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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0200627-86.2013.815.2001
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE       : Natal MB e Nordeste Construções SPE LTDA
ADVOGADO :vDaniel  Henrique  Antunes  Santos  e  Rodrigo  Azevedo

Toscano de Brito
AGRAVADO : Foco Tecnologia em Esquadrias LTDA

PROCESSUAL  CIVIL  – Agravo  de
Instrumento – Recurso contra decisão que
apenas apreciou pedido de reconsideração
–  Pedido  de  reconsideração  que  não
interrompe  o  prazo  para  agravo  de
instrumento  –  A  decisão  impugnada  é  a
anterior,  ou  seja,  a  que  deferiu
parcialmente  o  pedido  de  antecipação  de
tutela – Carga dos autos pelo advogado da
parte  –  Ciência  inequívoca  da  decisão  –
Fluência  do  prazo  nesta  data  –  Agravo
intempestivo  –  Recurso  não  conhecido  –
Seguimento negado.

–  O  pedido  de  reconsideração  não
suspende nem interrompe o prazo para a
interposição  de  recurso,  que  deve  ser
contado  a  partir  do  ato  decisório  que
provocou o gravame.

“A jurisprudência desta Corte posicionou-se
no  sentido  de  que  o  pedido  de
reconsideração não suspende ou interrompe
o  curso  do  prazo  recursal,  mercê  da
ausência  de sua natureza  recursal.”  (STJ  -
AgRg no REsp:  962782 PR 2007/0142998-0,
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data
de  Julgamento:  09/12/2008,  T2  -  SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2009).
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–  “O  entendimento  originário  encontra
amparo na jurisprudência desta Corte, que
entende que a carga dos autos demonstra a
ciência  inequívoca  da  parte,  em  razão  do
seu  comparecimento  espontâneo,  e
determina  o  início  da  contagem  do  prazo
recursal”  (STJ - AgRg no AREsp: 337520 ES
2013/0135333-0, Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento: 20/08/2013). 

- “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” (art. 557 do CPC)

Vistos etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com
pedido  de  antecipação  de  tutela  recursal,  interposto  por  NATAL  MB  E
NORDESTE CONSTRUÇÕES SPE LTDA,  objetivando, ao final,  reformar a
decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de
João  Pessoa,  que  deferiu,  em  parte,  o  pedido  de  antecipação  de  tutela
contido na inicial.

Alega  a  agravante  que  propôs  ação
ordinária de cancelamento de protesto c/c obrigação de dar e indenização
com pedido de antecipação da tutela em face de  FOCO TECNOLOGIA EM
ESQUADRIAS LTDA e ANDRÉ PEDROZA GALVÃO, tendo o magistrado “a
quo” deferido apenas parcialmente a antecipação de tutela, determinando que
o órgão de restrição ao crédito - SERASA procedesse à retirada do nome da
promovente dos seus registros negativos, tendo se omitido com relação ao
cancelamento  do  protesto  perante  o  Cartório  de  Protesto  de  Títulos  Jairo
Procópio de Moura – JPM, 1ª Zona de protesto de Natal, conforme pedido
constante na inicial.

Diante  de  tal  omissão,  a  agravante
peticionou nos autos de origem, às fls. 243/247, requerendo fosse exercido o
juízo de retratação para fazer expedir ofício ao cartório de protesto de títulos
citado na inicial, a fim de que fosse realizado o cancelamento dos protestos
feitos  em  nome  da  autora  apresentados  pela  FOCO  TECNOLOGIA  EM
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ESQUADRAIS LTDA, tendo o juízo condutor  proferido despacho à fl.  248,
mantendo a decisão anteriormente prolatada.

Irresignada  a  autora  interpôs  o  presente
agravo de instrumento,  requerendo,  em sede de liminar,  a antecipação da
tutela recursal,  com o cancelamento dos protestos existentes em nome do
demandante perante o cartório Jairo Procópio de Moura – 1ª Zona de protesto
de Natal – RN, e, no mérito, a confirmação da antecipação da tutela recursal,
com a reforma da decisão proferida pelo juízo de piso. 

O pedido liminar foi deferido às fls. 255/259,
concedendo a antecipação da tutela recursal, para determinar o cancelamento
de  todos  os  protestos  em  nome  da  agravante,  cujos  títulos  tenham  sido
apresentados pela agravada, expedindo ofício ao cartório Jairo Procópio de
Moura – JPM, 1ª zona de protesto de Natal – RN.

Informações  prestadas  pelo  juízo  “a quo”,
mantendo  a decisão recorrida  e noticiando  o cumprimento  do  disposto  no
artigo 526 do CPC (fls. 264/265).

Sem contrarrazões, ante a falta de citação
da parte contrária (fl. 269).

Parecer  da Douta Procuradoria  de Justiça
(fls. 272/274), sem manifestação acerca do mérito.

É o que basta relatar. Decido.

“Ab initio”,  não custa lembrar que, como a
ação  possui  determinadas  condições  para  ser  validamente  constituída,  o
recurso também tem seus requisitos de admissibilidade, os quais a doutrina
divide em intrínsecos (cabimento,  legitimidade, interesse ou inexistência de
fato  impeditivo  ou  extintivo  do  ônus  de  recorrer)  e  extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal e preparo). 

Como  a  matéria  pertinente  ao  juízo  de
admissibilidade é quase sempre de ordem pública, deve, quando for o caso,
portanto, ser conhecida “ex officio”. 

A circunstância da não ocorrência de uma
das condições de admissibilidade é suficiente para o julgador “ad quem” não
admitir o recurso, o que inviabiliza a continuidade do procedimento.

A  Lei  9.756/98  introduziu  no  sistema
processual  civil  brasileiro  o  dispositivo  constante  no  artigo  557.  A  citada
norma  consagra  a  hipótese  da  negativa  de  seguimento  a  recurso
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manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto
com jurisprudência dominante do tribunal  doméstico ou superior.  É o caso
destes autos.

Mister esclarecer que a empresa agravante
pretende com o presente recurso a reforma da decisão de fls. 234/234.v (fls.
215/2015.v dos autos originais), todavia, interpôs o recurso somente quando o
magistrado  comarcão  lançou  despacho  de  fl.  248,  mantendo  a  suso
mencionada decisão.

Explico.

Quando  o  magistrado  de  base  deferiu
apenas  parcialmente  a  antecipação  de  tutela  requerida  pela  autora  (fls.
215/2015.v  dos autos originais),  emergiu  o  interesse recursal  para a  parte
vindicar na instância “ad quem” a reforma do “decisum”.

Contudo,  optou  a  demandante/agravante
apenas por peticionar no juízo primevo, pugnando pela reconsideração, para
que o outro pedido constante do pleito antecipatório fosse atendido, com a
expedição de ofício ao cartório de protesto de títulos citado na inicial, a fim de
que fosse realizado o cancelamento dos protestos feitos em nome da autora
apresentados pela FOCO TECNOLOGIA EM ESQUADRAIS LTDA.

Mencionado pedido foi denegado (despacho
de fl. 248), entendendo o ilustre Juiz de 1ª Instância por manter integralmente
a decisão anterior.

Pois bem,  o  prazo  para a interposição do
agravo de instrumento é contado a partir da ciência da decisão atacada e não
daquela que, em pedido de reexame da matéria, em juízo de reconsideração,
a manteve.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  FGTS.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.INTERRUPÇÃO  DO
PRAZO RECURSAL, AINDA QUE NÃO CONHECIDOS
OU NÃOACOLHIDOS. APENAS NÃO INTERROMPEM
O  PRAZO  SE  CONSIDERADOSINTEMPESTIVOS.
INTERPRETAÇÃO  DO  ART.  538  DO  CPC.
PRECEDENTES.DOUTRINA.  RECURSO  ESPECIAL
PROVIDO. 1. O caso dos autos refere-se a ato decisório
que determinou aintimação dos autores para apresentar
cálculo  do  seu  crédito,decisão  em  face  da  qual  se
opuseram embargos de declaração. 2. É verdade - e não
se nega - que  a jurisprudência do STJ entende que o
pedido  de  reconsideração  não  suspende  nem
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interrompe o prazo para a interposição de recurso, que
deve ser contado a partir do ato decisório que provocou
o gravame. Em consequência, inexistindo a interposição
do recurso cabível no prazo prescrito em lei,  torna-se
preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de
impugnar o ato decisório. 3. Entretanto, no caso, tratou-
se  de  oposição  de  embargos  dedeclaração,  e  não  de
mero pedido de reconsideração.  A jurisprudênciadesta
Superior  Corte  é  remansosa,  no  sentido  de  que  os
embargos  dedeclaração  são  oponíveis  em  face  de
qualquer decisão judicial e, umavez opostos, ainda que
não conhecidos ou não acolhidos, interrompemo prazo
de eventuais e futuros recursos, com exceção do caso em
quesão considerados intempestivos. 4. Dessa forma, os
embargos  de  declaração opostos  às  fls.  96/97  (e-STJ)
interromperam o prazo para eventuais recursos, motivo
porquenão  há  como  se  considerar  o  agravo  de
instrumento intempestivo.Portanto, a decisão de fl. 103
(e-STJ) e o acórdão de fls.  112/116 (e-STJ) devem ser
reformados.  5.  Recurso  especial  provido.  Retorno  dos
autos à origem para que,afastando-se a intempestividade
do  agravo  de  instrumento  aliinterposto,  julgue-se  o
mérito  do  recurso.  (STJ  -  REsp:  1281844  MG
2011/0222068-7,  Relator:  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  Data  de  Julgamento:
01/12/2011,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 09/12/2011). (grifei).

E,

PROCESSUAL  CIVIL.  PENHORA  DE  VALORES
DISPONIBILIZADOS  À  EMPRESA  EXECUTADA.
PEDIDO  DE  DESFAZIMENTO  DA  PENHORA
APRESENTADO  EM  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.
RECEBIMENTO  COMO  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO.  NÃO  INTERRUPÇÃO  DO
PRAZO  PARA  INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  1.  Esta  Corte  Superior  consolidou
orientação  no  sentido  de  que  "o  pedido  de
reconsideração não suspende ou interrompe o curso do
prazo  recursal,  mercê  da  ausência  de  sua  natureza
recursal"  (AgRg  no  REsp  962782  /  PR,  Segunda
Turma, rel. Ministro Humberto Martins, DJe 6/2/2009).
2. Na hipótese dos autos, após determinada a penhora
sobre  os  valores  depositados  nos  autos  da  Ação
Ordinária  n.  2001.70.00.039702-2,  o  executado
formulou  perante  o  juízo  da  execução  pedido  de
levantamento da penhora, sob o fundamento de que pela
situação da empresa a captação de recursos depositados
junto aos bancos revelara-se extremamente onerosa. Tal
pedido foi  indeferido pelo juízo de primeira instância.
Irresignado,  o  agravante  apresentou  agravo  de
instrumento  dirigido  ao  TRF-4ª  Região,  considerado
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intempestivo.  3.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta
Corte, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido,
pois  o  pleito  formulado  em  primeira  instância  de
desconstituição  da  penhora  configurou  verdadeiro
pedido de reconsideração da decisão anterior, o que não
tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Agravo
regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1173074 RS
2009/0060398-0,  Relator:  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  Data  de  Julgamento:
27/10/2009,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 11/11/2009). (grifei).

Por fim,

PROCESSUAL CIVIL  AGRAVO DE INSTRUMENTO�
INTEMPESTIVO  VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC�

 INEXISTÊNCIA  ANÁLISE DA DIVERSIDADE DE� �
FUNDAMENTAÇÃO  DAS  DECISÕES
CONFRONTADAS  MATÉRIA DE FATO  ALÍNEA C� �

 AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA�
DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.  1.  Inexiste
violação  do  art.  535  do  CPC  quando  a  prestação
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida. 2.
A jurisprudência desta Corte posicionou-se no sentido
de  que  o  pedido  de  reconsideração não  suspende  ou
interrompe  o  curso  do  prazo  recursal,  mercê  da
ausência  de  sua natureza  recursal. Precedentes.  3.  A
não-realização do necessário cotejo analítico, bem como
a  não-apresentação  adequada  do  dissídio
jurisprudencial, não obstante a transcrição de ementas,
impedem  a  demonstração  das  circunstâncias
identificadoras da divergência entre o caso confrontado
e  o  aresto  paradigma.  Agravo  regimental  improvido.
(STJ  -  AgRg  no  REsp:  962782  PR  2007/0142998-0,
Relator:  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  Data  de
Julgamento: 09/12/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data
de Publicação: DJe 06/02/2009). (grifei).

Em  09  de  agosto  de  2013 o  agravante
interpôs o presente recurso (fl. 02).

Assim,  contando-se  o  prazo  para  a
interposição  do  agravo  de  instrumento  a  partir  da  ciência  da  decisão  que
causa gravame à parte e não daquela que, em pedido de reexame da matéria,
em juízo de reconsideração, a manteve, vê-se que na presente hipótese o
prazo recursal iniciou-se em 17 de julho de 2013.

É que, da decisão que apreciou o pedido de
tutela antecipada, o recorrente tomou ciência em 17 de julho de 2013, com a
carga dos autos realizada pelo seu advogado (fl. 242.v). 

Neste sentido, é o entendimento do STJ:
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PROCESSUAL CIVIL.  VIOLAÇÃO DO ART.  535 DO
CPC INEXISTENTE.  TEMPESTIVIDADE RECURSAL.
CARGA  DOS  AUTOS  PELO  ADVOGADO  DA
PARTE.  CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DA  DECISÃO.
INÍCIO  DA  CONTAGEM  DO  PRAZO  RECURSAL.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  83/STJ.  1.  Não  há  a
alegada violação do art. 535 do CPC, pois o Tribunal de
origem  não  pecou  na  fundamentação  do  acórdão
recorrido, que decidiu a matéria de direito valendo-se
dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a
solução da lide. 2. De fato, não há falar em omissão da
matéria  meritória,  porquanto  o  recurso  não  foi
conhecido  ante  o  óbice  intransponível  da
intempestividade.  3.  Vê-se,  pois,  na  verdade,  que  no
presente  caso  a  questão  não  foi  decidida  conforme
objetivava  a  recorrente,  uma  vez  que  foi  aplicado
entendimento  diverso.  4.  O  entendimento  originário
encontra  amparo  na  jurisprudência  desta  Corte,  que
entende  que  a  carga  dos  autos  demonstra  a  ciência
inequívoca da parte, em razão do seu comparecimento
espontâneo, e determina o início da contagem do prazo
recursal,  não sendo considerada a data da juntada do
mandado de citação. Agravo regimental improvido.(STJ
- AgRg no AREsp: 337520 ES 2013/0135333-0, Relator:
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
20/08/2013). (grifei).

E,

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  INEXISTÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO  AOS  ART.  165,  458  E  535,  I  E  II  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRAZO RECURSAL.
TERMO  INICIAL.  RETIRADA  DOS  AUTOS  EM
CARGA  PELO  ADVOGADO  DA  PARTE
RECORRENTE.  CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DA
DECISÃO.  FLUÊNCIA  DO  PRAZO  NESTA  DATA.
APELO  INTEMPESTIVO. RECURSO  NÃO
CONHECIDO. 1 - Não ocorre ofensa aos arts. 165, 458
e 535, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil,
se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as
questões essenciais ao julgamento da lide, afastando com
clarividência suposta omissão obscuridade e contradição
no acórdão.  2 -  Não obstante  a regra de que o prazo
recursal só tem início com a publicação da decisão no
órgão oficial, este Superior Tribunal de Justiça, em casos
excepcionais,  tem  flexibilizado  a  sua  aplicação  para
admitir  que  a  retirada  dos  autos  do  Cartório  pelo
advogado  da  parte,  constitua  ato  inequívoco  de
conhecimento  da  sentença,  de  modo  a  determinar
automaticamente  o  transcurso  do  prazo  para  a
interposição  do  recurso  cabível.  3  -  Recurso  Especial
não conhecido. (STJ - REsp: 986151 MG 2007/0215115-
0,  Relator:  Ministro  HONILDO AMARAL DE MELLO
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CASTRO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
TJ/AP), Data de Julgamento: 17/11/2009, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2009).  (grifei).

Pois bem, reza o art. 522 do Código Buzaid:

“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”. (grifei)

Conforme  já  afirmado,  verificou-se  dos
autos (fl. 242.v destes autos e 223.v dos autos originais), que a intimação do
agravante, quanto à decisão recorrida, deu-se no dia  17 de julho de 2013,
ocorre que o presente recurso foi interposto tão-somente em 09 de agosto de
2013 , sendo, portanto, serôdio.

Assim,  o  presente  recurso  não  pode  ser
conhecido, porquanto inadmissível, ante a sua flagrante intempestividade.

Nesse  sentido,  é  remansosa  a
jurisprudência pátria, trazendo-se à baila o seguinte precedente:

“AGRAVO  INTERNO.  INTERPOSIÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inobservância do prazo legal de 10 (dez) dias. Intimação
da decisão mediante publicação em nota de foro. Nome
do causídico abreviado. Existência de outros elementos
identificadores. Ausência de nulidade. Requisito objetivo
de  admissibilidade  não  preenchido.  Hipótese  de  não
conhecimento. Desprovimento do recurso. Apresenta-se
intempestivo o agravo de instrumento interposto após o
prazo  de  10  (dez)  dias da  publicação  da  decisão
recorrida,  a  teor  do  disposto  no  art.  522  do  CPC.  É
válida  a  intimação  feita  com  o  nome  abreviado  do
causídico, se da publicação constaram outros elementos
identificadores,  suficientes  para  eliminar  qualquer
dúvida  quanto  à  identificação  das  partes  e  de  seus
advogados. A abreviação de nomes nas notas de foro é
uma  prática  bastante  comum  e  não  enseja,
necessariamente, a nulidade do ato, que, a teor do que
disciplina  o  artigo  236,  §1º,  do  CPC,  só  fica
caracterizada  quando  se  vislumbra  a  insuficiência  da
identificação dos destinatários da publicação. O relator
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
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inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou
de tribunal superior. (CPC, artigo 557). (TJPB; AGInt-
AI  200.1999.000122-0/001;  João  Pessoa;  Relª  Desª
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti;  DJPB
25/01/2011; Pág. 5)  (grifei)

Diante  do  contexto,  a  hipótese,
induvidosamente,  reclama decisão monocrática  nos termos  do art.  557 do
Código de Processo Civil, que textua:

“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.”
(grifei)

Por todas essas razões, com fulcro no art.
557 do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, negando-lhe seguimento
e  revogando  a  decisão  liminar  que  concedera  a  antecipação  da  tutela
recursal.

Comunique-se.  Publique-se.

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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