nos autos da ação de manutenção de pensão por morte 
proposta pelo apelante em desfavor da parte apelada.

Na  sentença  objurgada,  a  douta  magistrada  a  quo,  julgou 
improcedente  a  pretensão  autoral.  Condenou  o  autor,  ainda,  ao  pagamento  das 
custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida. 

Inconformado, o  autor  interpôs o presente recurso apelatório 



pugnando pela reforma do decisum a quo, argumentando, em suma: que o direito do 
apelante  se  enquadra  nas  regras  legais  especificadas  no  Código  de  Defesa  do 
Consumidor e que o novo regulamento do apelado prevê o recebimento da pensão 
por morte até 24 anos de idade. 

Ao  final,  pugna pelo  provimento do recurso  para  que sejam 
julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões às fls. 397/432.

Recurso adesivo às fls. 372/394.

Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 436/438.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 82, do Código de Processo Civil.

É o relatório que se revela essencial. 

Decido.

O  recurso  deve  ser  liminarmente  indeferido,  eis  que 
intempestivo. De fato, consoante se colhe do exame dos presentes autos, vislumbra-
se  que  a  apelação  em  deslinde  fora  interposta  extemporaneamente,  dado  que  a 
ciência do provimento jurisdicional sob ataque se deu em 23/09/2014 (terça-feira), ao 
passo em que o recurso somente fora protocolado em 14/10/2014.

Neste norte, considerando que o prazo para apelação é de 15 
(quinze) dias e que o primeiro dia útil subsequente à publicação fora o dia 24/09/2014 
(quarta-feira),  tem-se que o último dia  para a  interposição de recurso  se deu em 
08/10/2014,  devendo o recurso interposto e  ora  em deslinde ser  obstado em sede 
preliminar,  eis  que manejado apenas  em 14/10/2014,  ou seja,  muito após  o prazo 
recursal.

Saliente-se,  outrossim,  que  o  pedido  de  vista  dos  autos 
realizado à fl. 356 em nada interferiu na fluência e contagem do prazo recursal, o 
qual, como se sabe, não se interrompe, nem suspende por meio de mero pedido de 
vista ou, mesmo de reconsideração

À  luz  de  tal  inteligência  e  tendo  em  vista  o  manifesto 
extrapolamento do prazo recursal previsto para o recurso apelatório, assim como a 
consequente  intempestividade  da  insurgência  interposta  pela  ré,  resta  patente  e 
imperiosa a impossibilidade de conhecimento da apelação intentada.



Quanto  ao  recurso  adesivo  interposto,  não  preenchido  o 
requisito  de  admissibilidade  do  recurso  apelatório,  inviável  o  conhecimento  do 
adesivo, nos termos do art. 500, inciso III, do Código de Processo Civil,

Em  razão  do  exposto,  com  fulcro  no  artigo  557,  caput,  do 
Código de Processo Civil, não conheço dos recursos apelatório e adesivo, por falta 
de um dos requisito de admissibilidade, qual seja a sua tempestividade recursal.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


