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AGRAVO INTERNO. CERTIDÃO DA ESCRIVANIA 
ATESTANDO A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES 
DE APELAÇÃO ANTES DO FIM DO INTERSTÍCIO 
LEGAL  CONCEDIDO  AO  APELADO. 
POSSIBILIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 
REABERTURA  DO  PRAZO  REMANESCENTE. 
REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. JUÍZO DE 
RETRATAÇÃO.

-  O ato  da  Escrivania  que  certificou  o  não 
oferecimento  de  contrarrazões  antes  do  interstício 
legal, retira do Apelado a oportunidade de rebater os 
argumentos levantados pelo Apelante, ainda que já 
transcorrido boa parte do prazo para tal mister.

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Esther Kurmann, 

pugnando a reconsideração do despacho de fl. 164v, que indeferiu o pedido 

de  devolução  do  prazo  para  oferecimento  de  contrarrazões  à  Apelação 

Cível interposta por Sthepan Karl Kurmann.

Em  suas  razões  recursais,  alegou  que  foi  intimada  para 

contrarrazoar o recurso apelatório em 28.02.2014 (sexta-feria), inciando-se 

o  prazo  de  15  (quinze)  dias  em  05.03.2014,  em  face  dos  festejos  de 
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carnaval. 

Afirmou  que,  apesar  de  o  referido  interstício  recursal  só 

terminar em 19.03.2014, no dia 17.03.2014, a Escrivania certificou que a 

Apelada/Agravada, mesmo intimada, não apresentou as contrarrazões de 

Apelação, fazendo, nesta data, conclusão dos autos para despacho do Juiz, 

situação que o impossibilitou de fazer carga dos autos, justificando o pedido 

de reabertura do prazo.

Por tais razões, sob a alegação de cerceamento de defesa, 

pugnou pelo provimento do Agravo de forma a ser determinada a reabertura 

do prazo remanescente para oferecimento das contrarrazões de Apelação 

(fls. 166/169).

É o relatório.

DECIDO

Revisando  a  matéria,  tenho  que  melhor  sorte  assiste  ao 

Recorrente.

Como visto, em razão do feriado de carnaval, o prazo para a 

Agravante/Apelada  oferecer  as  contrarrazões  ao  Recurso  de  Apelação, 

começou  a  fluir  em  05.03.2014  (quarta-feira),  findando  em  19.03.2014 

(quarta-feira).

Nesse sentido,  o ato  da Escrivaniaa que,  em 17.03.2014, 

certificou (fl. 150) o não oferecimento de contrarrazões, sem dúvida retirou 

da  Apelada  a  oportunidade  de  rebater  os  argumentos  levantados  pelo 

Apelante, ainda que já houvesse transcorrido boa parte do prazo para tal 

mister, não podendo a parte ser prejudicada por erro do Judiciário.

Isso posto, exerço o Juízo de Retratação para reformando o 

despacho de fl. 164v, chamar o feito à ordem e determinar a reabertura do 
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prazo  remanescente para a Agravante/Apelada oferecer as contrarrazões 

da Apelação interposta pelo Agravado/Apelante.

Publique-se.

Intime-se.

João Pessoa, ___ de junho de 2014.

                          Juíza Convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
                               Relatora
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