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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
INTERPOSIÇÃO  APÓS  O  PRAZO  LEGAL 
PREVISTO  NOS  ARTS.188  E  522  DO  CPC. 
INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO 
INTERPOSTO  PELO  MUNICÍPIO.  NÃO 
CONHECIMENTO.  ART.557,  “CAPUT”,  DO 
CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

–  Interposto  o  Agravo  de  Instrumento  após  o 
prazo legal,  mesmo considerando o  prazo em 
dobro,  resta,  tão-somente,  não conhecê-lo  por 
apresentar-se intempestivo. 

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo 

interposto pelo Município de Bayeux contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara 

de Bayeux (fls.41/43) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, determinou o 

fornecimento  do  material  cirúrgico  denominado  “monitorização  do  nervo  laríngeo 

recorrente”.

Em suas razões recursais, explica que o Município é um dos mais 

pobres da  Federação e  que,  portanto,  deve  ser  reconhecida a  responsabilidade 

solidária  do  Estado  da  Paraíba  e  da  União,  chamando  os  referidos  entes  a 
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participarem da  lide e, consequentemente, deslocando a competência para a 

Justiça Federal.

Argumenta  que  o  Município  é  responsável  apenas  pelos 

procedimentos de baixa complexidade e que deve ser observada a cláusula de 

reservad o possível.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo a fim de 

que seja reformada a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela.

O  recurso  veio  instruído  com  a  cópia  da  decisão  agravada 

(fls.41/43),  da prova da intimação (fl.45) e das procurações outorgadas aos 

advogados do Agravante e Agravado (fls.15 e 27), além de outros documentos 

que entendeu pertinentes.

É o relatório. 

DECIDO

Compulsando-se os autos, verifica-se a existência de questão 

de ordem processual que impede o conhecimento do presente recurso.

O Agravo de Instrumento deve ser interposto no prazo de 10 

(dez) dias, consoante regra disposta no art. 522 do Código de Processo Civil,  

“in verbis”:

“Art.  522.  Das  decisões  interlocutórias  caberá 
agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, 
salvo  quando  se  tratar  de  decisão  suscetível  de 
causar  à  parte  lesão grave e  de difícil  reparação, 
bem como nos casos de inadmissão da apelação e 
nos  relativos  aos  efeitos  em  que  a  apelação  é 
recebida,  quando será admitida a sua interposição 
por instrumento”.

Todavia,  em  se  tratando  de  Município,  o  prazo  deve  ser 
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contado em dobro, em consonância com a regra prevista no art.188 do CPC. 

Levando-se  em  consideração  que  o  Procurador  Geral  do 

Município foi intimado no dia 11 de dezembro de 2014, quinta-feira (fl.45), o 

termo  inicial  do  prazo  para  a  interposição  do  Agravo  iniciou-se  no  dia 

12.12.2014, sexta-feira. Com isso, considerando o recesso do Judiciário, é fácil  

perceber que o término do prazo se deu em 19.01.2015, segunda-feira, tendo o 

Agravante interposto o presente recurso em 27.01.2015.

Portanto,  interposto  o  Agravo  de  Instrumento  após  o  prazo 

legal,  mesmo  considerando  o  prazo  em  dobro,  resta  tão-somente,  não 

conhecê-lo por apresentar-se intempestivo.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  POLÍTICA SALARIAL.  REAJUSTES  DA 
LEI  Nº.  10.395/95.  EXECUÇÃO  CONTRA  A 
FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 
MORA.  TERMO  INICIAL.  INTEMPESTIVIDADE. 
Tendo  o  presente  agravo  de  instrumento  sido 
interposto a destempo, eis que não observados os 
prazos do artigo 522, combinado com o artigo 188 
ambos  do  CPC,  dele  não  se  conhece,  eis  que 
totalmente intempestivo. Agravo de instrumento não 
conhecido.  (TJRS;  AI  339282-45.2012.8.21.7000; 
Getúlio Vargas; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª 
Desª  Laís  Ethel  Corrêa  Pias;  Julg.  14/05/2013; 
DJERS 23/05/2013) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  INTEMPESTIVO. 
Agravo  de  instrumento  interposto  fora  do  prazo 
previsto na Lei, ainda que se considere o prazo em 
dobro  da  Fazenda  Pública.  Agravo  de  instrumento 
não  conhecido.  (TST;  AIRR  35800-
27.2005.5.02.0069;  Quinta  Turma;  Rel.  Min. 
Emmanoel Pereira; DEJT 05/10/2012; Pág. 1327) 

Ante o exposto,  sendo a tempestividade um pressuposto de 

admissibilidade  do  recurso,  o  qual  não  foi  cumprido  na  hipótese,  nego 

seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art.522, 188 e 
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557, “caput”, ambos do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

João Pessoa,     de janeiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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