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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 0000203-46.2015.815.0000
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Solânea 
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a Desª
Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: José Feliciano da Silva
ADVOGADA: Alana Natasha Mendes
AGRAVADO: Município de Solânea
ADVOGADO: Edmundo dos Santos Costa

PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  DE  DECISÃO  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO  A  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  POR
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA A SUA APRESENTAÇÃO, QUE É,
ORIGINARIAMENTE, DE CINCO DIAS. INCIDÊNCIA DO ART. 188 DO
CPC. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo o Colendo STJ, o prazo para apresentação do pedido de
reconsideração  é  de  cinco  dias  (RCDESP  no  Ag  736849/SC;  Rel.
Ministra  Denise  Arruda,  Primeira  Turma,  publicação:  29.05.2006),
mostrando-se  intempestivo  aquele  interposto  além  desse  lapso
temporal.

2. Pedido de reconsideração não conhecido.

Vistos etc.

Trata-se  de  pedido  de  reconsideração  manejado  por  JOSÉ
FELICIANO DA SILVA contra decisão desta relatoria, às fls. 62/63, que negou
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seguimento ao agravo de instrumento atacando decisão interlocutória (f. 16) do
Juiz  da  Vara  Única  de  Solânea,  nos  autos  da  ação de  cobrança  de  verbas
salariais, pelo fato do Juiz determinar a conversão de requisição de pequeno
valor em precatório.

O requerente argumenta que o agravo é tempestivo, pois houve
suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro de 2014
a 20 de janeiro de 2015, bem como o fato de o recurso ter sido enviado,
via postal, em tempo hábil.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido de reconsideração foi apresentado a destempo.

De início, frise-se que o prazo para a sua apresentação é de cinco
dias, conforme entendimento do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  RECEBIDO  COMO
AGRAVO  REGIMENTAL.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.  RECURSO
INTERPOSTO VIA FAX APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
1.  "A  legislação  processual  civil  não  disciplina  o  pedido  de
reconsideração,  não  havendo  prazo  expresso  para  sua
interposição.
Destarte, aplicando-se por analogia o prazo para interposição de
agravo regimental — recurso cabível contra decisão monocrática
do relator  — ou,  ainda,  o  disposto no art.  185,  do CPC — 'não
havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 5 (cinco)
dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte' —,
conclui-se que tal prazo não pode exceder cinco dias." (RCDESP
no Ag 736849/SC; Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJ 29.05.2006).
2.  É  intempestivo  o  Pedido  de  Reconsideração  (Agravo  Regimental)
interposto fora do prazo de cinco dias previsto nos artigos 557, § 1º, do
CPC, e 258, do RI/STJ.
3. Agravo Regimental não conhecido.1

1 AgRg  no  Ag  870.083/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  26/06/2007,  DJe
17/10/2008.
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In casu, a decisão, negando seguimento ao agravo de instrumento
por intempestividade (f. 62/63), foi disponibilizada no Diário da Justiça do dia
25 de fevereiro de 2015 (quarta-feira) tendo sido considerada publicada no dia
26 (quinta-feira) do mesmo mês e ano.

Então, o prazo recursal de 5 (cinco) dias fluiria do dia 27 (sexta-
feira)  de  fevereiro  a  03  (terça-feira)  de  março  de  2015,  mostrando-se
extemporâneo o pedido de reconsideração apresentado no dia 11 de março de
2015, muito além do lapso temporal exigido. 

À luz do exposto, não conheço do pedido de reconsideração.

Por  fim,  cabe  advertir que,  estando  a  presente  decisão
fundamentada  em  entendimento  pacífico  do  STJ,  a  eventual  oposição  de
embargos  de  declaração  ou  agravo interno  poderá ensejar  aplicação de
multa processual.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 09 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                 Relator


