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APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO APÓS JULGAMENTO DE 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  OPOSTOS  A  DESTEMPO. 
AUSÊNCIA  DE  SUSPENSÃO  DO  PRAZO  PARA 
APRESENTAÇÃO  DO  APELATÓRIO.  PRECEDENTES  DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.   IMPOSSIBILIDADE DE 
CONHECIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO.  INTEMPESTIVIDADE 
VERIFICADA.   APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
DA SÚPLICA. 

- “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado  
de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua  
intimação por meio de publicação na imprensa oficial,  enseja a  
ciência  inequívoca  da  decisão  que  lhe  é  adversa,  iniciando  a  
partir  daí  a  contagem  do  prazo  para  interposição  do  recurso  
cabível.” (STJ.  AgRg nos EDcl  no Ag 1306136 /  TO. Rel.  Min. 
Raul Araújo. J. em 04/12/2012).

- “Os embargos declaratórios intempestivos não têm o condão de  
suspender  ou  interromper  o  prazo  para  outros  recursos,  
consoante  pacificada  jurisprudência  desta  Corte  Superior.  
Precedentes. (…).”  (STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1198031/SE. 
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. J. em 12/04/2011).

-  “Embargos  de  Declaração,  quando  intempestivos,  não  
interrompem  o  prazo  para  a  interposição  de  recursos.  A 
tempestividade  é  pressuposto  de  admissibilidade  recursal,  
matéria  de  ordem  pública,  não  admitindo  convalidação.  
Precedentes  do  STJ.  (...)”.  (STJ.  REsp  1.188.471.  Rel.  Min. 



Herman Benjamin. J. em 01/06/2010).

-  “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.” (Artigo 
557, caput, do Código de Processo Civil).

RECURSO  ADESIVO.  APELAÇÃO  NÃO  CONHECIDA. 
IRRESIGNAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO 
ART.  500,  INCISO  III,  DA  LEI  ADJETIVA  CIVIL.  NÃO 
CONHECIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.

-  Não  conhecido  o  recurso  principal,  a  irresignação  adesiva 
restará prejudicada, por força do art. 500, inciso III, do Código de 
Processo Civil.

-  “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:
(...)
III-  não  será  conhecido,  se  houver  desistência  do  recurso  
principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto.” (Art.  
500, III, do CPC).

VISTOS

Trata-se de apelação cível (fls. 316/336) e de recurso adesivo (fls. 
358/361)  interpostos,  respectivamente,  pelo  Banco  Santander  Brasil  S/A  e  por 
Miriam Martins de Araújo, contra a sentença de fls. 251/269, prolatada pelo Juízo da 
6ª Vara Cível da Capital,  que, ao rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e 
de  incompatibilidade  de  procedimentos,  julgou  parcialmente  procedente  o 
pleito formulado na exordial.

Contrarrazões ofertadas por ambas as partes – fls. 362/364 e fls. 
367/389.

É o  breve relatório. DECIDO.

A matéria a ser julgada é de cunho eminentemente técnico crono-
lógico (Apelação Cível), bem como processual (Recurso Adesivo).

→ DA APELAÇÃO CÍVEL

A análise do presente recurso encontra-se prejudicada, em face 
da intempestividade de sua interposição.

Da  leitura  dos  autos,  identifico  que  a  sentença  apelada  (fls. 
251/269)  foi  publicada  no  Diário  da  Justiça  do  dia  11/01/2013  (fls.  274v)  e  os 



Embargos  de  Declaração  opostos  pelo  promovente  foram  protocolados  em 
29/01/2013  (fls.  305),  razão  pela  qual  os  declaratórios  foram  considerados 
intempestivos pelo decreto sentencial de fls. 329/330.

Dessa forma, é de se concluir que os mencionados aclaratórios 
não tem o condão de suspender o prazo para o apelo posto para a presente análise, 
interposto às fls. 332/349, conforme orientam os seguintes precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.   EMBARGOS  DE  
DECLARAÇÃO  INTEMPESTIVOS.  NÃO  SUSPENSÃO  DO 
PRAZO  PARA  INTERPOSIÇÃO  DO  AGRAVO  REGIMENTAL.  
RECURSO INTEMPESTIVO.
1.  A  oposição  de  embargos  de  declaração,  quando  
intempestiva, não interrompe, nem suspende o prazo para a  
interposição de outros recursos.
2. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 453.477/RJ. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. J. 
em 27/05/2014). Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL.  EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS.  
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO  
RECURSAL.  INTEMPESTIVIDADE  DO  AGRAVO.  NÃO 
CONHECIDO.
I. É intempestivo o agravo regimental interposto após o decurso  
do prazo do art. 258 do RISTJ.
II.  Os  embargos  declaratórios  intempestivos  não  têm  o  
condão  de  suspender  ou  interromper  o  prazo  para  outros  
recursos,  consoante  pacificada  jurisprudência  desta  Corte  
Superior. Precedentes.(...)”
(STJ.  AgRg nos  EDcl  no  REsp  1198031/SE.  Rel.  Ministro  Aldir  Passarinho 
Junior. J. em 12/04/2011). Grifei.

Com  base  no  exposto  acima,  e  considerando  que  o 
inconformismo em apreço foi protocolado em 22/04/2014, é de se concluir pelo seu 
destempo, pois deveria ter sido apresentado em 28/01/2014.

Destaco, ainda, que o recurso apelatório de fls. 275/292 foi aviado 
antes da apreciação dos embargos de declaração de fls. 305/307, razão pela qual 
também não deve ser conhecido em virtude de sua extemporaneidade, conforme 
esclarece a Corte da Cidadania no aresto a seguir:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  
PREVIDENCIÁRIO.  INTERPOSIÇÃO  PREMATURA  DA  VIA 
EXCEPCIONAL.  RATIFICAÇÃO  PELO  INTERESSADO.  
AUSÊNCIA.  INTEMPESTIVIDADE.  SÚMULA  N.º  418/STJ.  
INCIDÊNCIA.
1.  Considera-se  extemporâneo,  caso  não  haja  posterior  
ratificação,  o  recurso  especial  interposto  antes  do  
julgamento dos embargos de declaração, independentemente 
de ter ocorrido ou não efeitos infringentes, na medida em que 



a  nova  decisão  integra,  para  todos  os  efeitos,  o  acórdão  
recorrido. Incidência da Súmula 418/STJ.
2. Agravo regimental  a que se nega provimento.” (STJ.  AgRg no 
REsp 1086535 / AL. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 07/08/2012). Grifei.

→ DA IRRESIGNAÇÃO ADESIVA.

O recurso adesivo encontra-se previsto no art. 500, do Código 
de Processo Civil:

“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:
(...)
III-  não  será  conhecido,  se  houver  desistência  do  recurso  
principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto.”

Como  se  percebe  pela  leitura  da  letra  legal,  não  sendo 
admitida a irresignação principal, a súplica adesiva restará prejudicada.

É, pois, o caso dos autos. 

A apelação interposta não fora conhecida, tendo em vista a sua 
flagrante intempestividade, motivo pelo qual não será conhecido o adesivo, já que 
subordinado ao apelo.

Enumera Nelson Nery Junior:

“4. Recurso adesivo. Regime jurídico. O recurso adesivo fica 
subordinado à  sorte  da  admissibilidade do recurso principal.  
Para que o adesivo possa ser julgado pelo mérito, é preciso  
que: a) o recurso principal seja conhecido; b) o adesivo preen-
cha os requisitos de admissibilidade. Não sendo conhecido o  
principal, seja qual for a causa da inadmissibilidade, fica preju-
dicado o adesivo. Conhecido o principal,  é irrelevante o seu  
provimento ou improvimento: o adesivo será apreciado, deven-
do ser analisada sua admissibilidade e, se, positivo o juízo de  
admissibilidade  (se  conhecido  o  adesivo),  será  julgado  pelo  
mérito.” (JUNIOR, Nelson  Nery. Código de processo civil co-
mentado. Revista dos Tribunais: 2007, São Paulo. p. 828.)

Desta forma, com base no que prescrevem os arts. 500, 508 e 
557, todos da Lei Adjetiva Civil, considero intempestiva a apelação cível, não conhe-
cendo da mesma, e, consequentemente, julgo prejudicada a análise do recurso ade-
sivo, negando seguimento a ambas as irresignações.

Cumpra-s e. Intimações necessárias.

João Pessoa, 04 de dezembro de 2014.



         José Ricardo Porto
     Desembargador Relator
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