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Trata-se de Pedido de reconsideração de fls. 88/91, interposto

por  Carlos  Alessandro  Diniz  Batista contra  decisão  liminar  que  indeferiu  o

pedido de atribuição de efeito suspensivo às fls.  82/83, mantendo a decisão

que  decretou  a  prisão  civil  do  alimentante,  por  falta  de  pagamento  de

alimentos. 

É o relatório. 

DECIDO

De início, ressalto que é impossível o acolhimento do pleito do

Requerente,  vez  que  inexiste  no  ordenamento  jurídico  pátrio  o  instituto  de

pedido de reconsideração. A lei se refere à possibilidade do magistrado exercer

o juízo de retratação, em primeiro grau, o que não se coaduna com a questão

ora debatida.

Entretanto, em algumas situações, dependendo da decisão do

Relator, se existentes motivos supervenientes que justifiquem a reanálise da

referida decisão, as partes poderão requerer a sua reconsideração.
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A reconsideração do decisum vem sendo largamente utilizada

pelos  magistrados  como  uma  forma  de  correção  do  chamado  “erro  in

judicando”.

No entanto, no caso em tela, não vislumbro erro na decisão

proferida  nem  a  existência  de  argumentos  convincentes  formulados  pela

Requerente que façam derruir o convencimento firmado no tocante à decisão

que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso. 

No mais,  mesmo que não fosse este o entendimento,  nesta

fase do processo em âmbito  de  agravo  de instrumento  não caberia  a  esta

instância  suspender  o  decreto  prisional,  reconhecendo  como  legitimo  o

pagamento da metade do valor fixado na origem, eis que a matéria deverá ser

alvo de exame em sede de ação revisional ou mesmo exoneratória, a fim de

ser,  se  for  o  caso,  readequada  a  obrigação  alimentar  às  condições  do

alimentante  ou,  então,  para  ser  exonerado dessa obrigação.  Repito:  na  via

ordinária própria é que tem lugar tal  discussão, e não no âmbito restrito da

presente  demanda  executória,  onde  se  cuida,  apenas  e  tão-somente,  da

questão atinente à legalidade ou ilegalidade do decreto de prisão. 

Outrossim,  o desemprego do devedor obviamente não é causa

extintiva  da  obrigação,  não  constituindo  motivo  suficiente  para  justificar  o

inadimplemento  do  encargo  alimentar,  tampouco afeta  a  higidez  do  título

executivo, que permanece sendo líquido, certo e exigível.

Por  esses  motivos,  mantenho  a  decisão de  fls.  82/83,  não

havendo que se falar em pedido de reconsideração.

Dê-se  vista  dos  autos  à  Procuradoria  de  Justiça  para,

posteriormente, voltarem-me os autos conclusos.

João Pessoa/PB, ___ de março de 2015.

P. I.
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Desembargador LEANDRO DOS SANTOS

Relator
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