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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Eduardo Jorge de Lima de Araújo – Adv.: Carlos André Bezerra
(OAB/PB – 10.551) 

Apelado: Ministério Público da Paraíba

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  CIVIL

PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA –  PEDIDO  JULGADO

PROCEDENTE  –  IRRESIGNAÇÃO  -

INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO  –  APLICAÇÃO

DO  ART.  932,  III,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO

CIVIL/2015 - NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível  (fls.  161/174) interposta por
Eduardo  Jorge  Lima  de  Araújo, hostilizando  a  sentença  de  fls.  141/144,
proferida  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de  Improbidade
Administrativa ajuizada pelo Ministério Público da Paraíba.

Na  sentença  (fls.  141/144),  o  MM.  Juiz  singular  julgou
procedente a ação nos seguintes termos: 

“Diante  de  todo  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  a
pretensão inicial para condenar EDUARDO JORGE LIMA
DE ARAÚJO, já qualificado como incurso nas penas do
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art. 12, III da Lei n. 8429/92, impondo-lhe as sanções
de  suspensão  dos  direitos  políticos  por  quatro  anos,
perda  da  função  pública  que  porventura  exerça  ao
tempo do trânsito  em julgado,  além de proibição  de
receber benefícios ou incentivos fiscais  ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio  majoritário,  pelo
prazo de três anos e multa civil de cinquenta vezes, o
valor  da  última  remuneração  percebida  no  cargo  de
Prefeito de São João do Tigre/PB, a ser revertida para o
fundo a que se refere o art. 13 da Lei n. 7.347/1985”.

Irresignado, o apelante, em suas razões recursais sustenta,
em  síntese,  que  agiu  dentro  dos  termos  da  recomendação  do  MPPB  nº
01/2010,  que  determinou  que  os  Municípios  da  Paraíba  rescindissem  os
contratos  de  prestação  de  serviços  que  envolvam  atividades  ou  funções
próprias ou rotineiras da administração, até o dia 31/07/2010.

Aduziu ausência do animus exigido para a prática do crime,
eis que todos os contratos de Professor, que aparecem na relação da denúncia,
foram extintos antes do ajuizamento da presente ação, que tais contratações
eram urgentes, e que a prorrogação de algumas dessas contratações além do
período  estipulado,  se  deu  em  razão  da  necessidade  de  manutenção  do
serviço.

Assentou  a  necessidade  de  redução  do  período  da
suspensão dos direitos políticos e a redução do valor da multa aplicada.

Contrarrazões ofertadas às fls. 177/189.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
emitiu parecer (fls.198/204) opinando pelo não conhecimento do apelo, ante a
sua  flagrante  intempestividade,  pela  rejeição  da  preliminar  de  falta  de
interesse recursal e, no mérito pelo desprovimento do apelo.

Compulsando  os  autos,  verificou-se  possível  causa  de
inadmissão dos recurso, eis que o mesmo foi protocolado intempestivamente,
sendo determinada intimação das partes para, querendo, manifestarem-se no
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prazo de 05 (cinco) dias (fl. 206).

Destarte,  as  partes  quedaram-se  inertes,  deixando
transcorrer  “in  albis”  o  prazo  sem  qualquer  manifestação,  consoante  se
comprova através da certidão de fl. 203.

É o relatório.

Decido.

O art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, excetuados
os  embargos  de  declaração,  o  prazo  para  interpor  os  recursos  e  para
responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No caso em disceptação, a sentença apelada fora publicada
em 28 de junho de 2016 (publicação no Diário da Justiça fl. 145), terça-feira,
iniciando-se  o  prazo  recursal  em  29/06/2016,  enquanto  que  o  apelante
protocolou o recurso em 22 de novembro de 2016, ou seja, após o trânsito em
julgado da ação que ocorreu em 06/09/2016, conforme atesta a certidão de fl.
155.

Desse modo, o presente apelo mostra-se eivado do vício de
intempestividade,  sendo  inadmissível,  ante  a  ausência  de  tal  pressuposto
extrínseco de admissibilidade.

Ademais, apesar das  partes terem sido intimadas para se
manifestar sobre a matéria, consoante estabelece o arts. 10 e 932, parágrafo
único,  do  CPC/2015,  em  observância  ao  princípio  da  vedação  de  decisão
surpresa, quedaram-se inertes, conforme certidão de decurso do prazo de fl.
203.

Tal situação se insere dentre as hipóteses previstas no art.
932, III, do Código de Processo Civil, que determina: 

Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
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ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os
fundamentos da decisão recorrida; ’’

Desta feita, não há como ser conhecido o recurso, haja vista
sua intempestividade.

Por  tais  razões,  ante  a  flagrante  intempestividade  do
recurso,  NÃO CONHEÇO  da  presente  Apelação  Cível,  nos  termos  do  art.
1.011, I c/c 932, III, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa/PB, 23 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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