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Prazo para recurso - Como se tes, por intermedio da publicação 

'contá no órgão oficiál, como manda o 
§ 1.9  do art. 	168, C. P.. C. 

- o prazo para recurso conta se É bem verdade que não me do 
da leitura da sentença em audin bro a argumentação final do voto 
cia'práviarnentedesignads, 	ou 	da daquêle eminente .desembargadbr; 
ção 	no "Diário 'da Justiça. ao afirmar que, se a ressalva fi- 

nal do art 	812 não quisesse se 

ON'0FREMENDES JÚNIOR referir ao § único do .art. '271, fi- 
cana sem .. objeto, por. não haver 

Procurador Geral do Estado caso em que ,o prazo começasse 

PARECER a correr a não ser da data da lei 
tura da sentença. 	. 

Opino 	pelõ 	conhecimento e, Parece-me que a ressalva do fi, 
data venia, pelo deferimento da nal do art. 812, que diz: "obser- 
revista. 	. 	. 	. 	. 	' . vando-se, nos demais casos,'o dis- 

Verifica-se, erfr verdade, inelu- .postos no art. 	'28" 	se refere às 
tável choque entré o ven. ac. re- sentenças proferidas fora de au- 
córrido e os padrões, na exegese diência, nos 	casos em que essa 
do mesmo 	problema de direito formalidade não e necessaria co- 
objetivo 	que consiste em saber ma as que decretam a absolvição 
se o prazo para recurso contra da instancia 	as 	proferidas em 
sentença lida em 'audiência 'espe- processos administrativos, as que 
cialmente 	designada para êsse põem fim à causa no despacho 
fim e a que' não esteve presente saneador, etc. 	. 
-a parte deve ser contada da data Parece me porem que fazendo 
dessa audiência 'ou da intimação o art. 812 remissão ao art. 	271, 
'da sentença as partes por via de sem incluir tambem o seu pará 
publicação •no Diário da Justiça. grafo único, o espírito da lei é 

Inclino-me, datú 'venia, à exege- o de submeter à regra geral do 
e dos padrões pelos motivos ex art 	28 a hipotese em que a leitu- 

:\- postos pelo eniinente desembar- ra da sentença nao se verifica 

- 	gador F4bi'oMitldonado, ora apo- 'logo após o encerramento dos de 

sentado 	no agravo n 	1089 bates 	mas em outra audiencia 
designada na forma do disposto blicado na Revista Forense vol 
no § unico do mesmo artigo '96 pag 	665, e transcrito nas re- 

-zões do Recorrente a Us 	33 Opino 	por, isso 	e data verna 
Parece me 	efetivamente, que 	a pelo defermento da revista, para 
'não ser no  caso em que a sentéà«w se adotar como melhor tese a dos 
ça é proferida' logo 'após ás deba- padrões, como, -aliás ;  já ficou re- 
tes 	na audiencia de instrução e solvido pelas EE 	CC 	Civis 	no 
Julgamento, a quê as partes de- Julgamento da revista n. 132.". 
vem estar presentes, o início da Belo Horizonte, 5111150.. - O 
fluência do prazo cai na regra ge Procurador Geral, Onofre Mendes 
ral, que é a da intimação das par- Junior. 
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