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PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÕES CÍVEIS. PRESTAÇÃO 
DE  CONTAS.  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO.  REVELIA DE 
UM DOS CO-RÉUS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM 
DOBRO  PREVISTO  NO ART.  191  DO CPC.  RÉU  REVEL. 
AUSÊNCIA DE  PATRONO  CONSTITUÍDO  NOS  AUTOS. 
FLUÊNCIA  DE  PRAZOS  INDEPENDENTEMENTE  DE 
INTIMAÇÃO.  PRAZO  PARA  APRESENTAÇÃO  DO 
RECURSO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 
EM  CARTÓRIO.  INTEMPESTIVIDADE  DOS  APELOS 
COMPROVADA.  RECURSOS  MANIFESTAMENTE 
INADMISSÍVEIS.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  557,  CAPUT, 
DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

- Não há aplicação do prazo em dobro para a interposição de 
recursos, na hipótese em que, havendo dois réus, um deles é 
revel. 

-  O prazo para o réu revel sem  advogado  constituído  nos 
autos  apelar,  corre  a  partir  da  publicação  da  sentença  em 
cartório.
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-  O  art.  557,  caput, do  CPC,  dispõe  que  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.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelações  Cíveis interpostas  por  Patrícia 
Silvério César e Michele Cristin dos Santos contra sentença prolatada pelo juízo 
da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, lançada nos autos da Ação de 
Prestação de Contas ajuizada por Cláudia Duarte de Azevedo Abrantes.

Decretada  a  revelia  da  ré  Michele  Cristin  dos  Santos,  e 
julgada  procedente  a  ação,  Patrícia  Silvério  César  e  Michele  Cristin  foram 
condenadas a prestar contas a Cláudia Duarte de Azevedo Abrantes, através da 
elaboração de inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, 
condenando ainda, caso exista, ao pagamento dos lucros relativos a empresa até o 
dia 07.08.2009.

O  julgador  de  primeiro  grau  determinou  ainda,  que,  no 
prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da decisão, a prestação de contas fosse 
apresentada de forma mercantil, em documento assinado por contador ou auditor 
capacitado tecnicamente, especificando as receitas e as aplicações com despesas e 
os respectivos saldos, sob pena daquele Juízo nomear Perito.

Condenou as rés em custas e honorários advocatícios, estes 
fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), rateados entre as demandadas.

Nas  primeiras  razões  recursais,  encartadas  às  fls.  56/58, 
Patrícia sustenta que a sua citação ocorreu em 03.09.09, após o  seu afastamento da 
sociedade, a qual se deu em 07.08.09, por decisão judicial proferida nos autos do 
Processo tombado sob o nº 001.2009.0040443.

Aduz  que  o  mandado  que  determinou  o  seu  afastamento 
também a obrigou a entregar a documentação inerente à sociedade.

Alega ainda, que tendo a ação de prestação de contas sido 
ajuizada em data posterior ao seu desligamento da sociedade, a perda do objeto é 
medida que se impõe, porquanto nesse período os documentos não estavam mais 
acessíveis.

Apelação Cível Nº 0004259-02.2009.815.0011 2



Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a 
perda  do  objeto  e,  por  conseguinte  o  processo  seja  extinto  sem  resolução  do 
mérito, com fulcro no art. 267, VIII, do CPC, afastando ainda, a condenação da 
sucumbência.

Nas razões do segundo recurso apelatório, encartadas às fls. 
61/63, Michele Cristin requer a exclusão da sua revelia nos moldes do art. 320, I, do 
CPC  e  pugna  pela  perda  do  objeto  da  ação  ao  argumento  de  que  “o  objeto  
pretendido fora satisfeito com a decisão judicial proferida nos autos da ação cautelar nº  
001.2009.004044-3, extinguindo esta ação sem julgamento do mérito, e na forma do art.  
267, VIII, do CPC.”

Em caso de entendimento diverso, espera que seja reduzido o 
valor  arbitrado a título de honorários advocatícios,  levando em consideração o 
valor da causa.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  83/87,  pela  manutenção  de 
todos os termos da sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  93/94,  opina  pelo  não 
conhecimento do segundo apelo e provimento do primeiro recurso, a fim de que 
seja revista a decisão de primeiro grau e julgada extinta a demanda sem resolução 
do mérito, nos termos do art. 267, VII, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

D e c i d o .

Primordialmente,  após  analisar  os  requisitos  de 
admissibilidade  dos  apelos,  verifico  que  estes  não  podem  ser  conhecidos,  por 
manifesta intempestividade.

Impende rememorar que a sentença fora publicada no Diário 
da Justiça no dia 10 de dezembro de 2010, conforme atesta a Certidão de fl. 55. No 
dia 11 de dezembro de 2010 esta Egrégia Corte, por meio do Ato da Presidência nº 
56/2010 (fl. 74), suspendeu os prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado a partir do dia 10 de dezembro de 2010 até a conclusão da migração dos 
sistemas hospedados na Codata para o Datacenter do Tribunal de Justiça.

Novo Ato da Presidência nº 01/2011, de 08 de janeiro de 2011, 
prorrogou a suspensão dos prazos processuais determinado no Ato nº 56/2010 até 
o dia 17 de dezembro de 2010,  conforme cópia do Diário ds Justiça,  edição nº 
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13.747, fl. 75, reiniciando-se no dia 07 de janeiro de 2011.

Feito  este  registro  é  importante  destacar  que  a  ação  foi 
ajuizada em face de Patrícia e Michele. E a segunda demandada entende que, por 
terem  patronos  distintos,  o  prazo  para  interposição  de  recurso  é  duplicado. 
Todavia, a própria Michele teve a sua revelia decretada e só fora ingressar nos 
autos  com sua  advogada  constituída,  após  o  lapso  temporal  permitido  para  a 
interposição do recurso apelatório.

É de bom alvitre esclarecer que a pluralidade de réus não 
autoriza a contagem de forma dobrada dos prazos, prevista no art. 191 do CPC, 
sendo imprescindível a pluralidade de procuradores.

O art. 191 da Lei dos Ritos, assim dispõe:

“Quando  os  litisconsortes  tiverem  diferentes  procuradores,  ser-lhes-ão 
contados em dobro os prazos para contestar,  para recorrer e,  de modo 
geral, para falar nos autos”.

Ora,  é  cediço  que  nos  termos  do  dispositivo  legal 
referenciado, computar-se-ão em dobro os prazos quando houver multiplicidade 
de  réus  com  procuradores  diversos.  No  entanto,  esta  norma  não  incide  nas 
circunstâncias em que, afora um apelante, o outro co-réu não constitui advogado 
para representá-lo, conquanto devidamente citado.

Esse  entendimento  já  foi  delineado  pelo  Tribunal  da 
Cidadania. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 
191  DO  CPC.  RÉU  REVEL.  INAPLICABILIDADE  DO  PRAZO  EM 
DOBRO  PARA  RECORRER.  INTEMPESTIVIDADE.  AFERIÇÃO  DA 
TEMPESTIVIDADE PELA DATA DO PROTOCOLO NO TRIBUNAL DE 
ORIGEM.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  216  DO  STJ.  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  INFUNDADO.  MULTA DO  ART.  557,  §  2º,  DO 
CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há a incidência 
do prazo em dobro para a interposição de recursos na hipótese em que, 
havendo dois  réus,  um deles  é  revel. 2.  No  caso  de apenas  um dos 
litisconsortes ter apelado da sentença, desfaz-se o litisconsórcio e não tem 
mais aplicação o prazo em dobro previsto no artigo 191, do CPC, por ser 
norma  de  exceção  e,  portanto,  comportar  interpretação  restritiva.  3. 
Embora esta corte superior de justiça aceite o protocolo integrado para 
aferir a tempestividade do Recurso Especial, observa-se, nesses casos, a 
data  do protocolo  do  recurso  na  secretaria  do  órgão integrante  desse 
sistema, e não a data da postagem do recurso na agência de correios, nos 
termos  da  Súmula  nº  216/stj.  Precedentes.  4.  O  recurso  mostra-se 
manifestamente infundado, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 
557, § 2º, do CPC. 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de 
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multa.  (STJ;  AgRg-AREsp 310.511;  2013/0066337-8;  Quarta  Turma;  Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão; DJE 22/05/2013; Pág. 1040) 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
PROCESSUAL.  REVELIA.  INAPLICABILIDADE  DO  PRAZO  EM 
DOBRO. ART. 191 DO CPC. 1. Não há incidência do prazo em dobro, 
previsto no art. 191 do Código de Processo Civil,  na hipótese de réu 
revel.  Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 
254.612/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 11/03/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
INTEMPESTIVIDADE.  FERIADO  LOCAL.  COMPROVAÇÃO. 
NECESSIDADE.  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO.  PRAZO  EM  DOBRO. 
NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA DE UM DOS CO-RÉUS. I - Assente na 
jurisprudência  desta  Corte  Superior  de  que  constitui  ônus  da  parte 
recorrente  demonstrar  a  ocorrência  de  feriado  estadual  ou  ponto 
facultativo local para a comprovação de tempestividade de seu recurso 
especial.  II  -  Necessidade de que ambos os réus sejam representados 
por advogados distintos para que incida a regra do art. 191 do CPC. III - 
Havendo, como no presente caso, um réu revel, não há incidência do 
favor legal do prazo em dobro. IV - AGRAVO DESPROVIDO. (AgRg no 
REsp  1138925/RS,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011) 

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE 
PREQUESTIONAMENTO.  ART.  191  DO  CPC.  PRAZO  EM  DOBRO. 
DOIS RÉUS, UM REVEL. I.  A ausência de objetivo enfrentamento dos 
temas  debatidos  no  especial  constitui  fator  impeditivo  ao  seu 
conhecimento, em face dos óbices contidos nas Súmulas ns. 282 e 356 do 
C. STF. II. Não será contado o prazo em dobro, previsto no art. 191 do 
CPC,  quando,  havendo dois  réus,  um é  revel.  III.  Agravo improvido. 
(AgRg no Ag 415.539/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 
QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2002, DJ 10/02/2003, p. 218) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  1.239.552  -  RS  (2009/0195856-5) 
RELATOR  :  MINISTRO  CELSO  LIMONGI  (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/SP) AGRAVANTE : JUREMA REIS DE OLIVEIRA 
GUTERRES  ADVOGADO  :  ESTHER  BORGES  THIELE  CAMILLO  E 
OUTRO  (S)  AGRAVADO  :  DIVA  GEMA  SARTORI  MARTINS 
ADVOGADO  :  DANIEL MEINHARDT  E  OUTRO  (S)  PROCESSUAL 
CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  PRAZO  EM  DOBRO  (ART.  191/CPC). 
NECESSIDADE  DE  PROCURADORES  DIVERSOS  (PRECEDENTES). 
REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA.  IMPOSSIBILIDADE  (SÚMULA 
7/STJ).  Agravo de instrumento ao qual se nega provimento. DECISÃO 
Cuida-se  de  agravo de instrumento  interposto  por  JUREMA REIS  DE 
OLIVEIRA GUTERRES, contra decisao do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul, que inadmitiu seu recurso especial, no qual figura 
como recorrida DIVA GEMA SARTORI MARTINS. Não foi apresentada 
contraminuta (fls. 187).É o breve relatório. O recurso especial não reúne 

Apelação Cível Nº 0004259-02.2009.815.0011 5



condições de ser admitido.  De feito, a questão tratada no recurso diz 
respeito ao direito de contagem, em dobro, dos prazos processuais, na 
forma do art. 191 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 
191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-
ão  contados  em  dobro  os  prazos  para  contestar,  para  recorrer  e,  de 
modo  geral,  para  falar  nos  autos.  O  Tribunal  de  origem,  contudo, 
entendeu não ser essa a hipótese dos autos, deixando consignado para 
tanto, a fls. 125, no que interessa: Não se desconhece que, nos termos 
do art.  191  do CPC,  havendo pluralidade de réus  com procuradores 
diversos, computam-se os prazos em dobro. Tal norma, contudo, não 
incide nas circunstâncias pois, afora a ora apelante, os demais co-réus 
não  constituíram  advogado  para  representá-los,  conquanto 
devidamente  citados  (fls.  26,  29,  32v  e  58).  Com  efeito,  a  mera 
pluralidade  de  réus  não  autoriza  a  contagem em dobro  dos  prazos, 
sendo imprescindível, para tanto, a pluralidade procuradores. Ao assim 
decidir,  harmonizou-se com a jurisprudência desta Corte a respeito da 
matéria,  conforme se  depreende dos seguintes  precedentes:  PENAL E 
PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 
DO  CPC  NO  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  NÃO  CONHECIDO.  1. 
Agravo regimental interposto após o prazo de 5 dias: intempestividade. 
2. Não é aplicável no processo penal a norma prevista no artigo 191 do 
Código  de  Processo  Civil,  que  prevê  prazo  em dobro  para  réus  com 
procuradores  diversos.  3.  Agravo  não  conhecido.(AgRg  no  REsp 
1009383/MG, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
Órgão  Julgador  T6  -  SEXTA  TURMA,  DJe  18/10/2010);  AGRAVO 
REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL 
CIVIL.  ART.  191  DO  CPC.  INAPLICABILIDADE.  CONTAGEM  EM 
DOBRO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE  RECURSAL  DOS  LITISCONSORTES  REPRESENTADOS 
POR PROCURADORES DISTINTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 
641 DO C. STF. 1 - Esta Eg. Corte Superior de Justiça tem entendimento 
pacificado no sentido de que o  prazo só  será  contado em dobro,  nos 
termos  do art.  191  do Código de Processo  Civil,  nos  casos  em que a 
decisão  recorrida  cause  gravame  a  litisconsortes  com  procuradores 
distintos, não tendo aplicabilidade quando o interesse recursal é apenas 
daqueles que se encontram representados pelos mesmos causídicos. 2 - In 
casu,  muito  embora  a  ação  civil  pública  originária  deste  apelo  nobre 
tenha sido proposta em face dos ora agravantes, do Município de São 
Francisco  do  Sul  e  da  União,  o  agravo  de  instrumento  foi  interposto 
contra a r.  decisão do e. Vice-Presidente do Eg. Tribunal de Justiça de 
origem que não admitiu o recurso especial interposto pelos agravantes, 
não  fazendo  qualquer  menção  a  eventuais  recursos  especiais 
apresentados  pelos  demais  litisconsortes  passivos,  restando,  assim, 
evidenciada a ausência de interesse recursal destes últimos. 3 - Assim, 
não há que se falar em contagem em dobro do prazo recursal, uma vez 
que as partes que possuem interesse na reforma da r. decisão recorrida se 
encontram representadas pelos mesmos causídicos. 4 - Aplica-se, pois, 
por analogia, a súmula n. 641 do Eg. Supremo Tribunal Federal, segundo 
a qual "não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos 
litisconsortes haja sucumbido". 5 - Tendo sido o agravo de instrumento 
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interposto fora do prazo de dez dias estipulado pelo art. 544 do Código 
de Processo Civil, o reconhecimento da sua intempestividade é de rigor. 6 
- Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg nos EDcl no Ag 
1145386/SC,  Relator  Ministro  RAUL  ARAÚJO,Órgão  Julgador  T4  - 
QUARTA  TURMA,  DJe  25/08/2010);  RECURSOS  ESPECIAIS  - 
LITISCONSORTES  ATIVOS  REPRESENTADOS  PELOS  MESMO 
CAUSÍDICOS  NA  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  E  EMBARGOS  DO 
DEVEDOR, EM QUE OS LITISCONSORTES PASSIVOS ENCONTRAM-
SE  REPRESENTADOS  POR  CAUSÍDICOS  DIVERSOS  -  AÇÕES 
AUTÔNOMAS - ADMISSÃO DO BENEFÍCIO DO PRAZO EM DOBRO, 
CONSTANTE DO ARTIGO 191, CPC, NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO 
- RECURSOS PROVIDOS. I - Os embargos à execução consubstanciam 
ação autônoma à ação executiva, de natureza cognitiva. Por tal razão, é 
certo que a constituição de procuradores para atuar em determinada ação 
não conduz, por si só, à conclusão de que, em diversa ação (ainda que 
relacionada  àquela),  a  parte  remanesça  defendida  pelos  mesmos 
causídicos.  Por  se  tratar  de  ação  diversa  daquela,  imprescindível  o 
acostamento, nestes autos, do respectivo instrumento de procuração que 
outorgue ao mandatário os poderes de representação para a defesa, em 
juízo, dos direitos e interesses do mandante; II - Encontrando-se um dos 
litisconsortes  patrocinado  por  determinados  causídicos  e  o  outro, 
advogando em causa própria, tem-se por configurado a situação descrita 
no preceito legal apta a conferir aos litisconsortes o benefício do prazo 
em dobro; IV - Insubsistente, também, a exigência constante no acórdão 
objurgado  consistente  na  existência  de  renúncia  ou  revogação  dos 
poderes outorgados na ação de execução, para fins de aplicação ou não 
de prazos em dobro, porquanto esta somente revelar-se-ia relevante na 
própria  ação  de execução,  e  não,  como visto,  na  ação  de embargos à 
execução,  subjacente  aos  presentes  recursos.  V  -  Recursos  Especiais 
providos.(REsp 1151015/RJ, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, Órgão 
Julgador T3- TERCEIRA TURMA, DJe 10/05/2010); PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECURSO 
ESPECIAL INTEMPESTIVO. ART. 191 DO CPC. PRAZO EM DOBRO. 
NÃO  CONFIGURAÇÃO.  LITISCONSÓRCIO  UNITÁRIO  E  PARTES 
COM  PROCURADORES  COMUNS.  RECURSO  QUE  NÃO  LOGRA 
INFIRMAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA. 
IMPROVIMENTO. I - Sendo ao menos um dos procuradores comuns a 
todos os litisconsortes,  não se aplica a regra do art.  191 do Código de 
Processo Civil. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.(AgRg no 
Ag  616468/RS,  Relator  Ministro  PAULO  FURTADO  - 
DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/BA,  Órgão  Julgador  T3  - 
TERCEIRA  TURMA,  DJe  27/10/2009).  Diante  desse  quadro,  tem 
incidência a Súmula 83 desta Corte, a impedir o especial, quer seja pela 
violação, quer seja pela divergência. Por outro lado, rever a matéria no 
sentido  de  existir,  efetivamente,  procuradores  diversos,  implicaria  em 
necessário revolvimento dos aspectos fático-probatórios da causa, o que é 
vedado,  em âmbito  especial,  pela  Súmula  7/STJ.  Em face  do  exposto, 
nego provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília (DF), 31 
de  março  de 2011.  MINISTRO CELSO LIMONGI(DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/SP) Relator
(STJ,  Relator:  Ministro  CELSO  LIMONGI  (DESEMBARGADOR 
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CONVOCADO DO TJ/SP)

Comunga  desse  posicionamento,  a  Egrégia  Corte  do  Rio 
Grande do Sul, que em recente julgado assim se pronunciou:

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS. 
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  REVELIA.  PLURALIDADE  DE  RÉUS. 
PRAZO. ART. 191 DO CPC. Consoante a interpretação conferida pelo 
STJ  ao  art.  191  do  CPC,  a  mera  pluralidade  de  réus  não  autoriza  a 
contagem em  dobro  dos  prazos,  sendo  imprescindível  para  tanto,  a 
pluralidade de procuradores. Hipótese em que apenas um dos co-réus 
constituiu advogado nos autos,  não se aplicando,  por conseguinte,  a 
norma contida no art. 191 do CPC, correndo os prazos processuais na 
forma simples. Recurso protocolado fora do prazo estabelecido no art. 
508 do Código de Processo Civil. Intempestividade. De regra, aplica-se 
aos contratos de crédito rural o índice de correção monetária incidente 
sobre  as  cadernetas  de  poupança.  Nessa  linha,  a  jurisprudência 
consolidada no Superior Tribunal de Justiça reverbera que, em março de 
1990,  o  índice  de  correção  aplicável  corresponde  a  41,28%.  Consoante 
orientação  emanada  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  não  cabe  a 
cobrança de juros superiores a 12% ao ano em Títulos de Crédito Rural, 
Comercial ou Industrial. Desde que pactuada, é possível a capitalização 
mensal  de juros em contratos bancários celebrados após o advento da 
Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Descabida a cobrança de comissão de 
permanência em contratos de crédito rural. É cabível a repetição simples 
dos  valores  que  tenham  sido  indevidamente  cobrados  pelo  banco, 
independentemente da prova de erro ou de má-fé por parte do banco. 
APELO  E  AGRAVO  RETIDO  DA  PARTE  EMBARGANTE.  NÃO 
CONHECIDOS.  APELO  DO  BANCO  EMBARGADO.  PROVIDO  EM 
PARTE.  (Apelação Cível  Nº 70055257588,  Décima Sexta  Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça  do RS,  Relator:  Paulo Sérgio  Scarparo,  Julgado em 
24/10/2013)

Portanto,  desprezando-se  o  dia  do  começo  do  interstício 
recursal,  observa-se  que o  dies  a  quo  para a  manifestação da  inconformação se 
encontrou no dia  10 de janeiro de 2011, em virtude da suspensão determinada 
pelo Ato da Presidência nº 56/2010 e do dia 07 de janeiro de 2011 ter ocorrido em 
uma sexta-feira. Desse modo, o dies ad quem para Patrícia Silvério César ocorreu 
em 24 de janeiro de 2011.

No tocante à  Michele Cristin dos Santos, em razão da sua 
revelia e da inexistência de advogado habilitado nos autos, a irresignação dever-
se-ia ter sido interposta no prazo de 15 dias  após a publicação da sentença no 
cartório, que ocorreu em 19 de novembro de 2010 (fl. 54v), pois para o réu revel 
sem patrono nos autos, a interposição do recurso independe de intimação.

Esse posicionamento é adotado pela jurisprudência pátria:
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AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  DECISÃO  QUE  NEGA 
SEGUIMENTO  AO  APELO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO 
DPVAT.  RÉU  REVEL SEM  PROCURADOR.  CONTAGEM  DE  PRAZO 
INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA 
DE ELEMENTOS NOVOS. 1“ Contra o réu revel que não tenha patrono 
nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir 
da publicação de cada ato. ” (art. 322 do cpc). 2- na hipótese, a contagem 
do prazo se inicia a partir da data em que a escrivania recebeu os autos 
após a prolação da sentença (10/08/12), o que torna intempestivo o apelo 
protocolizado no dia 31 posterior. 3- não apresentados elementos novos 
que justifiquem a reconsideração pretendida, o improvimento do agravo 
regimental é medida que se impõe. Agravo interno improvido.  (TJGO; 
AC-AgRg 0117571-02.2010.8.09.0103; Minaçu; Quarta Câmara Cível; Rel. 
Des. Carlos Escher; DJGO 22/03/2013; Pág. 241) 

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.  RÉU REVEL. 
CITADO  PESSOALMENTE  NA  FASE  COGNITIVA  E  SEM 
PROCURADOR  CONSTITUÍDO  NOS  AUTOS.  ART.  322  DO  CPC. 
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI 
Nº 11.232/05. Conforme disciplina o art. 322, do CPC, caso o  revel não 
esteja representado por advogado, é desnecessária a sua intimação dos 
atos  subseqüentes  do  feito.  Com a  reforma introduzida  pela  Lei  nº 
11.232/05, a execução de título judicial, em regra, é feita por mera fase 
do procedimento, através de cumprimento de sentença. Nesse contexto, 
visto que o cumprimento de sentença é apenas uma fase  do mesmo 
procedimento,  assim como levando em consideração o disposto pelo 
art.  322,  CPC,  é  desnecessária  a  intimação  pessoal  do  devedor  que, 
embora devidamente citado na fase de conhecimento, não constituiu 
procurador nos autos. (TJMG; AGIN 1.0702.11.042804-3/001; Relª Desª 
Cláudia Maia; Julg. 28/02/2013; DJEMG 06/03/2013) 

PROCESSUAL  CIVIL.  RÉU  REVEL.  AUSÊNCIA  DE  PATRONO 
CONSTITUÍDO  NOS  AUTOS.  FLUÊNCIA  DE  PRAZOS 
INDEPENDENTEMENTE  DE  INTIMAÇÃO.  PRAZO  PARA 
APRESENTAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DIES A QUO. DATA 
DA  PUBLICAÇÃO  DA  SENTENÇA  EM  CARTÓRIO.  APELO 
MANIFESTAMENTE  EXTEMPORÂNEO.  PRECLUSÃO  TEMPORAL. 
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO RECONHECIDA 
DE  OFÍCIO.  APELO  NÃO  CONHECIDO.  -  Tendo  em  vista  que  a 
fluência dos prazos para o réu revel sem advogado habilitado nos autos 
se dá independentemente de intimação, o seu prazo para interposição 
do recurso de apelação tem início na data da publicação da sentença em 
cartório. - Apresentado o apelo manifestamente fora de prazo, emerge a 
preclusão  temporal  em  desfavor  do  apelante,  havendo  que  se 
reconhecer ex ofício a sua intempestividade. - Recurso de apelação não 
conhecido. (TJ-RN - AC: 92055 RN 2009.009205-5, Relator: Des. Osvaldo 
Cruz, Data de Julgamento: 08/06/2010, 2ª Câmara Cível)

Ocorre  que  as  apelações  foram  interpostas  em  07  de 
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fevereiro de 2011. Nessa perspectiva, mostram-se tardios os apelos.

Pois bem.

A  tempestividade  é  pressuposto  extrínseco  de 
admissibilidade do recurso  e,  constitui  matéria  de  ordem pública,  conhecida  a 
qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, é de se negar conhecimento ao apelo 
interposto fora do prazo legal.

Em  oportuno,  é  válido  colacionar  julgados  que  tratam  da 
matéria:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SENTENÇA. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DO  PROMOVENTE. 
INTEMPESTIVIDADE.  CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO 
RECURSO. -  0 prazo para interposição do recurso apelatório é de 15 
quinze  dias,  e  a  ultrapassagem  desse  limite  legal  implica  no 
reconhecimento  da  intempestividade  recursal,  o  que  obsta  o  seu 
conhecimento.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  05520100007271001  - 
Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator DES JOSÉ RICARDO PORTO - j.  
em 13/08/2012 

APELAÇÕES.  PRIMEIRO  RECURSO  INTERPOSTO  APÓS  0  PRAZO 
LEGAL.  INTEMPESTIVIDADE.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO 
CIVIL.  SEGUNDO  RECURSO.  ALEGAÇÃO  DE  LITLSCONSORTE. 
INEXISTÊNCIA.  HABILITAÇÃO  DADA APENAS  NA OCASIÃO  DA 
INTERPOSIÇÃO  DO  APELO.  PRAZO  DIFERENCIADO  PARA 
RECORRER. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO A AMBOS 
OS RECURSO. -  É de se negar seguimento a recurso intentado fora do 
prazo  legal,  eis  que  a  tempestividade  é  matéria  de  ordem  pública, 
cabendo  ao  relator  apreciá-la  de  ofício,  por  meio  de  decisão 
monocrática,  nos  termos  do  art.  557,  caput  ,  do  Código  de  Processo 
Civil. - A regra positivada no art. 191, do Código de Ritos garante aos 
litisconsortes com procuradores distintos a contagem em dobro do prazo 
para  contestar,  recorrer  e,  de  modo  geral,  falar  nos  autos.  -  Inexiste 
litisconsórcio  quando  a  segunda  recorrente  só  vem  a  se  habilitar  nos 
autos  por  ocasião  da  interposição  do  recurso  apelatório,  não  se 
registrando qualquer intervenção em momento anterior. - 0 litisconsórcio 
deve ser contemporâneo ao transcurso do prazo, pois deixando de existir 
ou  passando  a  se  verificar  em  momento  posterior  não  tem  lugar  a 
aplicação da regra. TJPB - Acórdão do processo nº 02520070056269002 - 
Órgão  (Quarta  Câmara  Civel)  -  Relator  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho - j. em 20/07/2012 

PROCESSO  CIVIL  APELAÇÃO  INTEMPESTIVIDADE  -  RECURSO 
INTERPOSTO APÓS 0 DECURSO DO PRAZO LEGAL - OCORRÊNCIA 
SEGUIMENTO NEGADO INTELIGÊNCIA DO ART. 557,  CAPUT, DO 
CPC.  Apresenta-se intempestiva a apelação quando interposta após o 
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decurso do prazo estabelecido na legislação processual. Art. 557 do CPC 
-  0  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.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
20020077395743001 - Órgão (2 CAMARA CIVEL) - Relator DESA MARIA 
DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI - j. em 31/07/2012 

Com efeito, o texto legal do art. 557,  caput, do CPC, dispõe 
que  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.

Face ao exposto, e com fulcro no caput do artigo 557 do CPC, 
NEGO SEGUIMENTO aos recursos apelatórios, por intempestividade.

P.I.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 24 de março de 2015

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                          Relatora
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