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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  DE
PRIMEIRO  GRAU  QUE  DETERMINA
EMENDA  À  INICIAL.  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  SÚPLICA  INSTRUMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE NOS TERMOS DO ART.
522  DO  CPC.  IMPOSSIBILIDADE  DE
INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO
RECURSAL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
MANTIDA.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO.

- Intempestivo é o agravo de instrumento interposto
além do prazo de dez dias estabelecido pelo art. 522
do Diploma Processual Civil.

- O pedido de reconsideração de decisão não tem o
condão  de  suspender  ou  reabrir  o  prazo  para
oferecimento de recurso.

Vistos.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento   (fls.  02/09)  interposto
pelo Bradesco Financiamentos S/A contra decisão do Juízo de Direito da 4ª
Vara da Comarca de Cabedelo (fls. 19/20) que, nos autos da Ação de Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária,  ajuizado pelo recorrente em face de
Ricardo José Veloso, determinou a intimação do autor para emendar a inicial,
no prazo de 10 (dez) dias, juntando notificação pelo cartório competente.  
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Consta dos autos que a instituição financeira agravante firmou
contrato de  financiamento  com a parte  agravada para aquisição de  veículo
automotor.  Todavia,  em  decorrência  do  não  pagamento  das  parcelas  do
financiamento,  o  banco  recorrente  ajuizou  ação  de  busca  e  apreensão,
objetivando a devolução do bem. 

Em despacho de fls. 19/20, a magistrada de primeira instância
entendeu  que  a  notificação  extrajudicial  realizada  em  razão  do
inadimplemento contratual foi expedida por cartório diverso da residência do
devedor fiduciário, não sendo, portanto, válida para a configuração da mora do
agravado.  Diante  disso,  determinou  a  intimação  do  autor  para  emendar  a
inicial,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  juntando  notificação  pelo  cartório
competente.  

Inconformado com essa decisão, da qual foi  expedida nota de
foro em  12.05.2014 (fls.  20),  alegou  o  recorrente  que requereu a  sua
reconsideração.  Todavia,  a magistrada de  primeiro  grau  decidiu  pela
manutenção do decisum que determinou a emenda à exordial (fls. 21).

Intimada  dessa  segunda  decisão em 24.07.2014 (fls.  22),  a
instituição financeira recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (fls.
02/09),  pleiteando,  em síntese,  a  reforma da decisão  a quo para  que fosse
considerada válida a notificação extrajudicial juntada aos autos, constituindo
em mora o devedor, a fim de que o processo seguisse seu regular trâmite, com
a consequente concessão da medida liminar para busca e apreensão do veículo.

É o relatório. 

VOTO.

Inicialmente,  para que o mérito posto em discussão pela parte
possa ser analisado, cumpre desde logo verificar a existência dos pressupostos
processuais  e  das  condições  da  ação,  considerados  genericamente  como
pressupostos de admissibilidade do julgamento meritório.

Nesse contexto, cabe ao julgador, no âmbito recursal, conferir
se  estão  presentes  os  requisitos  formais  do  recurso,  os  quais  são
tradicionalmente  classificados  em  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos.
Dentre os primeiros, encontramos a exigência do cabimento, da legitimidade,
do interesse e da inexistência  de fato impeditivo ou extintivo do poder  de
recorrer.  Já  quando  nos  deparamos  com  os  pressupostos  processuais
extrínsecos,  temos  de  averiguar:  a  comprovação  da  tempestividade  na
interposição recursal; a devida prova do preparo; bem como se há regularidade
formal no conteúdo da irresignação.

Pois  bem.  Analisando  os  autos,  vê-se  que  a  súplica
instrumental,  apresentada  em  06.08.2013, é  manifestamente  intempestiva.
Conforme se observa do  encarte processual, a nota de foro da decisão que
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determinou  a  emenda  à  inicial,  no  prazo  de  10  dias,  com  a  juntada  de
notificação extrajudicial de  cartório competente, foi expedida em 12.05.2014
(fls.  20),  sendo  publicada  em  14.05.2013,  segundo  pesquisa  no  diário
eletrônico, e não em 24.07.2014 (fls. 22), como quer entender o recorrente.

Ora, o  decisum de fls.  21, publicado  em 24.07.2013  (fls. 22),
que analisou o pedido de reconsideração e decidiu pela manutenção da decisão
anterior,  que  determinou  a  emeda  à  inicial,  nada  mais  era  do  que  uma
ratificação de um pronunciamento anterior. 

Em  verdade,  a  decisão  atacada  é  aquela  primeira,  que
determinou a emenda à inicial.  Ao pedir  reconsideração daquela decisão, o
prazo de interposição de recurso não ficou suspenso nem foi interrompido,
motivo  pelo  qual  deveria  a  agravante  atacar  o  despacho original,  e  não  o
decisum que não acatou o pedido de reconsideração. 

Em  consequência  desse  raciocínio,  o  recurso  que  ataca  a
manutenção da  decisão afigura-se  intempestivo,  nos termos do art.  522 do
CPC, que estabelece o prazo de 10 (dez) dias para interposição do agravo.
Como visto,  a  decisão  efetivamente  atacada  é  a  primeira,  que  se  deu  em
14.05.2014, e não a segunda de 24.07.2014, que nada mais fez do que manter
aqueloutra. 

Sobre  a  decisão  de  reconsideração  e  sua  incapacidade  de
suspender ou interromper o prazo recursal,  decidiu o Superior  Tribunal  de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO.  NÃO  INTERRUPÇÃO  OU
SUSPENSÃO  DO  PRAZO.  INTEMPESTIVIDADE.
DECISÃO  MANTIDA.  1. O  pedido  de
reconsideração,  por  não  ser  qualificado  como
recurso, não interrompe nem suspende o prazo para
interposição  do  recurso  cabível. Precedentes.  2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ;
AgRg-AREsp 275.863; Proc. 2013/0003598-1; MG;
Quarta Turma; Rel.  Min.  Antonio Carlos Ferreira;
DJE 23/10/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO.  RECURSO
ESPECIAL.  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.
PRAZO.  INTERRUPÇÃO  OU  SUSPENSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. O pedido de reconsideração não
interrompe nem suspende o prazo para interposição
de agravo de instrumento, que deve ser contado a
partir do ato gerador do inconformismo. 2. Agravo
regimental  a que se nega provimento.  (STJ; AgRg-
AREsp 27.500;  Proc.  2011/0165952-0;  SE; Quarta
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Turma; Relª Minª Isabel Gallotti;  DJE 02/10/2013;
Pág. 450)

Seguindo  o  mesmo  norte,  trago  à  baila  julgados  de  nossos
tribunais, não deixando margens de dúvida quanto a esse posicionamento:

AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CONTRA DECISÃO QUE NEGA
SEGUIMENTO  AO  RECURSO.
INTEMPESTIVIDADE.  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO.  INTERRUPÇÃO  E
SUSPENSÃO  DO  PRAZO.  NÃO  CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. Necessária se faz a negativa
de seguimento ao agravo de instrumento interposto
em  face  de  decisão  em  virtude  da  qual  foi
protocolizado pedido de reconsideração, não tendo o
recorrente manejado o recurso tempestivamente. O
pedido  de  reconsideração  não  consiste  em  um
recurso  e  não interrompe,  nem suspende  o  prazo
para  recorrer.  Incabível,  portanto,  agravo  de
instrumento interposto em face de decisão acerca de
pedido de reconsideração que não inova nos autos,
devendo  ser  mantida  a  decisão  que  negou
seguimento  ao  recurso. (TJMG;  AG
1.0024.13.165918-7/002;  Relª  Desª  Mariângela
Meyer; Julg. 05/11/2013; DJEMG 14/11/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. Recurso interposto contra
decisão  que  negou  seguimento  a  agravo  de
instrumento  por  intempestividade  Manutenção
Pedido de reconsideração que não tem o condão de
interromper  o  prazo  recursal  Decisão  da  qual  a
agravante  interpôs  recurso  que  simplesmente
manteve  posicionamento  anterior  do  Juízo,  de
determinação  de  suspensão  da  execução  fiscal
Agravo  de  instrumento  que  deveria  ter  sido
interposto  contra  a  primeira  decisão Recurso  não
provido.  (TJSP;  AG  2010017-
13.2013.8.26.0000/50000; Ac. 7111876; São Paulo;
Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rubens
Rihl; Julg. 30/08/2013; DJESP 08/11/2013)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO
RECURSAL.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
Nos  termos  do  caput  do  art.  522,  das  decisões
interlocutórias cabe agravo no prazo de dez dias. O
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pedido de reconsideração da decisão agravada não
suspende  nem  interrompe  o  prazo  para  a
interposição do recurso,  por  ausência  de previsão
legal.  Precedentes  do  STF  e  do  STJ.  Negado
seguimento  ao  agravo  de  instrumento  em decisão
monocrática.  (TJRS; AI 448216-63.2013.8.21.7000;
Tenente Portela; Décima Sexta Câmara Cível; Rel.
Des. Ergio Roque Menine; Julg. 31/10/2013; DJERS
07/11/2013)
  

Nesse sentido, entendo que fugiria à lógica processual, admitir-
se  recurso  da  manifestação  do  magistrado  que,  ao  analisar  pedido  de
reconsideração,  apenas  manteve,  em  todos  os  seus  termos,  a  deliberação
anterior. 

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo
Civil,  condiciona  que  a  negativa  se  dê  nos  casos  de  manifesta
inadmissibilidade recursal, improcedência, prejudicialidade ou confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal a que pertence o julgador, ou
de  Tribunais  Superiores.  É  o  que  ocorre,  conforme  já  devidamente
demonstrado,  na hipótese vertente,  devendo-se,  pois,  aplicar  o  mencionado
dispositivo legal.

Ante  o  exposto,  conheço  parcialmente  do  recurso,
NEGANDO-LHE SEGUIMENTO, com fulcro no art. 557, caput, do Código
de Processo Civil, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

P.I.

         
João Pessoa, 8 de setembro de 2014.

              Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
                Desembargador Relator
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