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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL –  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
FEITO  PELO  RECORRENTE.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  DE  SUSPENSÃO  DO  PROCESSO  DE
EXECUÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DE
INDEFERIMENTO.  PLEITO  QUE  NÃO
INTERROMPE  NEM  SUSPENDE  PRAZO  PARA
RECURSOS.  AGRAVO  INTEMPESTIVO.
RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  SEGUIMENTO
NEGADO.

 O pedido de reconsideração não interrompe
nem suspende o prazo para a interposição do
recurso  cabível,  não  havendo  como  se  dar
conhecimento  a  agravo  que  ataca  rejeição  de
pedido  de  reapreciação,  porquanto  preclusa  a
matéria, certo que o gravame à parte surge por
ocasião da primeira manifestação judicial, e não
daquela  que  rejeita  eventual  pedido  de
reconsideração.

– Sendo o agravo intempestivo, sua negativa de
seguimento é medida que se impõe nos termos
do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

VISTOS, etc.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ariosvaldo
Pedrosa Barreto em face de decisão que manteve decisão interlocutória que
determinou  a  suspensão  do  curso  do  processo  de  execução,  até  ulterior
deliberação das Instâncias superiores.

Agravo de Instrumento nº 0002122-70.2015.815.0000.  1



Nas razões do recurso de fls. 02/16, alega o recorrente,  em
síntese, que a decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, data de
13/12/2013,  que determinou a  suspensão das  execuções  que tenham por
base a sentença da Ação Civil Pública  movida pelo IDEC em face do Banco
do Brasil se encerrou com o julgamento do recurso, em 13/08/14.

Aduz, assim, que não mais subsiste a ordem de suspensão das
execuções desde 13/08/14, quando do julgamento do recurso repetitivo Resp.
Nº 1.391.198-RS, tornando sem efeito a suspensão dos processos.

Por fim, alega que o respeitável Juízo de 1º Grau ao indeferir o
pedido  de  reconsideração  da  suspensão  da  execução  não  atentou  às
certidões de julgamento que davam conta da apreciação do mérito do recurso
repetitivo e conseqüentemente do fim da suspensão das execuções.

É o relatório.

Decido.

Observo,  inicialmente,  que o  processo originário  se  trata  de
impugnação à execução, que tem por título judicial  sentença prolatada nos
autos da ação civil pública nº 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face
do Banco do Brasil  S/A,  que tramitou na 12ª  Vara Cível  da Circunscrição
Especial  Judiciária  de  Brasília  –  DF  e  condenou  o  Banco  do  Brasil   no
pagamento  de  diferenças  salariais  decorrentes  de  expurgos  inflacionários
sobre cadernetas de poupança ocorridas em Janeiro de 1989 (Plano Verão)
cuja execução, sendo a parte exeqüente, aplica-se indistintamente a todos os
detentores de caderneta de poupança espalhados pelo país, nos termos da
decisão do STJ no Resp. Nº 1.3918-RS.

Colhe-se  dos  autos,  através,  inclusive,  da  petição  inicial  do
recurso, que o Magistrado “a quo” proferiu decisão interlocutória de fls.
172/173,  determinando  a  suspensão  do  curso  da  execução,  até  ulterior
deliberação das instâncias superiores,  se tratando a decisão ora agravada
(fl.195), de reapreciação do que antes já havia sido analisado, pedido de
reconsideração.

Assim,  vislumbra-se  que já  houve  nos  autos  uma  outra
decisão que determinou a suspensão do processo (fls. 172/173), da qual
não  se  insurgiu  o  exeqüente,  ora  recorrente,  sendo,  portanto,
manifestamente  intempestiva  a  sua  irresignação  a  esta  altura
processual.

Verifica-se,  assim,  que  a  decisão  juntada  aos  autos  pelo
agravante de fl. 195, refere-se, naturalmente, a um pedido de reconsideração,
onde o magistrado manteve em todos os seus termos a decisão anterior de
fls. 172/173. 

Como visto, a decisão do MM. Juiz que indeferiu o pedido de
reconsideração  do  agravante,  mantendo  assim  os  termos  da  decisão
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anteriormente  proferida,  (que  determinou  a  suspensão  do  processo  de
execução),  referia  a  um  pedido  de  reconsideração  feito  pelo
exequente/agravante, quando, podia, no momento oportuno, impugnar àquela
decisão, via agravo de instrumento e não o fez, estando, este, por sua vez,
intempestivo.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
DA  DECISÃO  DE  INADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO
ESPECIAL.  NÃO  CABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE
INTERRUPÇÃO  OU  SUSPENSÃO  DO  PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.  O  pedido  de  reconsideração,  por  não  ser  qualificado
como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para
interposição do recurso cabível.

2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o
único recurso cabível  contra a decisão que inadmite recurso
especial  é  o  previsto  no  art.  544  do  CPC,  sendo,  portanto,
intempestivo o agravo nos próprios autos. Agravo regimental a
que se nega provimento.(STJ - AgRg no AREsp 402.076/RJ,
Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO.
PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
INTERRUPÇÃO  OU  SUSPENSÃO  DO  PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ.

1. Segundo jurisprudência assente neste Superior Tribunal,
o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende
o prazo para a interposição de recurso cabível.

2.  Estando  o  acórdão  recorrido  em  consonância  com  a
jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº
83/STJ.

3.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp
202.568/SP,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)

Deixando  de  agravar  da  decisão  primeira  que determinou  a
suspensão  do  processo  de  execução  no  momento  processual  oportuno,
preclusa está a possibilidade de analisar a matéria, sendo extemporâneo, o
pedido feito neste agravo de instrumento.

Ressalto, ainda, que quanto a alegação de mérito ventilada
no presente recurso (indevida suspensão do processo de execução),  vez
que  não  há  controvérsia  em  relação  às  matérias  ventiladas  no  Resp  n°
1.391.198/RS, julgado em 13 de agosto de 2014. 

Agravo de Instrumento nº 0002122-70.2015.815.0000.  3



O Ministro  Luis  Felipe Salomão,  ao determinar  a  suspensão
aqui em discussão destacou os pontos que serão analisados pelo Superior
Tribunal de Justiça:

a) definir se a sentença proferida pelo Juízo da 12ª
Vara  Cível  da  Circunscrição  Especial  Judiciária  de
Brasília/DF  na  ação  civil  coletiva  n.
1998.01.1.016798-9 -  e  que condenou o  Banco do
Brasil  ao  pagamento  de  diferenças  decorrentes  de
expurgos  inflacionários  sobre  cadernetas  de
poupança  ocorridos  em  janeiro  de  1989  (Plano
Verão)  –  é  aplicável,  por  força  da  coisa  julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta
de poupança do Banco do Brasil, independentemente
de  sua  residência  ou  domicílio  no  Distrito  Federal,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o
cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo
de seu domicílio ou no Distrito Federal.

b)  a  legitimidade  ativa  dos  poupadores,
independentemente  de  fazerem  parte  dos  quadros
associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na referida
ação civil pública.

Importante destacar, ainda, que o item 3 da decisão foi claro ao
determinar a suspensão de todas as ações que versam sobre a matéria:

3. Oficie-se aos Presidentes dos Tribunais de Justiça,
comunicando-lhes a instauração deste procedimento,
para  que  suspendam  os  processos  em  que  as
controvérsias  ora  destacadas  tenham  sido
estabelecidas.

Outrossim,  tendo  em  vista  as  informações  acerca  da
multiplicidade de ações que versam sobre as mesmas matérias vertidas no
presente recurso especial, cumpre esclarecer que:

a) a suspensão abrange todas as ações em trâmite e
que ainda não tenham recebido solução definitiva;

Desta forma, em que pese o julgamento do REsp em 13 de
agosto de 2014, deve-se aguardar o trânsito em julgado do mesmo, pois
em consulta realizada no sistema de movimentação processual do STJ
consta a informação que o referido processo se encontra na pendência
de  apreciação  de  Embargos  de  Declaração. Assim,  tendo  em  vista  a
inexistência  de  trânsito  em julgado da  decisão que suspendeu o presente
feito,  é  medida  impositiva  a  suspensão  do  processo,  inexistindo  por  ora
utilidade na movimentação da máquina judiciária.
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Ante o exposto,  sendo a tempestividade um pressuposto de
admissibilidade  do  recurso,  o  qual  não  foi  cumprido  na  hipótese,  nego
seguimento ao presente recurso, nos termos do art. 557, “caput”, do CPC.

P.I.

João Pessoa, 17 de Abril de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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