
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 2006131-75.2014.815.0000
RELATOR         : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE  :  Miguel Antonio Saldanha (Adv. Mario Gomes de Araújo Júnior e 

Giordana Meira de Brito)
AGRAVADO   : Capemi – Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios (Adv. Walter Agra 

Júnior e Vanina Carneiro da Cunha Modesto)

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
HAJA  VISTA  INTEMPESTIVIDADE.  PEDIDO  DE 
RECONSIDERAÇÃO.  NÃO  INTERRUPÇÃO  DO  LAPSO 
TEMPORAL.  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  FORA  DO 
PRAZO.  JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE.  MATÉRIA  DE 
ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 
DESPROVIMENTO DO 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 sua reconsideração.

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

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 139.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  interno  interposto  por  Miguel  Antonio 
Saldanha contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a agravo de 



instrumento por ele interposto, haja vista ser intempestivo.

Alega  o  recorrente  que  a  decisão  ora  recorrida  padece  de 
inegável equívoco, uma vez que a decisão de primeira instância objeto do agravo de 
instrumento não se trata de pedido de reconsideração, como considerado, eis que foi 
o  único  despacho  que  teve  cunho  decisório,  sendo  que  os  demais  apenas 
determinaram fosse certificado o trânsito em julgado do recurso.

Destaca  que,  de  acordo  com  o  histórico  de  movimentação 
processual  anexo,  não  houve  intimações  dos  outros  despachos,  mas  apenas  da 
decisão  que  indeferiu  o  prosseguimento  da  execução,  objeto  do  agravo  de 
instrumento, não se podendo, portanto, falar-se em intempestividade.

Assevera  que,  tratando  os  despachos  anteriores  de  mero 
impulsionamento processual, contra eles não cabe qualquer recurso.

Ao final, pugna seja reconsiderada a decisão ou, caso assim não 
se  entenda,  que  seja  dado  provimento  ao  agravo  interno,  determinando-se  o 
prosseguimento da execução, com o levantamento do valor já depositado.

É o relatório. 

VOTO.

Conheço  do  recurso,  porquanto  adequado  e  tempestivo.  Por 
outro lado, contudo, nego-lhe provimento, em razão de todas as razões que seguem.

Consoante relatado, através do presente agravo interno, busca o 
recorrente seja reformada a decisão monocrática de lavra deste Gabinete pela qual se 
negou  seguimento  ao  agravo  de  instrumento  por  ele  interposto,  haja  vista  ser 
intempestivo.

À luz de tal entendimento, é oportuno e pertinente proceder à 
transcrição  da  fundamentação  da  decisão  monocrática  ora  agravada,  a  qual 
mantenho integralmente, in verbis:

“O recurso deve ser liminarmente indeferido. Com efeito, de 
acordo com as cópias da demanda originária aqui acostadas, o 
Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido do ora agravante.

Ao invés de interpor o recurso próprio, o agravante protocolou 
petição com pedido de reconsideração (fls. 25/27) dos autos, em 
que  expressamente  contém  o  pedido  de  reconsideração  da 
decisão  anterior,  conforme se observa de trecho:  “Ex positis, 
vem o exequente requerer a reconsideração do despacho de fls. 



Retro”.

Assim,  embora não conste dos autos a data da publicação da 
primeira decisão, que gerou o pedido de reconsideração de fls. 
25/27 dos autos, extrai-se que em 25 de março o ora agravante 
já  havia  tomado  conhecimento  a  respeito,  uma  vez  que 
protocolou referida petição.

O Juízo  a  quo  manteve a  negativa do pleito  (fl.  28),  tendo o 
recorrente  tomado  ciência  da  negativa  do  pedido  de 
reconsideração em 14 de maio de 2014.

Contudo,  como bem dispõe a  jurisprudência  do STJ  sobre o 
tema, o pedido de reconsideração da decisão judicial, por não 
ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o fluxo 
do prazo recursal, in verbis:

“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. (...). Recurso especial provido.”1

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  INTEMPESTIVIDADE.  PEDIDO  DE 
RECONSIDERAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INTERRUPÇÃO  DO 
PRAZO RECURSAL.  -  O pedido de  reconsideração,  por  não  ter 
natureza recursal,  não suspende e nem interrompe o prazo para 
interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido.”2

Esta Corte corrobora tal entendimento, acrescentando que, em 
casos como o presente, o início da contagem do prazo recursal é 
a data da intimação   da primeira decisão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO  INTERPOSTO  CONTRA  DECISÃO  QUE 
APRECIOU  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO,  FACE  À  SUA 
INTEMPESTIVIDADE  INEXISTÊNCIA  DE  ARGUMENTO 
SUFICIENTE PARA MODIFICAR O JULGADO - MANUTENÇÃO 
DO DECISUM -  DESPROVIMENTO DO RECURSO.  Pedido de 
reconsideração  da  decisão  interlocutória  não  suspende  nem 
interrompe  o  prazo  para  a  interposição  do  recurso  de  agravo, 
máxime quando indeferida pelo juiz. Nesse caso, o dies a quo para 

1 STJ – Resp 1184848 – Min. Humberto Martins – T2 – Dj 27/04/2010
2 STJ – AgRg no Ag 1141839 – Min. Nacy Andrigui – T3 – Dj 06/04/2010



a contagem do prazo recursal é o da intimação da decisão principal 
e não daquela que indeferiu pedido de sua reconsideração.” (TJPB - 
Processo: 20020040573608004 - Relator: DESA. MARIA DE FATIMA 
M. B. CAVALCANTI - Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível - Data do 
Julgamento: 13/10/2009)

“AGRAVO INTERNO - Pedido de reconsideração dirigido ao juízo 
de primeiro grau - Indeferimento pelo magistrado - Não suspensão 
do prazo recursal - Intempestividade do agravo de instrumento - 
Matéria preclusa - Desprovimento. O pedido de reconsideração não 
se trata de espécie recursal, não interrompendo o decurso do prazo 
processual  para  a  interposição  do  recurso  adequado.  Não  se 
impugnando a decisão dita agravada, mas outra, que não acolheu o 
pedido de retratação e manteve a guarda dos filhos em favor do 
recorrido,  a  reapreciação  da  matéria  se  mostra  inviável  ante  a 
incidência  da  preclusão.”  (TJPB  -  Processo:  20020090218906001  - 
Relator: DES. MANOEL SOARES MONTEIRO - Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/07/2009)

Com lastro nesses precedentes, e considerando que a decisão a 
ser  atacada  seria  a  que  indeferiu  primeiramente  o  pedido, 
constato  que  o  presente  agravo  é  intempestivo,  já  que  o 
agravante,  como sobredito,  em 25 de março de 2014 já  tinha 
ciência daquela, e o manejo deste ocorreu em 15/05/2014. 

Ante o exposto,  creio que ao presente agravo de instrumento 
se aplica a regra do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, 
porque manifestamente inadmissível, razão pela qual nego-lhe 
seguimento”.

A  propósito,  apenas  para  que  não  haja  dúvidas  acerca  da 
intempestividade  do  agravo  de  instrumento  interposto,  registro  que,  na  petição 
acostada às fls. 25/27 dos presentes autos, o ora recorrente assim se manifestou:

“No  despacho  de  fls.  2845/2848  retro,  que  decidiu  sobre  a 
impugnação  ao  cumprimento  de  sentença,  Vossa  Excelência 
deixou determinado fossem tomadas três providências:

(…)

Dos  recursos  até  o  presente  momento  impetrados,  apenas  o 
último  não  teve  seu  trânsito  em  julgado,  entretanto, 
comprovamos com a cópia  da petição  anexa,  que não existe 
nenhum fato novo levantado, não tendo o condão de modificar 
o  que  já  foi  alcançado  pelo  manto  da  coisa  julgada!!! 
Ressaltando ainda que não foi deferido em momento algum o 
EFEITO SUSPENSIVO da execução, não havendo motivos para 



não liberar o valor que encontra-se bloqueado, até por que pelo 
cálculo atualizado, ainda há saldo remanescente a bloquear.

(…)

EX POSITIS,    vem o requerente requerer a reconsideração do   
despacho de fls. Retro, haja vista não ter sido deferido o efeito 
suspensivo  no  recurso,  e  o  consequente  prosseguimento  do 
feito, com as seguintes providências:” (grifou-se)

Ora,  como  se  vê,  conquanto  possa,  por  um  equívoco  da 
serventia,  ter  constado  da  movimentação  processual  a  expressão  “proferido 
despacho de mero expediente”, claro é o seu conteúdo decisório, tanto que o próprio 
recorrente, no início de seu requerimento, afirma que “No despacho de fls. 2845/2848 
retro, que decidiu sobre a impugnação ao cumprimento de sentença”.

Aliás,  caso  se  tratasse,  realmente,  de  “despacho  de  mero 
expediente”, bastaria ter o recorrente apresentado respectiva cópia, a fim de que, ao 
ser analisado o presente agravo interno, fosse possível esclarecer a respeito, o que, 
destaque-se, é do interesse dele.

Entretanto, o recorrente não só não trouxe cópia da decisão de 
fls.  2.845/2.848  como,  ao  interpor  o  presente  agravo  interno,  manteve-se  inerte, 
limitando-se a apresentar o espelho da movimentação processual.

Como é sabido, para se comprovar o teor de decisão prolatada 
pelo Juízo, necessária se faz a juntada da respectiva cópia, e não de espelho relativo à 
movimentação processual, como fez o recorrente, eis que, frise-se, a tão só cópia da 
movimentação processual, eivada de falhas, não é apta a comprovar intimação ou 
mesmo o teor da decisão (se despacho de mero expediente ou de cunho decisório).

Ademais,  a  alegação  do  recorrente  de  que  não  teria  havido 
intimação  das  outras  decisões  não  convence,  eis  que,  como  constou  da  decisão 
monocrática, “embora não conste dos autos a data da publicação da primeira decisão, 
que gerou o pedido de reconsideração de fls. 25/27 dos autos, extrai-se que em 25 de 
março  o  ora  agravante  já  havia  tomado  conhecimento  a  respeito,  uma  vez  que 
protocolou referida petição”.

Assim, tendo o agravo de instrumento sido interposto somente 
em 15 de maio do corrente ano, já havia decorrido o prazo recursal, sendo, dessa 
forma, intempestivo.

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão ora agravada, a qual está de acordo com a jurisprudência dominante desta 
Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, devendo, pois, ser mantida em 
todos os seus exatos termos.



Em  razão  das  considerações  tecidas  acima  e  sem  maiores 
delongas,  nego provimento  ao  presente  agravo  interno,  mantendo  incólumes  os 
exatos termos da decisão recorrida.

É como voto.

DECISÃO

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

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. 
João Alves da Silva), o Exmo. Juiz Convocado Dr. Alexandre Targino Gomes Falcão 
(Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira)  e 
o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


