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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NÃO
CONHECIMENTO.  INTEMPESTIVIDADE.  PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
LAPSO  TEMPORAL.  INTERPOSIÇÃO  DO
RECURSO  FORA  DO  PRAZO.  JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO
DO ART.  557,  CAPUT,  CÓDIGO DE  PROCESSO
CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO

 O indeferimento de pedido de reconsideração
é  mera  reiteração  de  anterior  decisão,  fluindo  o
prazo  para  recorrer  da  intimação  do  primeiro
pronunciamento judicial.

 Conforme  o  entendimento  jurisprudencial
pacificado no âmbito do STJ e desta Corte, o pedido
de reconsideração não suspende nem interrompe o
prazo  para  agravar,  mostrando-se  intempestiva  a
presente  inconformidade.  Precedentes
jurisprudenciais. 

VISTOS, etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  VILAM
DELGADO DE ALBUQUERQUE e outros contra decisão de fl. 206 que, nos
autos de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública
(nº 1998.01.1.016798-9), manejada pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa
do  Consumidor)  em  desfavor  do  ora  agravado,  Banco  do  Brasil  S/A,
determinou  a  suspensão  do  recurso  até  o  julgamento  final  dos  Resp's
1.110.549/RS, 1.107.201/DF e 1.147.595/RS.
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Em suas razões, a autora sustenta, em síntese, que a questão
já fora solucionada mediante decisão no REsp nº 1.391.198-RS, em 13 de
agosto de 2014, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, Superior
Tribunal de Justiça. 

Afirma  que  a  suspensão  não  deve  prosperar,  pois  não  é
aplicável ao caso dos autos. Pede a reforma da decisão agravada, para que
seja determinado o prosseguimento do feito. Postulou efeito suspensivo do
ato impugnado e, no mérito, pelo provimento do agravo.

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.

O recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do
art. 557, caput, do CPC.

Com efeito, o juízo  a quo acolhendo pedido formulado pelo
agravado, determinou a suspensão do feito executivo até ulterior deliberação
pelas  instâncias  superiores  decorrentes  do   REsp  nº  1.391.198-RS,  cuja
decisão  fora  lançada  em 19/02/2015  (fls.  190/191  dos  autos  principais  e
183/184 destes autos).

Posteriormente,  em  05/03/2015,  o  agravante  apresentou
pedido de reconsideração (fls. 185/187), restando mantido o entendimento,
conforme a decisão ora agravada, nos seguintes termos: 

“Em que pesem os argumentos do laborioso requerimento de
fls.  192/194,  não  vejo  motivos  suficientes  para  modificar  a
decisão  de fls.  190/191).  Por  isto,  MANTENHO,  por  seus
próprios  fundamentos  o  despacho  de  fls.  190/191,  que
suspendeu o curso desta ação”. [grifei]. (fls. 183/184).

No  entanto,  a  reiteração  de  pedido,  ou  pedido  de
reconsideração, não suspende nem interrompe o prazo recursal. 

Dessa  forma,  o  prazo  para  a  interposição  de  recurso
contra a decisão que determinou a suspensão do feito teve início no dia
seguinte  ao  pedido  de  reconsideração  de  fls.  185/187,  ou  seja,  em
06/03/2015, vez que não constam dos autos intimação do agravante acerca
da primeira decisão. 

Portanto, é intempestiva a presente inconformidade, uma vez
que protocolado o agravo de instrumento somente em  30/03/2015 (fl. 02),
fora, portanto, do decêndio legal. 

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e desta Corte. Veja-
se:

PREVIDENCIÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  RESCISÓRIA.
PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.  ERRO  GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO
RECURSAL.  PRECEDENTES.  [...].  2.  O  pedido  de
reconsideração,  como  é  cediço,  não  tem  o  condão  de
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interromper ou suspender os prazos recursais e, portanto,
é erro grosseiro apresentá-lo para alcançar tal desiderato.
3.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ   ,  Relator:  Ministra
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2012, T5 - QUINTA
TURMA) (grifos de agora).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INTERRUPÇÃO  OU
SUSPENSÃO  DO  PRAZO  PARA  INTERPOSIÇÃO  DO
RECURSO  CABÍVEL.  PRECEDENTES  DO  STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça  entende  que  o  pedido  de  reconsideração  não
interrompe nem suspende o prazo para interposição do
recurso cabível. 2. O pedido de reconsideração, protocolado
após o julgamento do primeiro agravo regimental, não teve o
condão  de  interromper  o  prazo  para  a  interposição  do
presente  regimental.  3.  Agravo  regimental  não  conhecido.
(STJ  -  AgRg  no  RCD  no  AgRg  no  AREsp:  209624  RO
2012/0156363-9,  Relator:  Ministro  CAMPOS  MARQUES
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/PR),  Data  de
Julgamento:  25/06/2013,  T5  -  QUINTA  TURMA,  Data  de
Publicação: nte\~14~)

PROCESSUAL CIVIL � PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO �
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO � VIOLAÇÃO DO ART. 522
DO  CPC.  1.  Pedido  expresso  de  reconsideração  da
decisão judicial não interrompe o fluxo do prazo recursal,
considerando-se  preclusa  a  matéria  debatida  se  não
interposto o recurso cabível no prazo fixado no art. 522 do
CPC.  2.  Precedentes:  REsp  1.123.740/SP,  Rel.  Min.  Eliana
Calmon,  Segunda  Turma,  julgado  em  4.2.2010,  DJe
22.2.2010;  AgRg  no  Ag  1.173.074/RS,  Rel.  Min.  Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27.10.2009,
DJe  11.11.2009.  Recurso  especial  provido.  (STJ  -  REsp:
1184848 SP 2010/0045752-2,  Relator:  Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento: 15/04/2010, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2010).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO  QUE  INADMITIU  O  RECURSO  ESPECIAL.
CONFIRMAÇÃO  DA  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  182/STJ.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO
PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.  PRAZO  RECURSAL.
INTERRUPÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  1.  A  ausência  de  impugnação  específica,  na
petição de agravo em recurso especial, dos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial atrai a incidência
do  óbice  previsto  na  Súmula  182  do  Superior  Tribunal  de
Justiça. 2. Os embargos de declaração não se prestam para
sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável
no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. Logo, o
seu não acolhimento, quando manejados nesses termos, não
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acarreta ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil. 3.
O  entendimento  do  Tribunal  de  origem  está  em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido
de  que  os  embargos  de  declaração  opostos  pelo
recorrente,  por  se  tratar  de  verdadeiro  pedido  de
reconsideração,  não  interrompem  o  prazo  para
interposição de outros recursos.  Precedentes.  4.  Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp:
468743 RJ 2014/0025080-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data de Julgamento: 08/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 13/05/2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NÃO  CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.
NÃO  INTERRUPÇÃO  DO  LAPSO  TEMPORAL.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO. JUÍZO
DE  ADMISSIBILIDADE.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT,  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO
NEGADO AO RECURSO.  -  O pedido de  reconsideração,
por  não  ter  natureza  recursal,  não  suspende  nem
interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.-
No caso vertente, o dies a quo para a contagem do prazo
recursal é o da ciência da decisão principal e não daquela
que indeferiu pedido de reconsideração. - Prescreve o art.
557, caput, do Código de Processo Civil que o relator negará
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, ou ainda,
em  confronto  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo
Tribunal ou de Tribunal Superior, dispensando que o recurso
seja julgado no colegiado. Vistos.TJPB - Acórdão do processo
nº 20125727220148150000 - Órgão (- Não possui -) - Relator
DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO - j.
em 24-10-2014 [grifos e destaques acrescidos].

Assim,  sendo  o  recurso  manifestamente  inadmissível
imperativa é a negativa do seu seguimento, nos termos do art. 557, caput, do
CPC1.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 525, inciso I, c/c art. 557,
caput, do CPC, NEGA-SE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
diante de sua manifesta por ser o mesmo manifestamente inadmissível.

P.I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz 

                  RELATOR

1 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.
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