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PROCESSUAL  CIVIL  – Apelação  cível  e
recurso adesivo – Ação ordinária de cobrança
–  Sentença  –  Procedência  parcial  –
Irresignação  do  autor  –  Recurso  apelatório
manifestadamente extemporâneo – Oposição
de  embargos  de  declaração  –  Julgamento
dos aclaratórios após a interposição do apelo
– Necessidade de ratificação da apelação –
Não  ocorrência  –  Entendimento  pacífico  do
STJ –  Inteligência  do  artigo  557,  caput, do
CPC – Recurso adesivo prejudicado – Artigo
500,  III,  do  CPC  –  Seguimento  negado  a
ambos os recursos. 

–  Em que pese o banco apelante tenha sido
devidamente  intimado  da  sentença  dos
aclaratórios,  não  ratificou  suas  razões
recursais,  de  forma  que  a  apelação  cível
resta extemporânea.

– É farta a jurisprudência do STJ, no sentido
de  que  se  faz  necessária  a  ratificação  das
razões  recursais  após  o  julgamento  dos
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embargos, sob pena de intempestividade do
recurso.

–  O  relator  deve  obstar  monocraticamente,
com fulcro no art. 557, “caput”, do Código de
Processo  Civil,  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível.

– Uma vez que o recurso principal, interposto
pelo autor,  não foi  conhecido,  na dicção do
artigo  500,  III,  do  CPC,  o  recurso  adesivo
resta prejudicado.

Vistos etc.

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo,
a  primeira  interposta  pelo  BANCO  DO  NORDESTE  DO  BRASIL  S/A  e  o
segundo interposto  por  JOÃO SEVERINO DE ARAÚJO, ambos em razão da
sentença proferida pela M.M. Juíza da Comarca de São Mamede que, nos autos da
ação  ordinária  de  cobrança,  ajuizada  pelo  banco  apelante,  julgou  parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos na inicial (fls. 125/128).

Inconformado,  o  autor  interpôs  recurso  de
apelação cível (fls. 136/139), a fim de que a sentença seja reformada para dar total
procedência à ação de cobrança, condenando o promovido ao pagamento do valor
constante na inicial.

O apelado contrarrazoou a apelação cível,  às
fls.  155/161,  e  interpôs  apelação  adesiva,  às  fls.  162/168,  onde  pugnou  pelo
desprovimento  do  recurso  apelatório  da  instituição  bancária  e  pela  reforma  da
sentença “a quo”, para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Intimado,  o  banco  promovente/apelante
apresentou  contrarrazões  ao  adesivo  às  fls.  181/144,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria
de Justiça ofertou parecer, sem, contudo, apresentar manifestação acerca do
mérito recursal (fls. 202/204).

É o que basta relatar. Decido.

Aprioristicamente,  antes de analisar o âmago
do  recurso  apelatório,  faz-se  mister,  “ex  officio”,  verificar  a  possibilidade  de
conhecimento.
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A  Lei  9.756/98  introduziu  no  sistema
processual  civil  brasileiro  o  dispositivo  constante  no  artigo  557  que  assim
preceitua: 

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.” 

A  citada  norma  consagra  a  hipótese  da
negativa de seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com  jurisprudência  dominante  do  tribunal
doméstico ou superior.

É o caso destes autos.

Cabível  lembrar  que  a  análise  dos
pressupostos de admissibilidade, por serem requisitos essenciais à apreciação
do recurso e, por ser matéria de ordem pública, a verificação desses requisitos
deve ser realizada de ofício pelo órgão ad quem, não carecendo, portanto, de
arguição pelas partes.

Verifica-se que o banco apelante  interpôs  o
recurso no dia 28 de março de 2013 (fl. 136), tendo enviado cópia em 02 de
abril de 2013 (fl. 142), todavia, houve posterior pronunciamento judicial por meio
da sentença de fls. 133/134, com publicação em 10 de abril de 2013 (fl. 135),
através da qual rejeitou-se os embargos de declaração interpostos pelo réu. 

Em que  pese  o  banco  apelante  tenha  sido
devidamente  intimado  da  dita  sentença  (fls.  135),  não  ratificou  suas  razões
recursais interpostas antes do julgamento dos embargos declaratórios, de forma
que o seu recurso de apelação resta extemporânea.

É farta a jurisprudência do STJ, no sentido de
que se faz necessária a ratificação das razões recursais após o julgamento dos
embargos, sob pena de intempestividade do recurso, como se depreende dos
julgados abaixo colacionados:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO  DO  APELO  NOBRE  ANTES  DA
PUBLICAÇÃO  DO  JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  AUSÊNCIA  DE  REITERAÇÃO
POSTERIOR.  EXTEMPORANEIDADE.
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CARACTERIZAÇÃO,  NA  ESPÉCIE.  AGRAVO
IMPROVIDO.  1.  É  intempestivo  o  recurso  especial
interposto  antes  da  publicação  do  julgamento  dos
embargos  declaratórios  opostos  na  instância  de  origem,
ainda  que  pela  parte  contrária,  independentemente  do
resultado do julgamento dos embargos,  devendo o apelo
nobre ser ratificado, conforme o teor da Súmula n.º 418, in
verbis: "É inadmissível o recurso especial interposto antes
da  publicação  do  acórdão  dos  embargos  de  declaração,
sem posterior ratificação". 2. No caso concreto, o recurso
especial  foi  interposto  em  24.1.2011,  e  a  publicação  do
julgamento dos embargos declaratórios foi disponibilizada
em  25/02/2011,  não  tendo  havido  reiteração  posterior.
Assim, o recurso nobre foi interposto de forma prematura.
3.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp
1320984/PE,  Rel.  Ministro  CAMPOS  MARQUES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA
TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 08/03/2013) (Grifou-
se).

E,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO
CPC).  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  MANTEVE  A
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL, EM RAZÃO DA
INTEMPESTIVIDADE  (INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº
418/STJ).
1. Intempestividade do Recurso Especial.  O apelo extremo
interposto antes da publicação do acórdão dos embargos
de  declaração  é  intempestivo,  quando  o  recorrente  não
procede à ratificação posterior (Súmula nº 418/STJ).
2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa.
(Sem grifo no original)
(STJ;  AgRg-AREsp  111.781;  Proc.  2011/0261157-0;  SP;
Quarta Turma; Rel.  Min.  Marco Buzzi;  Julg.  12/06/2012;
DJE 19/06/2012) (Grifou-se).

Uma  vez  intempestiva,  tem-se  que  a
irresignação é manifestamente inadmissível, passível de apreciação  ex officio,
por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:
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“A intempestividade é matéria de ordem pública, declarável
de ofício pelo Tribunal” (RSTJ 34/456)

O caso exige, assim, que o Relator negue se-
guimento à apelação cível.  Dito procedimento encontra respaldo no art.  557,
"caput", do Código de Processo Civil. É o texto da lei:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifes-
tamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo  tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior.” (grifei)

Desta  feita,  estando  ausente  um  dos
pressupostos de admissibilidade do recurso, impossível se mostra o seguimento
da apelação cível interposta.

Quanto  ao  recurso  adesivo,  este  está
prejudicado,  uma vez  que  o  recurso  principal,  interposto  pelo  autor,  não  foi
conhecido. Essa é a dicção do artigo 500, III, do CPC:

Art.  500.  Cada  parte  interporá  o  recurso,
independentemente,  no  prazo  e  observadas  as  exigências
legais.  Sendo,  porém,  vencidos  autor  e  réu,  ao  recurso
interposto por qualquer deles poderá aderir a outra parte.
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e
se rege pelas disposições seguintes: 

I - será interposto perante a autoridade competente para
admitir o recurso principal, no prazo de que a parte dispõe
para responder;

II  -  será  admissível  na  apelação,  nos  embargos
infringentes,  no  recurso  extraordinário  e  no  recurso
especial; 

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso
principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto.

Parágrafo único. Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas
regras  do  recurso  independente,  quanto  às  condições  de
admissibilidade, preparo e julgamento no tribunal superior.
(grifei).

Por  todas  essas  razões,  com fulcro  no  art.
557, caput, do CPC, não conheço da apelação cível, negando-lhe seguimento,
e, considerando que o recurso da parte promovida foi interposto a título adesivo,
receberá a mesma sorte do apelatório, na esteira do art. 500, segunda parte, do
CPC.
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Publique-se e Intimem-se.

João Pessoa, 30 de março de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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