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A C Ó R D Ã O 

AGRAVO  INTERNO -  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  INTERPOSTO  EM  FACE  DE
DESPACHO  QUE  POSTERGOU  A  ANÁLISE
DO  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇAO  -
DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE  -
IRRECORRIBILIDADE  EXPRESSA,  A  RIGOR
DO  DISPOSTO  NO  ART.  504 DO  CPC -
INSURGÊNCIA  RECURSAL  QUE  DEVERIA
TER  SIDO  DIRIGIDA  À  PRIMEIRA  DECISAO
QUE CONCEDEU  LIMINAR  DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM DESFAVOR
DOS  AGRAVANTES  –  PRECLUSÃO  PRO
JUDICATO  - INTERPOSIÇAO  DE  AGRAVO
INTERNO  -   AUSÊNCIA  DE  NOVOS
ELEMENTOS  CAPAZES  DE  MODIFICAR  A
DECISÃO  INTERINAMENTE  AGRAVADA  -
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O  despacho  judicial  que  adia  decisão
interlocutória  para  depois  da  consumação  de
determinado  ato  processual  não  ultrapassa  os
limites  do  impulso  de  mero  expediente,  e  não
encerra  conteúdo  decisório  por  não  decidir  a
questão processual formulada, não sendo, pois,
passível de recurso (CPC, art. 504).  Ademais, o
exame  do  pedido  pela  Corte  implicaria  em
supressão de instância.
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- Operou-se, no caso, a preclusão pro judicato e
desse modo não seria admissível a interposição
do  recurso  apenas  da  última  decisão  que
postergou  a  análise  do  pedido  de
reconsideração,  principalmente  porque  o
eventual  pedido  de  reconsideração  oposto
contra  a  primeira  interlocutória  não  teria  o
condão  de  suspender  o  prazo  recursal
correspondente.

-  Não tendo vindo aos autos nenhum elemento
novo  capaz  de  alterar  o  convencimento  já
manifestado quando da decisão recorrida, é de
ser mantida aquela decisão.

 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à
unanimidade  de  votos,  em  negar  provimento  ao  Agravo  Interno,  nos
termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 331.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  Interno  interposto  por  Maria  José  da
Conceição e outros em face da Decisão Monocrática de fls.  307/309,  que
negou seguimento ao recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. 

Argumentam  os  agravantes  que  estão  na  iminência  de
sofrerem constrangimentos imensuráveis em razão da liminar de reintegração
de posse deferida nos autos da ação principal, caso venham a ser obrigados
a retirar-se dos imóveis onde residem.

Alegam, ainda, que o ato judicial é ilegal e injusto, vez que no
local residem inúmeras famílias, tendo formulado pedido de reconsideração
ao juízo  a quo,  tendo este postergado a análise do pedido para momento
posterior a audiência de conciliação, fato que causa dano irreparável, vez que
poderão ser liminarmente retirados dos imóveis.

Ao  final,  requer  o  Agravante,  retratação  da  decisão
monocrática e,  caso  não  seja  esse  o  entendimento,  que  o  recurso  seja
submetido a julgamento, sendo-lhe dado provimento.

É o relatório. 

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  do  recurso,
passo a decidir.
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O  Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, de ser conhecido.

A questão dispensa maiores comentários, não sendo caso de
retratação, tampouco de provimento do presente Agravo Interno.

Sem razão os recorrentes. 

Com efeito, os agravantes pretendem, como dito, a análise por
esta Corte de Justiça do pedido de reconsideração da decisão que concedeu
liminar de reintegração de posse, que ainda não foi apreciado pelo magistrado
singular, que postergou sua análise para após a realização da audiência de
conciliação (fls. 11/11 v).

Com  efeito,  tenho  que  o  ato  judicial  recorrido  não  é  decisão
interlocutória, mas, isso sim, despacho de mero expediente (art. 162, § 3º, do
CPC), sem cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível.

Isso  porque  não  foi  analisado  o  pedido  de  reconsideração
formulado  pelos  recorrentes,  sendo  unicamente  relegado  seu  exame  para
após a realização da audiência de conciliação,  não havendo condições de
este Tribunal, portanto, pronunciar-se sobre questão que sequer foi apreciada
em primeira instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. 

Logo, vejo que o despacho recorrido não se reveste da lesividade
imprescindível para admitir-se o Agravo de Instrumento, porquanto se trata de
despacho de mero expediente, não cabendo contra ele recurso algum, a teor
do disposto no art. 504 do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido  a  jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça,  bem
como do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE TRANSFERE
A  ANÁLISE  DO  PLEITO  PARA  MOMENTO  POSTERIOR,
QUANDO  0  PROCESSO  ESTIVER  MELHOR  INSTRUÍDO.
DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.
IRRECORRIBILIDADE.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  QUE
SE IMPÕE. 0 ato judicial que posterga a análise de pedido
antecipatório  consubstancia  despacho  de  mero
expediente, sendo, portanto, irrecorrível, de acordo com a
dicção do art. 504 do Código de Processo Civil. Recurso ao
qual se nega seguimento. 

TJPB - Acórdão do processo nº 20020121064600001 - Órgão 
(TRIBUNAL PLENO) - Relator Maria das Neves do Egito de A. 
D. Ferreira - j. Em 14-01-2013) (grifos acrescidos).,

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO
DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  ATO  JUDICIAL  QUE
POSTERGOU  A  ANÁLISE  DO  PEDIDO  DE  LIMINAR
NECESSIDADE  DE  DESIGNAÇÃO  DE  AUDIÊNCIA  DE
JUSTIFICAÇÃO  PRÉVIA.  DESPACHO  DE  MERO
EXPEDIENTE.  IRRECORRIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
CONTEÚDO DECISÓRIO. SEGUIMENTO NEGADO. Antes de
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indeferir liminar pleiteada em ação de reintegração de posse,
incumbe ao julgador designar audiência  de justificação prévia,
destinada à comprovação dos requisitos para a concessão da
medida possessória de forma inaudita altera parte. O ato pelo
qual  o  juiz  posterga a  análise do pedido de liminar  não
possui a natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo
incabível,  na  espécie,  o  agravo  de  instrumento.
Monocraticamente  nega-se  seguimento  a  irresignação
quando o recurso é manifestamente inadmissível. TJPB -
Acórdão do processo nº  20115870620148150000  -  Órgão  (-
Não possui -) - Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS
GUEDES - j. Em 29-09-2014. (grifos de agora).

AGRAVO  REGIMENTAL  -  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL  -  PROCESSO  CIVIL  -  DESPACHO  -
IRRECORRIBILIDADE  -  CONTEÚDO  DECISÓRIO  -
REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DESPACHO DE MERO
EXPEDIENTE  -  SÚMULA  83  DESTA  CORTE  -  FALTA  DE
PREQUESTIONAMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
IMPROVIMENTO. 1.- Ultrapassar os fundamentos do Acórdão
e  acolher  a  tese  sustentada  pela  Agravante,  demandaria
inevitavelmente, o reexame de provas, incidindo, à espécie, o
óbice  da  Súmula  7  desta  Corte.  2.-  O  Acórdão  recorrido
encontra-se em consonância  com a jurisprudência  deste
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser irrecorrível
o  despacho  de  mero  expediente  se  este  não  acarretar
qualquer  prejuízo  às  partes. 3.-  É  inadmissível  o  Recurso
Especial  quanto  a  questões  que  não  foram apreciadas  pelo
Tribunal de origem, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula
nos  termos  da  Súmula  211  deste  Tribunal.  4.-  Agravo
Regimental  improvido.  (STJ    ,  Relator:  Ministro  SIDNEI
BENETI,  Data  de  Julgamento:  22/04/2014,  T3  -  TERCEIRA
TURMA).

De  mais  disso,  é  de  se  registrar  que  o  pedido  de
reconsideração formulado pelos agravantes não tem o condão de interromper
e nem de suspender o prazo recursal,  devendo os litigantes supostamente
prejudicados terem interposto Agravo de Instrumento até dez (10) dias após a
data da inequívoca ciência da decisão atacável, qual seja, a que concedeu a
liminar de reintegração de posse (fl.  13),  sob pena de intempestividade do
recurso. 

Eis  que,  não  tendo  os  Agravantes  também  recorrido  da
primeira decisão datada de 04 de julho de 2014 (fl. 13), operou-se a preclusão
pro judicato e desse modo não seria admissível  a interposição do recurso
apenas  da segunda decisão proferida  em 13 de  outubro  de 2014 (fl.  10),
principalmente porque o eventual pedido de reconsideração oposto contra a
primeira  interlocutória  não  teria  o  condão  de  suspender  o  prazo  recursal
correspondente. 

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

PREVIDENCIÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  RESCISÓRIA.
PEDIDO  DERECONSIDERAÇÃO.  ERRO  GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO
RECURSAL.  PRECEDENTES.  [...].  2.  O  pedido  de
reconsideração,  como  é  cediço,  não  tem  o  condão  de
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).

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  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 de agora). 

Destarte,  os  argumentos  utilizados  pela  agravante,  neste
recurso,  em  nada  acrescentam  ou  têm  o  condão  de  modificar  a  decisão
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anteriormente  exarada,  pelo  o  que  se  dispensam  novos  fundamentos  por
parte do julgador. 

DISPOSITIVO

À  vista  do  esposado,  esvaziado  o  presente  recurso  de
argumentos  plausíveis,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  INTERNO,
mantendo incólume a decisão agravada.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz
(Relator),  o  Exmo.  Dr.  Marcos  Coelho  de  Salles  (Juiz  convocado  para
substituir a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                 RELATOR  
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