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GABINETE  DO  DESEMBARGADOR  JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 0000134-43.2017.815.0000
ORIGEM: Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande 
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTES: Java Pequeno dos Reis, Rosenberg Pequeno e outros (Advs. Osvaldo
Pequeno OAB/PE 10.168 e Péricles de Moraes Gomes OAB/PB 3.663).
AGRAVADOS:  Espólio  de  João  Alves  Pequeno,  por  sua  inventariante  Maria  de
Lourdes Rodrigues da Silva (Adv. Thélio Farias – OAB/PB 9.162); Espólio de Alaíde
Alves Pequeno, por seu inventariante Hildo Alves Pequeno; e Hildo Alves Pequeno
(Advs. Osvaldo Pequeno – OAB/PE n. 10.168 e Péricles de Moraes Gomes OAB/PB
3.663).

PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  RECEBIDO  COMO
AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  INTERPOSTO  CONTRA
DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NÃO  CONHECE  DA
APELAÇÃO  POR  SER  INTEMPESTIVA.  INSURGÊNCIA
DOS  AGRAVANTES.  ALEGAÇÃO  DE  SUSPENSÃO  DO
PRAZO  RECURSAL.  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO
NÃO  TEM  CONDÃO  DE  INTERROMPER  NEM
SUSPENDER PRAZO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
INAPLICABILIDADE  DE  PRAZO  EM  DOBRO.
LITISCONSORTE  NÃO  FORMALIZADO.  IDENTIDADE
DOS ADVOGADOS ATUANDO PELO AUTOR DA AÇÃO E
PELOS  RECORRENTES.  MESMO  ENDEREÇO
PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 229 DO CPC/15.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ATACADA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

- “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”  (STJ,  AgRg  no
AREsp  n.  773564/SP).  Assim,  o  pedido  de  reconsideração
apresentado  contra  sentença,  por  não  ter  natureza  recursal,
não  suspende  o  prazo  da  apelação  interposta  pelos  ora
agravantes. 

-  In casu, não se aplica o prazo em dobro para se manifestar



nos  autos,  tanto  pelo  fato  de  não  restar  configurado  o
litisconsorte,  bem  como  pelo  fato  de  o  autor  como  os  ora
agravantes terem constituído poderes aos mesmos advogados,
com  igual  endereço  profissional,  conforme  se  constata  dos
termos de procuração.

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 1.754.

 

RELATÓRIO

Trata-se  de  pedido  de  reconsideração  contra  decisão
monocrática  que  não  conheceu  do  recurso  de  apelação  interposto  pelo  polo  ora
recorrente, por ser manifestamente intempestivo, em decorrência de ter extrapolado
o prazo conferido pelo art. 1003, §5º do CPC. 

Inconformado  com  o  provimento  decisório,  os  recorrentes
alegam que,  em decorrência  do  indeferimento  da  petição  formulada  em  face  da
sentença de fls. 1.454/1.455, ocorreu a suspensão do prazo de publicação, devendo
assim, segundo defende, ser restabelecido o prazo recursal, razão pela qual sustenta
a tempestividade do apelo.

Aduz, ainda, equívoco na publicação do Diário da Justiça do
dia  24/02/2017,  ao  argumentar  que  não  constam  os  nomes  de  todos  os
herdeiros/recorrentes, bem como destaca que o prazo para recorrer seria em dobro.
Assegura também que, quando da publicação da decisão a quo (13/09/2016), “por erro
material  deixou  a  publicação  de  fazer  referência  aos  nomes  dos
herdeiros/habilitados”.  No  mais,  discorre  resumidamente  sobre  habilitação  dos
herdeiros nos autos.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão recorrida, a fim
de chamar o feito a ordem e considerar a tempestividade do recurso apelatório.

Intimada  para  apresentar  contrarrazões,  a  parte  recorrida
discorre sobre a intempestividade da apelação e a ilegitimidade dos recorrentes, bem
como, no mérito, assegura inexistir qualquer vício processual e pugna, ao final, pelo
desprovimento do agravo (fls. 1.637/1.645). 

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
os autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169,



§ 1º, do RITJPB c/c o art. 178, do CPC.

É o relatório. 

VOTO

A princípio, oportuno registrar que a insurgência recursal gira
em torno  do  prazo  para  interposição da  apelação,  pois  segundo os  agravantes  a
petição de fls. 1.457/1.458, manejada em face da sentença (fls. 1.454/1.455), teria força
de suspender o prazo do respectivo apelo.

A esse respeito, cumpre registrar que a pretensão inserida na
referida  petição  caminha  no  sentido  de  desconstituir  o  acordo  judicial  (fls.
1.108/1.110)  e  consequente  decisão  homologatória,  ao  arguirem  a  inexistência  de
intimação e participação dos supostos herdeiros no aludido acordo.

Assim, evidente que o pleito dos recorrentes é nítido pedido de
reconsideração  da  decisão  a  quo,  o  qual,  por  não  ter  natureza  de  recurso,  não
suspende  e  nem  interrompe  o  fluxo  do  prazo  recursal,  conforme  entendimento
consolidado nos Tribunais pátrios, vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE  NULIDADE  -  TUTELA  DE  URGÊNCIA  -
INDEFERIMENTO  -  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  -
NÃO  SUSPENSÃO  OU  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO
RECURSAL  -  RECURSO  INTEMPESTIVO.  "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" (STJ, AgRg no AREsp n.
773564/SP).  Inconformado  com  a  decisão  que  indeferiu  o
pedido  de  tutela  de  urgência,  cabe  à  parte  Agravante  se
insurgir  por  meio  de  recurso  próprio.  Tendo  optado  pelo
pedido de reconsideração e deixado transcorrer o prazo para a
interposição de agravo, afigura-se intempestivo o recurso que
objetiva  modificar  a  decisão.”   (TJMG  -   Agravo  de
Instrumento-Cv   1.0000.16.084182-1/001,  Relator(a):  Des.(a)
Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 04/07/0017, publicação da súmula em 07/07/2017)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  USUCAPIÃO.  BENS  IMÓVEIS.
RECURSO  INTEMPESTIVO.  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO.  O recurso,  quando interposto  após  o
15º  dia  útil  da  data  da  ciência  inequívoca  da  sentença
extintiva, afigura-se intempestivo. Pedido de reconsideração



que não constitui  hipótese de suspensão ou interrupção do
prazo recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação
Cível Nº 70073744591, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Marta  Borges  Ortiz,  Julgado  em
29/06/2017)

“TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  282/STF.  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SUSPENSÃO
DO  PRAZO  PARA  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO
CABÍVEL. 1. Não se pode conhecer da irresignação contra a
ofensa  dos  arts.  125,  162,  §  3º,  e  504  do  CPC,  pois  os
dispositivos  legais  não  foram  analisados  pela  instância  de
origem.  Ausente,  portanto,  o  indispensável  requisito  do
prequestionamento,  o  que  atrai,  por  analogia,  o  óbice  da
Súmula  282/STF:  "É  inadmissível  o  recurso  extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada." 2. 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.
3.  Agravo Regimental  não provido.”  (STJ.  AgRg no AREsp
773.564/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016). 

Assim, é de registrar que, embora o polo recorrente desenvolva
raciocínio tendente ao conhecimento do recurso de apelação, tal pretensão não rende
guarida,  pois,  como  visto,  o  pedido  de  reconsideração  de  decisão  não  constitui
hipótese de suspensão do prazo recursal. 

Superando  esse  principal  argumento  empregado  pelos
agravantes,  necessário  faz-se  repelir,  de  igual  modo,  as  demais  arguições
apresentadas no presente agravo.

Os  recorrentes,  insistindo  no  conhecimento  da  apelação,
defendem ainda que o prazo no caso in concreto deveria ser contado em dobro, bem
como  que  deveria  constar  no  ato  da  publicação  os  nomes  de  todos  os  supostos
herdeiros, ora agravantes.

Como se sabe, o instituto do prazo em dobro no ordenamento
processualista é conferido às Advocacia e Defensoria Públicas (arts. 183 e 186), ao
Ministério  Público  (art.  180),  bem  como  aos  litisconsortes  com  diferentes
procuradores, de escritório de advocacia distintos, nos moldes do art. 2291, todos do

1 Art. 229.  Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão
prazos  contados  em  dobro  para  todas  as  suas  manifestações,  em  qualquer  juízo  ou  tribunal,
independentemente de requerimento.



CPC/15.

Analisando tais hipóteses, é fácil denotar que a única em que os
recorrentes poderiam se enquadrar seria na de litisconsortes, todavia, não é o caso
em questão, vez que, após a realização do acordo judicial,  alguns dos recorrentes
atravessaram petição postulando pela habilitação no feito, na condição de terceiros
interessados (fls. 1.112/1.117), tendo o magistrado a quo exarado despacho no sentido
de regularizarem as respectivas representações (fl. 1.324).

Em  seguida,  postularam  novamente  pela  habilitação  (fls.
1.332/1.335), tendo a magistrada se manifestado, desta vez, na própria sentença, ao
considerar que o acordo judicial deveria ser homologado, sem entrar na seara de
qualquer discussão da legitimidade dos herdeiros. Transcrevo, excertos:

“Em  que  pese  haver  desinteresse  dos  herdeiros  da  sócia
minoritária, Alaíde Alves Pequeno, sem discutir a questão da
legitimidade dos herdeiros, o presente imbróglio se resolve à
luz do Código Cível, que assim cifra:

Art. 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, compelir
aos  sócios  decidir  sobre  os  negócios  da  sociedade,  as
deliberações  serão  tomadas  por  maioria  de  votos,  contados
segundo o valor das quotas de cada um.

Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem
praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não
constituindo  objeto  social,  a  oneração  ou  a  venda  de  bens
imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.

Neste  diapasão,  razão  não  assiste  aos  herdeiros  da  sócia
Alaíde,  vez que esta  contava com apenas 5% da sociedade,
tendo  tida  expressa  manifestação  da  maioria  dos  sócios  da
sociedade, no acordo formulado às 1.108/1.110.”

Homologo por sentença para que surta seus legais e jurídicos
efeitos o acordo homologado entre as partes,  extinguindo o
processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487,
III, b, do CPC.” (g.n.)

Assim, o julgador de primeiro grau não conferiu aos recorrentes
a condição  de  litisconsortes  para  figurar  na  presente  demanda,  o  que,  por  si  só,
desautoriza o prazo em dobro para as partes se manifestarem.

Ainda  se  não  fosse  o  caso,  o  dispositivo  em  comento  exige



ademais que os litisconsortes deveriam ter diferentes procuradores, de escritórios de
advocacia distintos, requisito este que os recorrentes também não preenchem, pois os
advogados das partes são os mesmos, Péricles de Moraes Gomes (OAB/PB n. 3.663) e
Osvaldo  Pequeno  (OAB/PE  n.  10.168),  ambos  com  endereço  profissional  à  Rua
Getúlio Vargas, n. 299, Centro, Campina Grande/PB, conforme se observa dos termos
de procuração (fls. 1.336 e ss).

Em outras palavras, as petições protocoladas pelo autor da ação
e pelos supostos herdeiros (fls. 1.332/1.335 e 1.499/1.500) são assinadas pelo mesmo
constituído, Osvaldo Pequeno. É dizer, os mesmos advogados, Osvaldo e Péricles,
com igual  endereço,  estão atuando na defesa dos interesses tanto do promovente
como dos supostos herdeiros, razão pela qual só fortalece a não aplicação do prazo
em dobro. 

Nessa esteira, destaco precedente que, mutatis mutandis, aplica-
se ao caso em testilha, vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDATOS.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAL.
LITISCONSORTES  COM  PROCURADORES
INTEGRANTES  DO  MESMO  ESCRITÓRIO  DE
ADVOCACIA.  INAPLICABILIDADE  DO  PRAZO  EM
DOBRO  PREVISTO  NO  ART.  191  DO  CPC.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. Trata-se de recursos
de apelação interpostos em face da sentença de improcedência
de  ação  de  indenização  por  danos  materiais  e  moral.
Consoante  a  exordial,  a  parte  autora  contratou  os  serviços
advocatícios prestados pela parte ré para fins de ajuizamento
de ação de cobrança de seguro residencial. Relatou que a ação
foi proposta somente três anos após a contratação, restando
extinta  pela  prescrição.  Postula  o  ressarcimento  dos  danos
materiais  e  moral  sofridos  em  decorrência  da  desídia  e
negligência  da  parte  ré.  Os  apelos  interpostos  pelos
demandados  não  preencheram  o  requisito  extrínseco  de
admissibilidade previsto  no art.  508 do CPC,  afigurando-se
intempestivos, pois inaplicável o prazo em dobro previsto no
art.  191  do  CPC  de  1973.  Embora  os  réus  litiguem  com
procuradores diferentes, subsistem elementos nos autos que
permitem concluir que se tratam, em verdade, de advogados
integrantes  do  mesmo  escritório  de  advocacia.  A  manobra
utilizada com visível intenção de burlar o prazo recursal que
vai de encontro ao espírito da Lei e viola o princípio da boa-fé
que  deve  permear  a  relação  processual.  Intempestividade
reconhecida. APELAÇÕES NÃO CONHECIDAS.” (TJRS - AC



Nº  70058124967,  Décima  Sexta  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Sylvio  José  Costa  da  Silva  Tavares,
Julgado em 25/08/2016)

À luz de tal raciocínio, é de se decidir pela inaplicabilidade do
prazo em dobro, por se tratar de procurações outorgadas aos mesmos advogados,
com  igual  endereço  profissional,  bem  como  deve  ser  afastada  a  alegação  de
irregularidade no ato de publicação,  pois observa-se da sentença,  a  intimação em
nome do advogado Péricles de Moraes Gomes (fl. 1.497), e da decisão em segundo
grau, intimação em nome do patrono Osvaldo Pequeno (Diário da Justiça Publicado
em 24/02/2017, pág. 06), ambos devidamente outorgados por procuração.

Vale  acrescentar,  ainda,  que  não  existe  pedido  de  intimação
exclusiva em nome de determinado constituído, o que poderia gerar algum pedido
de  nulidade  da  publicação.  Assim,  inexiste  qualquer  irregularidade  quando  da
decisão monocrática de intempestividade do recurso apelatório, devendo, assim, ser
mantido o decisum recorrido.

Diante  de  tais  considerações,  nego  provimento  ao  agravo
interno, para manter a decisão recorrida nos seus termos. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, ,30 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


