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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NÃO  CONHECIMENTO. 
TUTELA  ANTECIPADA  INDEFERIDA.  DECISÃO  NÃO 
ATACADA  POR  RECURSO.  PEDIDO  DE 
RECONSIDARAÇÃO.  NÃO  INTERRUPÇÃO  DO  LAPSO 
TEMPORAL.  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  FORA  DO 
PRAZO.  JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE.  MATÉRIA  DE 
ORDEM  PÚBLICA.  JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DESTA 
CORTE E DAS SUPERIORES.  ART.  557,  CAPUT DO CPC. 
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 sua reconsideração.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora 
Earlen Ltda contra decisão do MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca desta Capital 
que,  nos  autos  da  ação  de  despejo  que  indeferiu  pedido  de  revogação  de  efeito 
suspensivo, no sentido de determinar o despejo da parte promovida no imóvel objeto 
do contrato de locação.

Alega o recorrente que a parte agravada há muito vem sofrendo 
prejuízos ocasionados pela negligência da parte recorrida, o que lhe teria causado 
prejuízos financeiros desde novembro de 2011.

Destaca que a documentação apresentada pelo demandado não 
comprova  o  cumprimento  das  obrigações  referentes  aos  encargos  do  imóvel,  de 
forma que, estando inadimplente, não há justificativas para invalidar a desocupação 



compulsória.

Aduz que a anulação da antecipação de tutela baseada na falta 
de caução prévia, não pode prestigiar a parte recorrida, que se beneficia da posse do 
imóvel sem cumprir com os deveres daí consequentes.

Nessa  linha,  pugna  pela  revogação  do  efeito  suspensivo 
atribuído  a  decisão  proferida  pelo  Juízo  de  primeiro  grau,  determinando,  dessa 
forma, o imediato despejo da parte recorrida do imóvel telado.

Relatado o que há de pertinente, decido. 

O  recurso  deve  ser  liminarmente  indeferido.  Com  efeito,  de 
acordo com as cópias da demanda originária aqui acostadas, o Juiz de primeiro grau 
para, indeferiu a antecipação de tutela. (fls. 106/107)

Ao invés de interpor o recurso próprio, o agravante protocolou 
petição com pedido de reconsideração (fls. 127/129) dos autos, em que expressamente 
pugna pelo despejo da parte promovida no imóvel objeto do contrato de locação.

Assim,  embora não conste dos autos a data da publicação da 
primeira decisão, que gerou o pedido de reconsideração destacado, datada de 21 de 
março de 2013, extrai-se que a parte tomou conhecimento até porque participou de 
audiência  de  conciliação  realizada  no  dia  28/05/2013,  conforme  se  infere  pelo 
documento de fl. 114.

Nesse  contexto,  observa-se  claramente  que  o  Juízo  a  quo  
manteve a negativa do pleito (fl. 130), tendo o recorrente tomado ciência da negativa 
do novo pedido em 19 de agosto de 2014.

Inclusive,  a  própria  Magistrada  processante,  na  decisão  ora 
atacada, destacou que “quanto ao petitório de fls. 112/114, entendo por indeferi-lo, 
mantendo a decisão de fls. 91/92 por seus próprios fundamentos”.

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 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 

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



-  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, desde mês de março de 
2013 tinha ciência daquela, e o manejo deste ocorreu em 29/08/2014. 

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.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 03 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
           Juiz Convocado


