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Agravo Interno na Ação Rescisória nº2009908-68.2014.815.0000.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Agravantes: Paulo de Tarso Cirne Nepomuceno e Allan Pontes Nepomuceno.
Advogado: Cláudio Pio de Sales Chaves e outros.
Agravado: Ermírio Leite Filho.

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  INTERNO  NA AÇÃO  RESCISÓRIA –
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL.
JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE  NEGATIVO.
APRECIAÇÃO  DE  OFÍCIO  PELO  RELATOR.
INTEMPESTIVIDADE.  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO
557,  CAPUT  DO  CPC.  RECURSO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.
SEGUIMENTO NEGADO

-  A  interposição  de  agravo  interno  além  do
interstício  de  05  (cinco)  dias  impede  o  seu
conhecimento, ante a sua intempestividade.. 

Deve ser negado seguimento ao presente agravo
interno em razão da ausência de pressuposto de
admissibilidade, que pode ser conhecido de ofício
pelo Relator.

 “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.”
(Artigo 557, caput do CPC).

Vistos, etc.

Trata-se de agravo interno interposto por  Paulo de Tarso Cirne
Nepomuceno e  Allan Pontes Nepomuceno em face de decisão monocrática
de fls. 779/779v, que diante da apreciação do pedido de antecipação de tutela às
fls. 772/773, entendeu que com referida decisão encerrou o papel do relator em
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relação a apreciação do pedido liminar, sendo desnecessária, ante a ausência
de alteração da situação fática dos autos, prolatar nova decisão.

Nas  razões  do  agravo,  pugnou  o  recorrente  pela  reforma  da
decisão, alegando ser possível a interposição de embargos de declaração com
efeitos infringentes.

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que como todo e qualquer recurso o agravo interno está
sujeito à obediência de certos requisitos de admissibilidade que se ausentes
inviabilizarão  a  análise  do  mérito  do  recurso.  Dentre  eles,  encontra-se  a
tempestividade.

Assim, a tempestividade diz  respeito à interposição do recurso
dentro do prazo previsto na lei. No caso particular do agravo interno, a Lei de
Processo Civil estabelece o prazo recursal de 05 (cinco) dias, nos termos do
artigo 557, § 1º, do CPC, in verbis:

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.

§ 1o Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias,
ao órgão competente para o julgamento do recurso, e,
se  não  houver  retratação,  o  relator  apresentará  o
processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o
recurso terá seguimento.

Ressalto,  ainda, que o Regimento Interno deste E. Tribunal  de
Justiça, em seu artigo 284, também estipula o prazo de 05 (cinco) dias para a
interposição do agravo interno. Transcrevo o teor do comando legal:

Art. 284. Ressalvadas as exceções previstas em lei e
neste Regimento, são impugnáveis por agravo interno,
no prazo de cinco dias,  os despachos e decisões do
relator e dos Presidentes do Tribunal, do Conselho da
Magistratura,  das  Seções  Especializadas  e  das
Câmaras, que causarem prejuízo ao direito da parte.

No caso em debate, observo que o presente agravo interno foi
interposto fora do prazo legal, o que impõe ao não conhecimento.

Ora,  utilizando-se  das  regras  processuais  para  contagem  dos
prazos, verifica-se que o prazo para interposição do agravo interno se iniciou
05/11/14 (quinta-feira), nos termos da certidão de fl. 780, tendo como termo final
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09/11/14 (domingo), transferindo-se para o próximo dia útil 10/11/14 (segunda-
feira).  Todavia,  o  recurso  só  foi  interposto  no  dia  19/11/14  (quarta-feira),
portanto,  fora  do  interstício  estabelecido  pela  lei,  impondo-se  ao  não
conhecimento.

Transcrevo o entendimento firma pela jurisprudência pátria:

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO
INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO QUINQUÍDIO
LEGAL.  ART.  258  DO  RISTJ.  PRECEDENTES.  AGRAVO
NÃO CONHECIDO.

I.  A  decisão  objeto  deste  Agravo  Regimental  foi
disponibilizada,  em  05/02/2013,  no  Diário  de  Justiça
Eletrônico,  considerando-se publicada em 06/02/2013,  e  o
presente  recurso  foi  interposto  em 14/02/2013,  quando  já
escoado o prazo legal.

II. Descumprido, portanto, o prazo de cinco dias, previsto no
art.  258  do  RISTJ,  para  a  interposição  do  Agravo
Regimental,  inviável  a  análise  dos  argumentos  recursais,
uma vez que não preenchido um dos requisitos extrínsecos
de sua admissibilidade.

III.  Agravo  Regimental  não  conhecido.  (AgRg  no  AREsp
23.351/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA
TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 01/03/2013)

Assim, deve ser negado seguimento ao presente agravo interno
em  razão  da  ausência  de  pressuposto  de  admissibilidade,  que  pode  ser
conhecido de ofício pelo Relator.

Em  sendo  assim,  com  objetivo  de  prestigiar  a  efetividade  da
prestação jurisdicional,  aplicável  ao  caso dos  autos  o  artigo  557,  “caput”  do
Código de Processo Civil, in verbis:

“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.”

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO INTERNO, o
que faço  monocraticamente,  em conformidade com o artigo 557,  caput,  do
CPC, haja vista sua intempestividade, estando manifestadamente inadmissível.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2014.
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Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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