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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE 
EXECUÇÃO.  BLOQUEIO  ON  LINE. 
COMPARECIMENTO  ESPONTÂNEO.  CIÊNCIA 
INEQUÍVOCA  DA  CONSTRIÇÃO.  DECISÃO 
AGRAVADA.  MANUTENÇÃO  DO  BLOQUEIO. 
PEDIDO  DE RECONSIDERAÇÃO.  MEIO QUE NÃO 
SUSPENDE OU INTERROMPE  O PRAZO  PARA  O 
OFERECIMENTO  DO  RECURSO  CABÍVEL. 
DEVOLUÇÃO  DE  PRAZO  RECURSAL  DEFERIDA 
NOS  MOLDES  DO  ARTIGO  180  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL.  RESTITUIÇÃO  POR  TEMPO 
IGUAL  AO  QUE  FALTAVA  PARA  A 
COMPLEMENTAÇÃO.  INTEMPESTIVIDADE  DA 
IRRESIGNAÇÃO  INSTRUMENTAL. NÃO 
CONHECIMENTO DA SÚPLICA.

-  Intempestivo  é  o  agravo  de  instrumento  manejado 
após o decênio legal da data em que a parte tomou 
ciência inequívoca do ato impugnado,  comparecendo 
espontaneamente  aos  autos.  O  pedido  de 
reconsideração  não  tem  o  condão  de  interromper, 
tampouco suspender  o  prazo para  a  interposição do 
recurso  cabível,  porquanto  tal  prazo  é  peremptório, 
consoante  o  estabelecido  no  art.  182  do  Código  de 
Processo Civil 

-  “PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  NATUREZA  DE  PEDIDO  DE 
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO 
DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. 1.  É firme 
a jurisprudência do STJ no sentido de que o pedido  
de  reconsideração  não  tem  o  condão  de  
interromper  o  prazo  para  interposição  do  
competente recurso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 



2. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 
1419810  MG  2013/0386761-1,  Relator:  Ministro  HERMAN 
BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/02/2014, T2 - SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2014) (grifei)

- “Art. 180. Suspende-se também o curso do prazo por  
obstáculo criado pela parte ou ocorrendo qualquer das  
hipóteses do art. 265, I e III;  casos em que o prazo 
será restituído por tempo igual ao que faltava para  
a sua complementação.” (Código de Processo Civil)

-  “PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  -  OBSTÁCULO  CRIADO  PELA 
CONTRAPARTE  -  OCORRÊNCIA  -  PEDIDO  DE  
RESTITUIÇÃO  DO  PRAZO  RECURSAL  -  
DEFERIMENTO  -  DEVOLUÇÃO  DO  TEMPO 
RESTANTE  -  INTEMPESTIVIDADE  -  NÃO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  A  retirada  dos 
autos pelo procurador da contraparte, estando em 
curso o prazo em comum para recorrer, justifica a  
suspensão do prazo legal para apresentar recurso.  
Atentando-se para o disposto na parte final do art.  
180, o prazo deverá ser restituído por tempo igual  
ao que  restava  para  sua  complementação,  e  não  
devolvido  na  sua  integralidade. Intempestiva  a 
apresentação  do  agravo  de  instrumento,  o  seu  não  
conhecimento  é  medida  que  se  impõe.”
(TJ-MG  100240443832550021  MG  1.0024.04.438325-5/002(1), 
Relator:  ALVIMAR DE ÁVILA,  Data de Julgamento:  10/12/2008, 
Data de Publicação: 26/01/2009)(grifei)

- Quando o recurso for manifestamente inadmissível ou 
prejudicado  em  virtude  de  não  atender  a  requisito 
extrínseco de admissibilidade, poderá o relator rejeitar 
liminarmente  a  pretensão  da  parte  agravante,  em 
consonância com os ditames do art. 522 c/c o art. 557, 
ambos do Código de Processo Civil.

V I S T O S. 

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Seguradora 
Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  –  S.A, atacando  bloqueio  “on  line” 
efetivado  na sua  conta  bancária,  no  valor  de  R$  3.537.378,18  (três  milhões, 
quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos),  
realizado pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, 
nos autos da “Ação de Execução” movida por Marilene de Menezes Vasconcelos e 
outros.

No primeiro grau de jurisdição, a recorrente almeja a “liberação 
dos valores bloqueados na conta corrente da agravante” - fls.27. 



Nas razões recursais, a insurgente assevera a impossibilidade da 
medida realizada, porquanto não é parte na execução, bem ainda não participou de 
nenhuma fase do processo, sendo a “FEDERAL DE SEGUROS S/A.” a verdadeira 
demandada no primeiro grau.

Outrossim,  alega  que  o  bloqueio  foi  feito  sem  qualquer 
fundamentação  ou  observância  ao  devido  processo  legal,  e  que  a  sentença 
transitada em julgado não pode prejudicar ou beneficiar terceiro, tendo em vista o 
art.472 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, retrata que a Federal de Seguros S.A. possui 
junto  à  agravante  crédito  irrisório,  a  saber,  0,81291%  de  2%  da  margem  de 
resultado, pago mensalmente, conforme apuração de receitas.  Assim, o bloqueio 
deveria se limitar a tais valores, caso contrário, manifesto o risco para a operação do 
seguro DPVAT.

Face ao exposto, requer liminarmente o efeito suspensivo do ato 
recorrido, para que, em provimento final, seja reformado, determinando a liberação 
dos valores indevidamente bloqueados.    

Acostou documentos – fls. 28/726.

Liminar deferida às fls.732/734. 

Às fls.739/751, aportou aos autos pedido de reconsideração da 
parte agravada, aduzindo, de início, ausência de interesse de agir da Seguradora 
Líder, uma vez que a constrição ocorreu em relação a valores de propriedade da 
Federal  de  Seguros  S.A,  os  quais  são  apenas  gerenciados  pela  agravante 
(Seguradora  Líder  S.A).  Outrossim,  aclamam que  não  houve  mácula  ao  devido 
processo  legal,  já  que  fora  assegurado  acesso  aos  autos  e  a  oportunidade  de 
pagamento espontâneo pela Federal de Seguros S.A, que preferiu ocultar o dinheiro 
em fundos de investimentos. 

  
Ademais, alegam a intempestividade do recurso, haja vista que a 

agravante  compareceu  espontaneamente  nos  autos,  especificamente  no  dia 
02/04/2014, olvidando-se de observar que pedido de reconsideração não suspende 
ou interrompe prazo para propositura de recurso cabível. Neste sentido, colacionam 
precedente deste juízo, da lavra do Juiz de Direito em substituição, Dr. Ricardo Vital 
de Almeida, ao examinar agravo de instrumento atacando o mesmo ato de bloqueio, 
desta feita, com relação à constrição dos recursos pertencentes à Federal Vida e 
Previdência S.A.   

Sustentam, ainda, que apesar de ter havido deferimento de pleito 
de renovação de prazo recursal para manejo de Agravo de Instrumento, tal ato não é 
capaz  de  viabilizar  a  propositura  do  presente  recurso  na  data  em  que  foi 
protocolado, qual seja, 16/05/2014. 

Assevera que o ato impugnado não é a decisão que apreciou o 
pedido de reconsideração, mas sim, o ato constritivo, tanto o é que o julgador, ao 
deferir o efeito suspensivo, determinou a liberação dos valores bloqueados.



Por outra senda, afirmam a ilegitimidade e a falta de interesse 
processual  da  Seguradora  Líder  para  se  irresignar  contra  o  bloqueio  de  bens 
pertencentes à executada.  Acerca da matéria,  transcrevem trecho de uma outra 
decisão proferida pelo magistrado de base antes de tomar conhecimento da liminar 
recursal aqui deferida, a fim de demonstrar a inexistência de expropriação de bens 
de  terceiro,  porquanto  os  valores  bloqueados  nas  contas  da  Líder  são  de 
propriedade da executada, Federal Seguros.  

 
Além  do  mais,  argumentam  que,  embora  a  constrição  tenha 

ocorrido  na  conta  da  agravante,  tal  fato  não  lhe  confere  interesse  jurídico  na 
demanda,  uma  vez  que  não  é  parte  para  figurar  no  processo,  sequer  para 
apresentar recurso, pois, como dito, apenas gerencia os valores de propriedade da 
Federal  de  Seguros  S.A,  conforme  pode  se  verificar  das  informações  colhidas 
através da Demonstração Contábil e Relatório de Auditores - referente à prestação 
de contas de Acionistas, constante nos autos originais, relativos à Seguradora Líder.

Logo  em  seguida,  proclamam,  também,  que  identificaram,  ao 
estudarem minuciosamente o citado documento, quantias vultuosas de numerários 
em depósitos de aplicações realizadas na conta da Seguradora Líder de Consórcios 
de Seguro DPVAT, na tentativa de fraudar a execução, blindando bens e valores. 

Em  adição,  aduzem  que  a  documentação,  colacionada  ao 
processo,  dá conta da existência de mais de 60 (sessenta)  milhões de reais de 
titularidade da executada, depositados a título de “Reserva Técnica”.

Outrossim, citam o art.86 do Decreto Lei 70/66, o qual assegura 
privilégios  aos  credores/segurados,  em relação  à  liquidação  de  tais  bens,  como 
forma de garantir a satisfação da apólice de seguro, resseguro e retrocessão.

Ao final, após pugnarem pela apreciação das matérias de ordem 
pública, requerem a reconsideração do decisório, para que seja negado seguimento 
ao  presente  agravo  de  instrumento,  nos  termos  do  artigo  557,  do  Código  de 
Processo Civil.

Decisão  monocrática  não  conhecendo  da  súplica,  ante  a  sua 
intempestividade – fls. 761/765.

Agravo interno interposto pela recorrente (fls. 773/783).

Decisório remetendo o feito, em apreciação de agravo interno, à 
Justiça Federal, ante o reconhecimento da incompetência absoluta para processar e 
julgar à lide – fls. 798/804 verso. 

Embargos  Declaratório  pela  seguradora  às  fls.  808/812  e 
Aclaratório dos mutuários às fls. 814/854, ambos rejeitados às fls. 955/973.

Recebido  os  autos  na  Justiça  Federal,  esta,  em  decisão 
monocrática,  determinou  o  retorno  do  processo  a  esta  Corte,  tendo  em  vista 
entender  que a coisa  julgada deve prevalecer  sobre a  incompetência absoluta  - 
978/982.



É o relatório.

Decido.

Inicialmente,  acolho  a  decisão  do  TRF  da  5ª  Região,  pela 
devolução dos autos a esta justiça estadual,  em virtude da prevalência da coisa 
julgada sobre a incompetência absoluta, conforme entendimento do STJ1, razão pela 
qual  passo a enfrentar  o  agravo de instrumento,  na medida em que me declaro 
competente para tanto. 

Examinando detalhadamente a matéria aqui tratada, chegamos, 
nesta oportunidade, à conclusão que se trata recurso manifestamente inadmissível, 
comportando a análise monocrática, na forma permissiva do  caput do art. 557 do 
Código de Processo Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o citado dispositivo:

“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.”

A presente súplica não pode ser conhecida. É que o Agravo de 
Instrumento  foi  proposto  de forma intempestiva,  rendendo ensejo  à  sua rejeição 
monocrática,  por  não  atender  a  requisito  extrínseco  de  admissibilidade  recursal, 
explico.

Conforme visto no relatório, a parte agravante afirma rebelar-se 
em face da decisão de fls.413/414 (destes autos),  proferida pelo Juiz  de Direito 
Vladimir José Nobre de Carvalho, em resposta ao seu pedido de reconsideração, 
formulado às fls.397/405 (deste agravo).

Analisando detidamente o caderno recursal, em especial a petição 
inicial,  denota-se,  através  das  razões  e  do  pedido  ali  formulado,  que  o  ato 
efetivamente impugnado é o de bloqueio,  tendo o magistrado de base, através do 
decisório acima referido, apenas o mantido. 

Nesse  sentido,  importa  transcrever  trecho  da  exordial  onde  a 
própria recorrente declara ter ingressado espontaneamente nos autos, através da 

1“CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  
COISA JULGADA. SENTENÇA DE MÉRITO COM TRÂNSITO EM JULGADO PROFERIDA PELO  
JUÍZO ESTADUAL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTS. 475-P, II e 575, II, DO CPC.

1. Presente a coisa julgada, esta prevalece sobre a declaração de incompetência, ainda que  
absoluta, em observância aos princípios da coisa julgada, segurança jurídica, economia e celeridade  
processual.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg  no  CC 84.977/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 11/11/2009, DJe 20/11/2009)



petição  de  fls.358/367  (autos  principais),  pugnando  pela  reconsideração  do  ato 
emanado do Magistrado de base, senão vejamos:

“Surpreendida  pelo  bloqueio  determinando,  sem 
decisão,  em  suas  contas  correntes,  a  agravante  
ingressou  espontaneamente  nos  autos  através  da  
petição  de  fls.358/367,  na  qual,  feitos  os  
esclarecimentos  acima,  pugnou  pela  reconsideração  
da ordem de penhora on line.” (fls.15)     

Ainda, corroborando a tese aqui ofertada, transcrevo os termos do 
pedido do agravo, que não deixam dúvidas acerca do que se deseja modificar: 

“...será dado provimento a este recurso, a fim de que  
seja  cassada  a  r.  Decisão  recorrida,  em  razão  da  
ilegalidade  apontada,  ou  que  ela  será  reformada,  
determinando-se,  em qualquer  caso,  a  liberação,  em 
favor da recorrente, dos valores bloqueados” (fls.27)  

  
Ora, a liberação dos valores bloqueados só pode ocorrer com a 

desconstituição de tal  deliberação.  Tal  ato  (bloqueio)  é  impugnável,  tanto  que a 
fundamentação  do  recurso  aqui  interposto,  bem  como  a  da  petição  de 
reconsideração apresentada no juízo  a quo, possuem, praticamente, os mesmos 
argumentos.     

Portanto,  o  decreto  judicial  declinado,  nascido  na  resposta  ao 
pedido  de  reconsideração,  rotulado  de  decisum agravado,  colacionado  às 
fls.413/414 (destes autos), nada mais fez do que manter em toda a sua plenitude o 
bloqueio já realizado, como fácil verificar.

Dito isso, passo a tecer algumas considerações.

É cediço que o prazo para interposição de agravo inicia-se com a 
ciência  inequívoca  do ato  impugnado,  no caso,  a  partir  do momento  que tomou 
conhecimento da realização do bloqueio efetivado em sua conta, que, conforme o 
próprio relato da agravante, às fls.07, ocorreu em 02.04.2014.

Assim, considerando que o interregno para interpor agravo é de 
10 (dez) dias, o seu término ocorreu em 08/05/2014, já computando a restituição do 
prazo devido, cujas  razões explanarei a seguir. 

Pois  bem,  o  pedido  de  reconsideração  não  tem o  condão  de 
interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso cabível,  
pois  tal  lapso  temporal  é  peremptório,  consoante  o  estabelecido  no art.  182  do 
Código de Processo Civil. 

Em outras palavras, e em resumo, o prazo para interposição do 
agravo inicia-se com a ciência inequívoca do ato impugnado, no caso, a partir do 
momento  que  tomou  conhecimento  da  realização  do  bloqueio  on  line pelo 
Magistrado  de  base,  que  ocorreu,  inegavelmente,  no  dia  02/04/2014,  conforme 
declarado na exordial. 



O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse 
sentido, senão vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  NATUREZA  DE  PEDIDO  DE 
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO 
DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. 1.  É firme 
a jurisprudência do STJ no sentido de que o pedido  
de  reconsideração  não  tem  o  condão  de  
interromper  o  prazo  para  interposição  do  
competente recurso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 
2. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 
1419810  MG  2013/0386761-1,  Relator:  Ministro  HERMAN 
BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/02/2014, T2 - SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2014)

“PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA COM 
FUNDAMENTO NO ART. 557, § 2º, DO CPC.
1.  A oposição  de  pedido  de  reconsideração  não  
interrompe  nem  suspende  o  prazo  para  
interposição dos recursos próprios.
(...)
3.  Pedido  de  reconsideração  rejeitado,  com 
determinação de certificação do trânsito em julgado.” 
(STJ.  RCDESP no  AgRg  no  Ag  1342448  /  PB.  Rel.  Min.  Luis 
Felipe Salomão. J. em 07/06/2011). Grifei.

“PROCESSUAL  CIVIL.  PEDIDO  DE 
RECONSIDERAÇÃO.  AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  
PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
1.  O pedido  de  reconsideração não interrompe e  
nem suspende o prazo para interposição de agravo  
de instrumento,  que deve ser contado a partir do  
ato gerador do inconformismo.
(...)
3. A doutrina assevera que "Tanto a doutrina quanto a  
jurisprudência  ensinam  que  o  simples  pedido  de  
reconsideração  não  ocasiona  a  interrupção  nem  a  
suspensão  do  prazo  recursal"  (in  Souza,  Bernardo  
Pimentel.  Introdução  aos  recursos  cíveis  e  à  ação  
rescisória. São Paulo, : Saraiva, 2009, p.123)
4.  Agravo regimental  desprovido.”  (STJ.  AgRg  no  REsp 
1202874 / RS. Rel. Min. Luiz Fux. J. em 21/10/2010). Grifei.

A título complementar,  mutatis mutandis, colaciono decisões dos 
Tribunais Pátrios:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CARGA  PARA 
ESTAGIÁRIO.  PODERES  EXPRESSOS  EM 



SUBSTABELECIMENTO.  CIENCIA INEQUIVOCA. 
INTERPOSICAO  FORA  DO  PRAZO.  
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.  
1  -  A  carga  dos  autos  por  estagiária  devidamente  
autorizada  e  com  poderes  expressos  em 
substabelecimento  torna  inequívoca  a  ciência  de  
decisão pelo agravante e se constitui, efetivamente, no  
termo  inicial  para  a  contagem  do prazo legal.  2 
- Agravo não conhecido.(TJDF; Rec 2013.00.2.013865-
9;  Ac.  694.675;  Primeira  Turma  Cível;  Rel.  Des.  
Gilberto Pereira de Oliveira; DJDFTE 24/07/2013; Pág.  
53) 

AGRAVO INOMINADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
A AGRAVO DE  INSTRUMENTO.  CIÊNCIA 
INEQUÍVOCA CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE.  
DECISÃO  CONFIRMADA. AGRAVO  IMPROVIDO.  O 
fato  dos  autos  terem  sido  retirados  em  carga  por  
advogado  sem  poderes  de  representacao,  mas  
integrante do escritorio de advocacia que defende os  
interesses  da  parte,  nao  afasta  a  configuracao  da  
ciencia inequivoca da decisao agravada. O pedido de  
reconsideracao nao suspende nem interrompe o prazo  
prescricional, devendo o agravo de instrumento ser  
interposto  no prazo de  dez  (10)  dias  contados  da 
ciência do ato impugnado. (TJPR; Rec. 322865-1/01;  
Ac. 26198; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Relª Desª  
Dulce Maria Cecconi; Julg. 06/12/2005) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Correta a decisao que 
nao  defere  a  reabertura  de prazo -  Fluencia  a  partir  
da ciencia inequivoca do procurador da parte - Recurso  
conhecido  e  desprovido.  Considera-se  intimado  o  
procurador  quando  o  mesmo  toma  conhecimento  de  
forma inequivoca da  decisao. (TJPR;  Rec.  289087-1; 
Ac. 1315; Curitiba; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. 
Des. Paulo Roberto Vasconcelos; Julg. 10/08/2005) 

Dessa  forma,  em  nome  do  princípio  da  isonomia,  impossível 
elastecer o prazo para interposição do recurso, na medida que a parte, ciente do ato 
que deseja impugnar, deixa de o fazer da forma legítima, preferindo pedir revisão ao 
juízo primevo.

Ademais, apesar de a insurgente sustentar a tempestividade do 
seu recurso, por ocasião da sua inicial, afirmando que houve restituição de prazo, 
conforme atesta certidão exarada pelo cartório da 9ª Vara Cível de Campina Grande, 
registro que a devolução do prazo opera-se conforme preceitua o art.180 do Código 
de  Processo  Civil,  ou  seja,  por  tempo  igual  ao  que  restava  para  a  sua 
complementação.

Sobre o tema, relevante tecer algumas considerações:



Examinando  o  petitório  formulado  pela  Seguradora  Líder 
(fls.494/495-deste  agravo),  solicitando  restituição  de  prazo  para  interposição  de 
agravo, verifico tê-lo feito com base no artigo 180, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 180. Suspende-se também o curso do prazo por  
obstáculo criado pela parte ou ocorrendo qualquer das  
hipóteses do art. 265, I e III;  casos em que o prazo 
será restituído por tempo igual ao que faltava para  
a sua complementação.” (grifei)

Em adição, constato, ainda, que o juiz de primeiro grau deferiu o 
pleito mencionado, conforme se colhe das fls.499 (deste agravo).

Nesse contexto, destaco que o obstáculo criado pela parte autora, 
qual seja, a retirada dos autos do cartório, ocorreu a partir do dia 11 de abril (sexta-
feira), como pode se verificar através da certidão de fls.496 (agravo), sendo o  fim do 
prazo o dia 12 de abril (sábado), prorrogando-se para 14 do mesmo mês (segunda-
feira), portanto, o tempo a ser devolvido restringi-se apenas, no caso, a 02(dois) dias 
úteis. 

Assim,  levando-se  em  conta  o  início  do  prazo  recursal, 
02/04/2014,  bem  ainda  o  seu  término,  que  ocorreu  em  14/04/2014,  repito,  a 
restituição fica adstrita à 02(dois) dias, tempo útil correspondente ao impedimento de 
acesso ao processo efetivamente demonstrado.    

Nessa senda, verifico que a decisão primeva, que determinou a 
devolução do prazo recursal,  fora publicada em  06/05/2014,  (certidão do cartório 
fls.512/513), data que, somados os dois dias acima explicitados, chega-se ao dia 
08/05/2014, termo final para a interposição deste recurso.

Desse  modo,  tem-se  que  o  presente  instrumento  só  fora 
protocolado em 16/05/2014 (08 dias após o transcurso do prazo recursal), portanto, 
patente a sua intempestividade, conforme se verifica através da chancela eletrônica 
de recebimento, afixada às fls.02 desta súplica.

A  título  complementar,  colaciono  jurisprudência  dos  Tribunais 
Pátrios:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PRIVADO 
NÃO  ESPECIFICADO.  COMPRA  E  VENDA.  AÇÃO 
INDENIZATÓRIA.  EXCEÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA.  
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  CONTESTAÇÃO.  
TEMPESTIVIDADE. A suspensão de prazos implica  
na  devolução  do  tempo faltante  quando  cessa  o  
motivo que lhe causa. O ajuizamento de exceção de  
incompetência  implica  na  suspensão  do  prazo  para  
contestar cuja contagem retoma na data de intimação  
do julgamento que a rejeitou ou da intimação do ato do  
juízo  que a admitiu.  Aplicação dos artigos 180,  265,  
inc. III e 306 do CPC. - Circunstância dos autos em que  



a  contestação  é  tempestiva  e  impõe-se  afastar  a  
revelia.  Recurso  provido.”  (TJRS;  AI  132207-
65.2014.8.21.7000;  Guaíba;  Décima  Oitava  Câmara  Cível;  Rel. 
Des. João Moreno Pomar; Julg. 29/05/2014; DJERS 03/06/2014) 
(grifei)

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  Tempestividade 
Obstáculo  processual  decorrente  da  retirada  dos  
autos na fluência do prazo recursal da decisão que  
destituiu  a  inventariante,  e  deveria,  nestas  
circunstâncias, ser a parte intimada da devolução  
em Cartório, para que retomasse a contagem pelo  
tempo  restante,  na  forma  do  art.  180  do  CPC 
Composição parcial dos interessados prejudicando em 
parte a pretensão recursal no tocante a levantamentos  
mensais a serem efetuados pelo recorrente Destituição  
da  viúva  como  Inventariante  e  nomeação  de  
Inventariante Dativo. Inventário de grande monta, com  
bens  variados,  inclusive  semoventes  em  localidades  
diversas  e  ermas,  que  exigem  cuidados,  
comercialização  e  renovação  constantes,  e  envolve  
interesses da viúva meeira, do herdeiro agravante, de  
um pretenso  herdeiro  com reserva  de quinhão e  de  
sete  legatários,  cujas  disparidades  importam  em 
conflitos  de  interesses  que,  sem  desmerecer  as  
qualidades  e  conhecimentos  técnicos  do  recorrente,  
demonstram  a  necessidade  e  conveniência  de  
administração desinteressada e independente para se  
ultimar  a  partilha  Magistrado  que  fundamentou  a  
necessidade da destituição da inventariante, devendo,  
por  ora,  ser  mantida  a  nomeação  do  Inventariante  
Dativo por se apresentar vantajosa ao bom andamento  
e rápida solução do Inventário Recurso conhecido e na  
parte não prejudicada, desprovido.” (TJSP; EDcl 2056613-
55.2013.8.26.0000/50000;  Ac.  7591218;  Presidente  Prudente; 
Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo e 
Silva Júnior; Julg. 25/03/2014; DJESP 30/05/2014) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -  
OBSTÁCULO  CRIADO  PELA  CONTRAPARTE  -  
OCORRÊNCIA  -  PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO  DO  
PRAZO RECURSAL - DEFERIMENTO - DEVOLUÇÃO 
DO TEMPO RESTANTE - INTEMPESTIVIDADE - NÃO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  A  retirada  dos 
autos pelo procurador da contraparte, estando em 
curso o prazo em comum para recorrer, justifica a  
suspensão do prazo legal para apresentar recurso.  
Atentando-se para o disposto na parte final do art.  
180, o prazo deverá ser restituído por tempo igual  
ao que  restava  para  sua  complementação,  e  não  
devolvido  na  sua  integralidade. Intempestiva  a 
apresentação  do  agravo  de  instrumento,  o  seu  não  



conhecimento  é  medida  que  se  impõe.
(TJ-MG  100240443832550021  MG  1.0024.04.438325-5/002(1), 
Relator:  ALVIMAR DE ÁVILA,  Data de Julgamento:  10/12/2008, 
Data de Publicação: 26/01/2009)(grifei)

Além do mais, apenas como um plus, porquanto os fundamentos 
acima explicitados já são suficientes para atestar a intempestividade do presente 
recurso, consigno que, mesmo levando-se em consideração que a decisão agravada 
é  aquela  obtida  em  resposta  ao  pedido  de  reconsideração,  colacionada  às 
fls.374/375 (autos principais) e publicada no dia 09/04/2014, ainda assim o agravo 
está extemporâneo.

Dito isto, alicerçado em toda a argumentação desenvolvida pela 
agravante objetivando abraçar a tempestividade do agravo, por ocasião da inicial, às 
fls.07,  constata-se  também  por  essa  linha  de  raciocínio  que  a  irresignação 
instrumental foi interposta serodiamente, conforme destaco a seguir.

Tendo o  decisum  apontado como agravado sido  publicado em 
09/04/2014, bem ainda considerando que os autos foram retirados do cartório pelos 
advogados  dos  exequentes  no  dia  11/04/2014,  verifico  que  transcorreu,  para  a 
recorrente,  apenas um dia do prazo recursal (10 de abril), devendo os demais, ou 
seja,  os  09  (nove)  restantes,  serem devolvidos,  conforme preleciona o  já  citado 
art.180 do Código de Processo Civil.

Nessa  seara,  em uma simples  conta,  considerando  a  data  da 
publicação da devolução do prazo deferida pelo magistrado primevo, que ocorreu 
em 06/05/2014, o termo final para a propositura da presente irresignação seria o dia 
15/05/2014, o que, inelutavelmente, também culminaria no reconhecimento da sua 
intempestividade, já que o presente recurso só foi protocolado em 16/05/2014.  

Assim, sendo a tempestividade matéria de ordem pública, deve 
ser  analisada  a  qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição,  na  forma  da  legislação 
pertinente.

Diante  do  exposto,  declaro-me  competente  para  julgar  o 
recurso e,  ato  contínuo,  por  não  ter  sido  o  mesmo  interposto  dentro  do  prazo 
estabelecido pelo art. 522 do Código de Processo Civil,  nego-lhe seguimento, em 
conformidade com a regra insculpida no caput do art. 557, do mesmo Diploma Legal.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 06 de abril de 2015.

Drª Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada
         Relatora 
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