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APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
RESTITUIÇÃO  DE  QUANTIA  PAGA  C/C  DANOS 
MORAIS.  DECRETAÇÃO  DA  REVELIA  DO 
PROMOVIDO/APELANTE.  PROCEDÊNCIA  DOS 
PEDIDOS  EXORDIAIS.  CONTESTAÇÃO 
PROTOCOLIZADA  TEMPESTIVAMENTE. 
LITISCONSÓRCIO.  PRAZO  EM  DOBRO  PARA 
RESPONDER.  PREVISÃO  DO  ARTIGO  191  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AFRONTA  AOS 
PRINCÍPIOS  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO 
CONTRADITÓRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  NULIDADE 
EVIDENCIADA.  SENTENÇA CASSADA.  RECURSO 
PREJUDICADO.  UTILIZAÇÃO  DO  ARTIGO  557, 
CAPUT, DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO.

“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO.  REVELIA.  
INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA CONTESTAR QUE 
SE  INICIA  COM  A  JUNTADA  DO  ÚLTIMO  
MANDADO DE CITAÇÃO. LITISCONSORTES COM 
PROCURADORES  DISTINTOS.  PRAZO  EM 
DOBRO. ACERTO DA DECISÃO. A revelia, como se  
sabe, é um ato-fato processual que consiste na não  
apresentação  de  contestação  no  prazo  legal.  É  a  
chamada contumácia passiva.  Dispõe o art. 241 do 
Código  de  Processo  Civil  que  quando  houver  
vários réus, o prazo para contestação começará a  
correr  da  data  da  juntada  aos  autos  do  último  
aviso  de  recebimento  ou  mandado  citatório  
cumprido. Por se  tratar de  litisconsórcio  passivo



em que os  réus possuem  advogados  distintos, o prazo  
para apresentar a contestação é contado em dobro na  
forma do art. 191 do Código de Processo Civil. Recurso 
manifestamente improcedente, ao qual se nega seguimento,  
com fulcro no art. 557, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - 
AI:  00009897920158190000  RJ  0000989-79.2015.8.19.0000,  Relator: 
DES.  LINDOLPHO  MORAIS  MARINHO,  Data  de  Julgamento: 
13/01/2015,  DÉCIMA  SEXTA  CAMARA  CIVEL,  Data  de  Publicação: 
21/01/2015 14:40) (grifei)

-  É evidente o cerceamento de defesa, com a consequente 
nulidade  da  sentença,   quando,  por  falha  do  mecanismo 
judiciário,  a  contestação  tempestivamente  ofertada  é 
desconsiderada e o promovido é julgado à revelia, sendo-lhe 
desfavorável o decisum.

-  O  princípio  da  ampla  defesa  consiste  em  garantia, 
constitucionalmente assegurada no art. 5º, LV, da CRFB/88, 
de  forma  que  a  sua  inobservância  acarreta  nulidade 
insanável, a qual pode ser decretada de ofício, a qualquer 
tempo ou grau de jurisdição. 

-  “APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO  
DA PARTE PARA ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.  
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  DESCABIMENTO.  
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  CONFIGURAÇÃO.  
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE 
OFÍCIO.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  APELO 
PREJUDICADO. - Ocorre cerceamento do direito de defesa  
quando  existir  qualquer  limitação  indevida  à  produção de  
provas  ou  pronunciamento  nos  autos,  ensejando,  por  
consequência,  a  nulidade  do  ato  em  virtude  do  que  
estabelece o art. 5º, LV, da Constituição Federal. - Embora  
tenha havido determinação do Juízo  a quo no sentido de  
emendar  a  inicial,  não  foi  oportunizado  à  parte  autora  
atender  a  referida  ordem judicial,  haja  vista  não  ter  sido  
intimada  tal  finalidade.  -  Constatada  a  ocorrência  de  
cerceamento  do  direito  de  defesa,  deve  ser  anulada  a  
sentença  para  que  outra  seja  prolatada,  desta  feita  
observando o contraditório e a ampla defesa. Vistos.” (TJPB 
- ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00097583520148152001,  
-  Não  possui  -,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA 
NOBREGA COUTINHO , j. em 27-02-2015) (grifei)

-  “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.” (grifei)
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                     VISTOS

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela MC – Veículos e Peças Ltda., 
desafiando sentença do Juízo de Direito da Comarca de Campina Grande, lançada nos 

autos da Ação de Restituição de Quantia Paga Cumulada com Danos Morais movida pela 

VDCAR – Novos e Semi-novos.

Nas  suas  razões  recursais,  a  empresa  apelante  sustenta,  em  sede  de 

preliminar, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a aplicação do Código Civil; a  

impossibilidade de utilização do Código de Defesa do Consumidor; ausência de ato ilícito 

e  inexistência  de  obrigação  de  reparação  por  danos,  bem  ainda  pugna  pelo 

prequestionamento de questões federais e constitucionais.

                    

Ao final, solicita o provimento da sua irresignação.

Contrarrazões ofertadas às fls.201/209.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando 

pelo desprovimento do apelo – fls.216/218.

Às  fls.220/223,  negou-se  seguimento  ao  apelo,  por  considerá-lo 

intempestivo. Contudo, após a apresentação do agravo interno, de fls.225/236, houve a 

reconsideração da mencionada decisão,  reconhecendo a tempestividade do recurso e 

determinando o seu regular trâmite.

Remetidos  os  autos  ao  Núcleo  de  Soluções  de  Conflitos,  não  houve 

conciliação, conforme se verifica do termo de fls.269.     

É o relatório.

DECIDO.
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Depreende-se dos autos que o Magistrado  a quo, ao prolatar a sentença, 

entendeu  que  a  contestação  apresentada  pelo  ora  apelante  foi  extemporânea,  por 

consequência, o declarou revel.

Contudo, verifico que existem dois promovidos na demanda, com advogados 

distintos, ensejando, assim, a invocação da prerrogativa contida no 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.”

      

Ressalte-se  que,  nesses casos,  a  contagem do prazo deve  ter  início  da 

juntada  do último  aviso  de  recebimento  ou  mandado  citatório  cumprido,  conforme 

disciplina o artigo  241 da Lei Adjetiva Civil, vejamos:

“Art. 241. Começa a correr o prazo:

(…)

III - quando houver vários réus, da data de juntada aos autos do  
último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido;”

Desse  modo,  considerando  os  termos  dos  dispositivos  acima  citados, 

constato que a peça de defesa, encartada às fls.52/71, pertencente à MC Veículos e 

Peças Ltda., fora ofertada tempestivamente, explico.

Analisando o caderno processual, percebo que a juntada do último aviso de 

recebimento aos autos ocorreu em 16/05/08 (fls.48), assim, o demandado  teria até o dia  

17/06/08 para se defender, tendo como base o tempo legal, 15 (quinze) dias, dobrado.

No entanto, no dia 16/06/08, antes do decurso do lapso acima apontado, o 

requerido protocolou a sua contestação, conforme demonstra o recibo eletrônico aposto 

às fls.52, não podendo, portanto, ser considerado revel.
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A título elucidativo, colaciono pertinentes julgados das Cortes Pátrias:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO.  REVELIA.  INOCORRÊNCIA.  
PRAZO PARA CONTESTAR QUE SE INICIA COM A JUNTADA 
DO  ÚLTIMO  MANDADO  DE  CITAÇÃO.  LITISCONSORTES  
COM  PROCURADORES  DISTINTOS.  PRAZO  EM  DOBRO.  
ACERTO DA DECISÃO. A revelia, como se sabe, é um ato-fato  
processual que consiste na não apresentação de contestação no 
prazo legal. É a chamada contumácia passiva. Dispõe o art. 241 
do Código de Processo Civil que quando houver vários réus,  
o  prazo  para  contestação  começará  a  correr  da  data  da 
juntada  aos  autos  do  último  aviso  de  recebimento  ou  
mandado citatório cumprido. Por se tratar de litisconsórcio  
passivo  em  que  os  réus  possuem  advogados  distintos,  o  
prazo para apresentar a contestação é contado em dobro na 
forma  do  art.  191  do  Código  de  Processo  Civil. Recurso 
manifestamente improcedente, ao qual se nega seguimento, com 
fulcro  no  art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil. (TJ-RJ  -  AI: 
00009897920158190000 RJ 0000989-79.2015.8.19.0000, Relator: DES. 
LINDOLPHO  MORAIS  MARINHO,  Data  de  Julgamento:  13/01/2015, 
DÉCIMA  SEXTA  CAMARA  CIVEL,  Data  de  Publicação:  21/01/2015 
14:40) (grifei)

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.  
LITISCONSORTE  PASSIVO.  PROCURADORES  DIFERENTES.  
ART. 191 DO CPC. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 1 - 
Litisconsortes patrocinados por procuradores diferentes têm  
direito ao prazo em dobro para contestar, a teor do disposto  
no art. 191 do CPC. 2 - O prazo para apresentar contestação  
começa a correr da juntada aos autos do último mandado de  
citação, devidamente cumprido (CPC, art. 241, III). 3 - Agravo 
de Instrumento a que se dá provimento para afastar a decisão que  
decretou a revelia das Rés.” (TRF-2 - AG: 201202010210475  , 
Relator:  Desembargador  Federal  ALEXANDRE  LIBONATI  DE 
ABREU,  Data  de  Julgamento:  03/07/2013,  OITAVA  TURMA 
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 10/07/2013) (grifei)

Na hipótese, a desconsideração da peça contestatória violou os princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a ensejar a cassação da sentença. 

Ressalte-se,  ainda,  que  os  pleitos  exordiais  foram  atendidos,  o  que 

demonstra grave prejuízo ao promovido.

   

Sobre a questão, mutatis mutandis, segue pertinentes julgados:
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“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  
DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU E PROCEDÊNCIA DOS 
PEDIDOS  EXORDIAIS.  CONTESTAÇÃO  PROTOCOLIZADA 
TEMPESTIVAMENTE.  JUNTADA  AOS AUTOS  POSTERIOR  À 
SENTENÇA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA 
E  DO  CONTRADITÓRIO.  NULIDADE  EVIDENCIADA.  
SENTENÇA CASSADA. "É evidente o cerceamento de defesa,  
com a conseqüente nulidade da sentença, quando por falha  
do  mecanismo  judiciário  a  contestação  tempestivamente  
ofertada não é juntada aos autos e o réu é julgado à revelia,  
sendo-lhe  desfavorável  o  decisum" (Desembargador  Eder 
Graf).” (TJ-SC  -  AC:  229251  SC  2006.022925-1,  Relator:  Luiz 
Carlos  Freyesleben,  Data de Julgamento:  23/11/2006,  Segunda 
Câmara de Direito  Civil,  Data de Publicação:  Apelação  cível  n. 
2006.022925-1, de Brusque) (grifei)

“COMPRA E VENDA - Anulação de ato jurídico - Revel ê aquele 
que  não  contesta  ou  não  o  faz  validamente,  o  que  não  
ocorreu no caso Contestação protocolizada tempestivamente  
em comarca diversa - Cerceamento de defesa caracterizado -  
Sentença e atos processuais posteriores anulados - Recurso 
provido.  (TJ-SP - APL:  994030464836 SP , Relator:  Adilson de 
Andrade, Data de Julgamento: 27/04/2010, 3ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 03/05/2010) (grifei)

Tratando-se o cerceamento de defesa de matéria de ordem pública, não há 

óbice  ao seu reconhecimento  de ofício,  nos termos da jurisprudência  desta  Corte  de 

Justiça, que adiante segue :

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO 
DPVAT.  SENTENÇA  QUE  JULGOU  IMPROCEDENTE  O 
PEDIDO POR NÃO RESTAR PROVADO O DIREITO AUTORAL.  
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPUGNAR 
A  CONTESTAÇÃO  E  PARA  PRODUZIR  PROVAS.  
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  CONFIGURADO.  
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.  NULIDADE 
DA  SENTENÇA.  -  Vislumbro  cerceamento  de  defesa,  que,  
embora  não  tenha  sido  alegado  pela  parte,  pode  ser  
reconhecido  de  ofício,  por  se  tratar  de  matéria  de  ordem  
pública, como defendeu o Ministro BENEDITO GONÇALVES,  
no RMS 33.494/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012,  
DJe  22/05/2012. -  No  caso,  não  houve  intimação  da  parte  
contrária  para  impugnar  a  contestação  nem,  tampouco,  para  
informar  as  provas  que  pretendia  produzir.  Entretanto,  a  
magistrada  entendeu  que  o  Autor  não  conseguiu  provar  suas  
alegações. Vê-se, assim, que não foi oportunizada a possibilidade  
de produção dos elementos de prova, acarretando cerceamento  
de  defesa.  Se  o  próprio  juízo  entendeu  que  não  existiam 
elementos suficientes para demonstrar o direito autoral, há de se  
presumir que eles seriam úteis no contexto da lide, de modo que a  
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ausência  de  intimação  para  produção  de  provas  configura  
cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade do processo a  
partir do ato viciado.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo 
Nº  00002953020148150171,  -  Não  possui  -,  Relator  DES 
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 10-04-2015) (grifei)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  
EMENDA  À  INICIAL.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  PARTE 
PARA ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INDEFERIMENTO 
DA INICIAL.  DESCABIMENTO.  CERCEAMENTO DE DEFESA.  
CONFIGURAÇÃO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.  
APELO  PREJUDICADO.  -  Ocorre  cerceamento  do  direito  de 
defesa quando existir qualquer limitação indevida à produção de  
provas  ou  pronunciamento  nos  autos,  ensejando,  por  
consequência, a nulidade do ato em virtude do que estabelece o  
art.  5º,  LV,  da  Constituição  Federal.  -  Embora  tenha  havido  
determinação do Juízo a quo no sentido de emendar a inicial, não 
foi oportunizado à parte autora atender a referida ordem judicial,  
haja  vista  não  ter  sido  intimada  tal  finalidade.  -  Constatada  a  
ocorrência de cerceamento do direito de defesa, deve ser anulada  
a sentença para que outra seja prolatada, desta feita observando  
o  contraditório  e  a  ampla  defesa.  Vistos.”  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00097583520148152001, - 
Não  possui  -,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA 
NOBREGA COUTINHO , j. em 27-02-2015) (grifei)

Diante do exposto, determino a CASSAÇÃO DA SENTENÇA, para que os 

autos retornem ao primeiro grau, de modo que a autoridade judiciária de base receba a 

contestação  encartada  às  fls.52/71,  e  dê  prosseguimento  ao  feito,  RESTANDO 
PREJUDICADO O APELO, razão pela qual nego-lhe seguimento. 

                     Publique-se.
                     Intime-se.
                     Cumpra-se.

João Pessoa,  30 de abril de 2015, quinta-feira.

Des. José Ricardo Porto
              Relator                                                                    J/05RJ/01    
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