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DIREITO PROCESSUAL CIVIL –  APELAÇÃO  CÍVEL –

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA – IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO EM

DOBRO  –  NÃO  OCORRÊNCIA  –  LITISCONSORTES

PASSIVOS –  REVELIA  –  AUSÊNCIA  DE

CONSTITUIÇÃO  DE  ADVOGADO  NOS  AUTOS  –

PRAZO  RECURSAL  SIMPLES  PARA  O  OUTRO

LITISCONSORTE  –  AMPLO  ACESSO  AOS  AUTOS  –

DIREITO  DE  DEFESA  RESGUARDADO  –

APLICABILIDADE  DO  ART.  229,  §1º, DO  CPC  –

INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE

DIAS – NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 

Segundo o §1º DO art. 229 do Código de Processo Civil,

os cessa “a contagem do prazo em dobro se, havendo

apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um

deles”. 

Havendo  três  litisconsortes  passivos,  sendo  dois deles

revéis,  sem  advogado  constituído  nos  autos,  e  não

apresentando  estes apelação  contra  a  sentença  que

julgou procedente pedido, não será contado em dobro o

prazo para o outro litisconsorte recorrer.

 
Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  José  Elenildo
Queiroz hostilizando sentença oriunda da Vara Única da Comarca de Teixeira



prolatada  nos  autos  da Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade
Administrativa movida  pelo  Município  de  Teixeira em  face  do  Apelante  e
outros. 

Segundo  relatos  da  inicial,  o réu/  apelante,  ex-Prefeito
Municipal de Teixeira/PB, em 2004, teria realizado Convênio nº. 250/2004, junto
à Secretaria Estadual da Educação, com a finalidade de melhorar a rede de
escolas municipais, com valor total de R$ 905.080,00, sendo R$ 142.264,00
destinados para ampliação (novas unidades) e R$ 762.816,00 para reforma
das escolas já existentes. 

Segue  narrando  o  autor  que,  especificamente  no  que  diz
respeito  às  obras  de  reforma  na  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental
Silveira  Dantas,  o ex-Prefeito  e  os demais promovidos (empresas privadas)
fraudaram e frustraram o processo licitatório das Cartas Convites nº 016/2004
(contrato nº 142/2004), 18/2004 (contrato nº 144/2004 e 24/2004 (contrato nº
155A/2004), com o intuito de obter para si vantagem indevida decorrente da
adjudicação do objeto da licitação. 

Asseverou  o  autor  que,  segundo  a  Lei  de  licitações  (nº
8.666/93), deveria ter sido feita uma licitação única, na modalidade tomada de
preços, e não Carta Convite, configurando-se a prática do ato de improbidade
administrativa. 

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou procedente
o pedido para condenar José Elenildo Queiroz, JR Projetos e Construções Ltda
e Arco-Íris Construtora Ltda, por violação às normas capituladas no art. 10 e
art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92.

Ainda,  considerando  a  extensão  do  dano  causado  à
coletividade,  a  gradação  da  improbidade  administrativa  praticada,  sua
repercussão  no  patrimônio  do  Município  de  Teixeira/PB,  assim  como  as
diretrizes normativas dispostas no art.  12,  II,  da Lei  nº  8.429/92,  deixou de
condenar à perda de função pública, prejudicada pelo transcurso do prazo de
seu mandato (no caso do primeiro réu) e aplicou a todos os réus as seguintes
penalidades:

a) multa civil no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b)  suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos,
para o primeiro réu;

c)  proibição  de  contratar  com  o  poder  público  ou  receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
período de cinco anos. 

Determinou  que  a  multa deverá  ser  revertido  em  favor  da
Prefeitura  Municipal  de  Aroeiras-PB,  conforme  dispõe  o  art.  18  da  Lei  de
Improbidade Administrativa, devidamente corrigido. Custas pela parte ré. Sem
honorários advocatícios. 



Apenas o primeiro promovido, José Elenildo Queiroz, aviou o
presente recurso, fls.646/671, alegando preliminarmente:

a)  impossibilidade  jurídica  do  pedido,  justificando  que  não
praticou o ato de improbidade administrativa que lhe tenta imputar o autor,
bem  como  que  não  restou  caracterizado  no  processo  qualquer
enriquecimento ilícito nem desvio de finalidade. 

b)  inadequação da via  eleita,  por  entender  que os  agentes
políticos não respondem pela Lei de Improbidade Administrativa, mas sim por
crime de responsabilidade; 

c) nulidade da sentença pela não apreciação das preliminares
levantadas em contestação;

d) nulidade processual pela inobservância do rito previsto na
Lei  nº  8.429/92,  especialmente quanto a participação do Ministério Público
como fiscal da Lei;

e) nulidade processual pela não ocorrência da audiência de
oitiva das testemunhas arroladas pelo apelante, todas devidamente intimadas
e presentes na audiência, em claro prejuízo ao direito de defesa. 

f)  requer  a  desconstituição  da  indisponibilidade  do  imóvel
residencial,  decretada  no  recebimento  da  inicial,  por  se  tratar  de  bem de
família;

g)  requer  o  desbloqueio  dos  valores  depositados  em  sua
conta  bancária,  ante  a  origem  alimentar  (proventos  de  aposentadoria
impenhoráveis); 

No mérito, assevera que:

i)  o apelante, ao término de seu mandato à frente do Poder
Executivo  Municipal  só  chegou  a  liberar  cerca  de  30%  dos  recursos  do
convênio, restando 70% a ser liberados pela nova gestão municipal, de modo
que a maior parte  dos recursos públicos foram administrados pela gestora
que sucedeu o  apelante,  tendo a  mesma,  por  meio  do Decreto  002/2005,
embargado as obras e inviabilizado a conclusão no prazo previsto e dentro da
vigência do Convênio. 

ii)  a contratação dos serviços da Escola Municipal de Ensino
Fundamental  foi  precedida  da  realização  de  três  processos  licitatórios  na
modalidade Carta Convite, tendo em vista os valores das obras inferiores a
R$  150.000,00  (cento  e  cinquenta  mil  reais),  sendo  impossível  um  único
certame por se tratar de três obras distintas, cujos projetos foram elaborados
pela  Secretaria  de  Educação  do  Estado  da  Paraíba,  portanto,  sem que  o
apelante tivesse ingerência sobre a realização ou não dos projetos ou seu
conteúdo.



iii)  as  licitações  ocorreram  de  fato  e  de  direito,  sendo
improcedente a afirmativa de que foram contratados serviços sem o prévio
procedimento licitatório.

Por fim, pugnou pelo provimento da Apelação para que sejam
acolhidas as  preliminares  ou anulada  a  sentença.  Em caso  negativo,  seja
reformada a sentença e consequentemente julgada improcedente a ação. 

Contrarrazões  não  ofertadas pelo Município  de Teixeira,  fls.
682.

No parecer de fls.  199/216, a  Douta Procuradoria de Justiça
opinou pela rejeição das preliminares e,  no mérito,  pelo desprovimento do
recurso.

VOTO

Esclareço, inicialmente, que, como a sentença foi publicada em
cartório  depois  da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC,  o  presente  julgamento
deverá ser norteado pela Lei nº 13.105/2015, levando em conta, inclusive, a
orientação  emanada  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado
Administrativo  nº  3,  proclamado  em  sessão  plenária  realizada  em 02  de
março de 2016. Confira-se:

Enunciado  Administrativo  nº  03.  Aos  recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.

Intimado  para  se  manifestar  sobre  o  preenchimento  do
pressuposto  de  admissibilidade  recursal  consistente  na  tempestividade,  o
apelante afirmou que “o apelo apresentado é tempestivo, pois foi protocolado
em 12/09/2016, quando o prazo se estenderia até o dia 19/09/2016, senão
vejamos: como a sentença foi publicada no Diário da Justiça em 04/08/2016
(fls.  642)  e  o  prazo  começou  a  fluir  em  08/08/2016,  considerando  que  o
processo envolve um litisconsórcio passivo, com diferentes patrocinadores, a
contagem  do  prazo  é  dobrada,  logo,  o  prazo  recursal  terminaria  em
19/09/2016, podendo o Recurso de Apelação ser apresentado até esta data”,  fl.
689/690. 

Em que pese a alegação supra, verifico, em exame preambular,
que  o  recurso  voluntário  não  merece  trânsito,  ante  a  sua  apresentação
intempestiva. Explico. 

O art. 1.003, §5º, do CPC/2015 dispõe que:

Art. 1.003.  O prazo para interposição de recurso conta-se
da data em que os advogados, a sociedade de advogados,
a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.



§  1o  Os  sujeitos  previstos  no  caput  considerar-se-ão
intimados  em  audiência  quando  nesta  for  proferida  a
decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo
de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida
anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será
protocolada  em  cartório  ou  conforme  as  normas  de
organização  judiciária,  ressalvado  o  disposto  em  regra
especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido
pelo correio, será considerada como data de interposição a
data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo
para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15
(quinze) dias.

No que diz respeito à contagem dos prazos processuais, reza o
CPC/2015:

CPC/2015.  Art.  219.   Na  contagem  de  prazo  em  dias,
estabelecido por lei ou pelo juiz,  computar-se-ão somente
os dias úteis.
Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se somente
aos prazos processuais.

CPC/2015.  Art.  224.   Salvo  disposição  em  contrário,  os
prazos  serão  contados  excluindo  o  dia  do  começo  e
incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão
protraídos para o primeiro dia útil  seguinte, se coincidirem
com dia em que o expediente forense for encerrado antes
ou  iniciado  depois  da  hora  normal  ou  houver
indisponibilidade da comunicação eletrônica.
§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia
útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário
da Justiça eletrônico.
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que
seguir ao da publicação.

CPC/2015.  Art.  272.   Quando  não  realizadas  por  meio
eletrônico,  consideram-se  feitas  as  intimações  pela
publicação dos atos no órgão oficial.

CPC/2015. Art. 230.  O prazo para a parte, o procurador, a
Advocacia  Pública,  a  Defensoria  Pública  e  o  Ministério
Público  será  contado  da  citação,  da  intimação  ou  da
notificação.



CPC/2015. Art. 231.  Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo:
[...]
VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo
Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

CPC/2015.  Art.  229.  Os  litisconsortes  que  tiverem
diferentes  procuradores,  de  escritórios  de  advocacia
distintos, terão prazos contados em dobro para todas as
suas  manifestações,  em  qualquer  juízo  ou  tribunal,
independentemente de requerimento.

§ 1o Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo
apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um
deles.

§ 2o Não se aplica o disposto no caput aos processos
em autos eletrônicos.

A  melhor  interpretação  para  o  art.  229  é  a  de  que,  havendo
litisconsórcio,  a  concessão  de  prazo  em  dobro  depende  da  atuação  de
procuradores distintos vinculados a escritórios diversos, situação que não se
impõe quando há revelia e o revel não constitui advogado. 

No  caso  destes  autos,  a  ação  foi  proposta  pelo  Município  de
Teixeira  contra três réus,  o  ex-Prefeito  de  Teixeira  e duas empresas,  quais
sejam  José  Elenildo  Queiroz,  JR  Projetos  e  Construções  Ltda  e  Arco-Íris
Construtora Ltda. 

O despacho de intimação para apresentação de defesa prévia foi
proferido em 08/02/2006, sendo atendido apenas pelo apelante, fls. 141/154.

Seguiu-se  a isso  uma série  de  atos  processuais  objetivando a
notificação para apresentação de defesa preliminar dos dois outros réus, J.R
Projetos e Construções Ltda e Arco-Íris Construtora Ltda, até que, em fevereiro
de 2014 foi deferida a citação por Edital destes promovidos.

O Ministério  Público da Paraíba manifestou-se às fls.  428 pela
remessa dos autos ao Juízo da 4ª Vara da Comarca de Patos (Portaria GAPRE
nº 963/2014, regime de jurisdição conjunta META 4 - CNJ), o que foi efetivado,
constando o Juízo a tramitação demasiadamente alongada do processo, além
de tornar nula a notificação por meio de Edital e determinar sua repetição.  

Realizada    outra   notificação por Edital, fls. 431/434 sem que  
houvesse  resposta,  a  petição  inicial  foi  recebida,  fls.  435/440,  bem como
decretada  a  quebra  de  sigilo  bancário,  fiscal  e  indisponibilidade  de  bens
imóveis em nome dos promovidos. 

O Despacho de fl. 521 deixou clara a situação jurídica das duas
empresas  promovidas  ao  afirmar  “dê-se  vista  ao  Defensor  Público  para
apresentação  de  defesa  dos  revéis  citados  por  edital”. Por  ausência  de
Defensor  Público  na  Comarca,  a  contestação  foi  apresentada por  meio  de
defensor dativo, fls. 534 e ss.



Entendo que  cabe aplicar o art. 229, § 1º, do CPC,  pois,  com a
regular  intimação seguida da ausência de manifestação sobre a notificação
para defesa prévia, caracterizou-se a revelia das empresas promovidas (2º e 3º
rés), como inclusive, declarado pelo Juízo à fl. 521 e, nessa linha, os prazos
correram para os revéis independentemente de intimação, mediante publicação
no Diário de Justiça. 

Outrossim, a atuação pontual do defensor dativo não implica sua
constituição pelos revéis para todos os atos posteriores do processo. 
 

Trago à colação julgados do STJ sobre o tema:

"Sendo  um  dos  litisconsortes  revel,  sem  advogado
constituído nos autos, não há a concessão do prazo em
dobro previsto no artigo 191 do CPC, salvo se, ainda na
fluência do prazo simples para o recurso, ele apresenta-se
no processo com procurador distinto do que já atua como
defensor  do  outro  litisconsorte  que  contestou"  (REsp
1.039.921/MG,  Rel.  Ministro  Massami  Uyeda,  Terceira
Turma,  julgado  em  26.06.2008,  DJe  05.08.2008).
Precedentes  da  Quarta  Turma.  3.3.  Consonância  entre  o
acórdão estadual e a jurisprudência desta Corte. Aplicação
da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no AREsp 344.016/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
DJe 17/11/2014) 

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.  Min.  Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe 11/03/2013) 

PROCESSUAL  CIVIL.  LITISCONSÓRCIO  PARCIALMENTE
DESFEITO  NA  INSTÂNCIA  ORDINÁRIA.  PRAZO
RECURSAL.  ART.  191 DO CPC. INAPLICABILIDADE.  1.  A
regra do art.  191 do CPC somente se aplica em caso de
litisconsortes  com  procuradores  diferentes,  e  deixa  de
incidir  quando  apenas  um  deles  apresenta  recurso,
passando a ser comum o prazo para recorrer. Precedentes
do  STJ.  2.  Hipótese  em  que  o  réu  revel,  ao  qual  foi
nomeado curador especial, deixou de apelar da sentença.
Prosseguindo  o  litisconsórcio  na  instância  ordinária
apenas  entre  os  ora  agravantes,  representados  pelo
mesmo advogado, não há falar em prazo em dobro para
interposição do Recurso Especial.  3.  Agravo Regimental
não provido. (AgRg no Ag 1.085.026/SC, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/05/2009) 

Como se vê, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
havendo revelia, desfaz-se a hipótese ensejadora da proteção que o legislador



quis dar ao direito de defesa, porquanto não existe impossibilidade de acesso
aos autos, já que não há procuradores distintos.

Concluo, portanto, que o direito de defesa do 1º promovido, ora
apelante, não restou, em momento algum, malferido, sendo-lhe dado o prazo
geral de 15 (quinze) dias úteis para apresentar a Apelação Cível. 

Assim, em atenção ao art.  224 do CPC/2015, o dia 04.08.16 é
excluído  da  contagem,  que  se  inicia  (começa  a  correr)  a  partir  do  dia
08.08.2016  (segunda-feira)  e  segue  até  o  dia  30.08.16  (terça-feira),
considerando-se apenas os dias úteis, excluídos os feriados (dias 05 e 11/08,
referentes a Fundação da Paraíba e Fundação dos Cursos Jurídicos) e ponto
facultativo  (dia  12/08),  conforme Ato  da Presidência  01/2016,  publicado em
08/01/2016.

Ressalto  que,  no  dia  30.08.16  (último  dia  do  prazo  recursal),
houve expediente normal neste Tribunal de Justiça.

Assim, resta intempestivo o recurso aviado no dia 12.09.16, após
o término do prazo, conforme protocolo no rosto da petição (fl. 645), quando já
decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art.  1.003, §5º, c/c art.
219, ambos do CPC/2015.

Nessa perspectiva, mostra-se tardia a Apelação Cível, impondo-
se o seu não conhecimento por intempestividade.

Registro,  ainda, que,  estando o recurso  voluntário inadmissível,
sequer é necessário o seu exame pelo órgão fracionário, incumbindo ao relator
não conhecê-lo monocraticamente, nos termos do art. 932, III, CPC/15.

Diante do exposto,  não conheço o  Apelo, com fulcro no artigo
932,III, do Código Processo Civil de 2015.

P.I.

João Pessoa, 16 de abril de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
Relator
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