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AGRAVO  INTERNO  –  DECISÃO  QUE  NÃO
CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL EM VIRTUDE DA
INTEMPESTIVIDADE –  MOVIMENTAÇÃO
PROCESSUAL  QUE  REVELA  ERRO  NA
CERTIFICAÇÃO  DO  DIES  A  QUO PARA  A
CONTAGEM  DO  PRAZO  RECURSAL  –  APELO
INTERPOSTO NO TRINTÍDIO LEGAL  – EXERCÍCIO
DO  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO  DA  DECISÃO  –
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO.

Considerando  a  protocolização  da  petição  recursal
dentro do trintídio legal exposto no art. 508 c/c art. 188
do CPC/73, deve ser dado seguimento à Apelação.

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Agravo  Interno (fls.  203/206)  interposto  pelo
Município de Cabedelo em face da Decisão Monocrática (fls. 197/198) que
negou  seguimento  à Apelação  interposta  pelo  agravante  à  fl.  167/173 em
virtude da intempestividade.

Em razões recursais do agravo interno, o agravante afirma que a
carga dos autos realizada pelo Município somente ocorreu no dia 17/03/2015,
de  acordo  com a  movimentação  processual  exposta  no  sítio  eletrônico  do
Tribunal, não devendo ser considerado o dia 11/03/2015 exposto pela servidora
da 4ª Vara de Cabedelo como o termo inicial recursal.



Agravo Interno Nº. 0008856-32.2002.815.0731

Nesse viés, pugna pela reconsideração da decisão para que seja
dado conhecimento ao recurso de Apelação.

Devidamente  intimada,  a  parte  adversa  não  apresentou  as
contrarrazões ao recurso, conforme certidão à fl. 214.

É o relatório.
Decido.

De  plano,  acolho  a  pretensão  exposta  pelo  agravante  para
reconsiderar os termos da Decisão Monocrática às fls. 197/198.

Analisando o caderno processual, verifico que muito embora haja
carimbo no verso da fl. 166 revelando a abertura de vistas ao representante da
Fazenda  Pública  Municipal  no  dia  11/03/2015,  a  movimentação  processual
encartada pelo agravante atesta que a correta data do acesso aos autos foi o
dia 17/03/2015 (fl.208).

Ademais, a própria movimentação processual revela que os autos
encontravam-se conclusos no dia 11/03/2015, impedindo o acesso das partes
aos autos.

Nesse  cenário,  tendo  sido  a  Apelação  Cível  (fl.  167/173)
interposta em 16 de abril de 2015, não há o transcurso do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no  caput do art. 508 c/c art. 188 do Código de Processo Civil1,
devendo ser considerado tempestivo o recurso.

Dessa forma,  com supedâneo no  §1º  do art.  557,  do  CPC/73,
DOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  INTERNO para  exercer  o  juízo  de
retratação da decisão proferida às fls. 197/198-v e dar seguimento ao Apelo
interposto às fls. 167/173.

P.I.

Escoado o prazo recursal referente a esta decisão, retornem-me
conclusos os autos para a apreciação da Apelação interposta às fls. 167/173.

João Pessoa, 24 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator

G/5

1 Art.  508.  Na  apelação,  nos  embargos  infringentes,  no  recurso  ordinário,  no  recurso  especial,  no  recurso
extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias. 
Art. 188. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte  for a
Fazenda Pública ou o Ministério Público.
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