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AGRAVO  INTERTO.  DUPLICIDADE DE  RECURSO  CONTRA 
UMA  ÚNICA  DECISÃO.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA 
OPERADA  QUANDO  DA  INTERPOSIÇÃO  DA  PRIMEIRA 
IRRESIGNAÇÃO  REGIMENTAL.  MANIFESTA 
PREJUDICIALIDADE  DO  JULGAMENTO  DA  SEGUNDA 
SÚPLICA. NÃO CONHECIMENTO.

- Nosso ordenamento jurídico-processual não admite a interposição em 
duplicidade de recurso contra uma mesma decisão, havendo, segundo  
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, que se negar  
seguimento a segunda irresignação, em face da preclusão consumativa  
operada no momento em que manejada a primeira súplica.

- “Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão,  
não se conhece daquele apresentado em segundo lugar,  por força do  
princípio  da  unirrecorribilidade  e  da  preclusão  consumativa.”  (STJ.  
AgRg no Ag 1398243 / SC. Rel. Min. João Otávio de Noronha.  J. em 
16/06/2011).

VISTOS.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba, desafiando 
a decisão de fls.  100/105, que deferiu pleito  liminar  formulado nos autos de mandado de 
segurança impetrado por Humberto Ramos de Lima e outros contra atos supostamente ilegais 
emanados do Governador do Estado da Paraíba e do Secretário Estadual da Segurança e da 
Defesa  Social,  referentes  à  modificação  do  prazo  final  para  apuração  do  interstício  à 
promoção na carreira da polícia civil. 

É o relatório que se faz necessário. DECIDO.

A teor das prescrições do art. 557 do Código de Processo Civil, o relator 
poderá pôr fim ao recurso, entre outros casos, quando se revele manifestamente prejudicado. 
Eis o teor do referido dispositivo:



“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou  
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” (Caput do Art. 557)

In casu, vislumbro que a presente insatisfação em tudo se assemelha a 
outra, o agravo interno de fls. 114/120, interposto pelo agravante contra a mesma decisão 
agora recorrida, cuja irresignação fora desprovida pelo acórdão de fls. 204/211v.

Com efeito,  ambos  os  recursos,  em que o  Estado da Paraíba consta 
como agravante, insurgem-se contra o mesmo decisum liminar. 

Não  bastasse  isso,  a  pretensão  recursal  é  absolutamente  idêntica, 
conforme se depreende da simples leitura da irresignação regimental de fls. 114/120.

Trata-se,  a  toda  evidência,  de  caso  de  duplicidade  de  interposição  de 
súplica contra um mesmo ato decisório, o que não pode ser admitido em nosso ordenamento 
jurídico-processual. 

Assim, ante a preclusão consumativa operada no momento do manejo da 
primeira insatisfação, impõe-se a negativa de seguimento da segunda, conforme entendimento 
reiterado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVOS  REGIMENTAIS.  PRINCÍPIO  DA 
UNIRRECORRIBILIDADE.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  
CONTRATO  DE  PARTICIPAÇÃO  FINANCEIRA  PARA  AQUISIÇÃO  
DE  LINHA  TELEFÔNICA.  SUBSCRIÇÃO  DE  AÇÕES  FALTANTES.  
LEGITIMIDADE  PASSIVA.  RECURSO  MANIFESTAMENTE  
IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 557, § 2º, DO CPC. CONDENAÇÃO.
1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão,  
não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do  
princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. A Brasil Telecom S/A, como sucessora de empresa estatal prestadora  
de serviços de telecomunicações, é parte legítima para compor o polo  
passivo  da  lide,  devendo  responder  pelas  obrigações  assumidas  no  
contrato  de  participação  financeira  firmado  entre  a  sociedade  
empresária sucedida e a parte demandante.
3.  Cabe  aplicação  da  multa  prevista  no  art.  557,  §  2º,  do  CPC na  
hipótese de recurso manifestamente improcedente e procrastinatório.
4.  Primeiro  agravo regimental  desprovido com aplicação  de multa  e  
segundo  agravo  regimental  não  conhecido.” (STJ.  AgRg  no  Ag 
1398243 / SC. Rel. Min. João Otávio de Noronha.  J. em 16/06/2011). 
Grifei.

“AGRAVOS  REGIMENTAIS.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  
REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  
RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS A 12% AO ANO.  
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I. As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas  
a regramento próprio (Lei nº 6.840/80 e Decreto-Lei



413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar  
os  juros  a  serem  praticados.  Diante  da  omissão  desse  órgão  
governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto  
n.º 22.626/33 (Lei da Usura).
II.  Em razão da preclusão consumativa, não merece ser conhecido o  
segundo recurso interposto em face da mesma decisão,  pela mesma 
parte.  Primeiro Agravo Regimental  improvido e segundo recurso não  
conhecido.” (STJ. AgRg no Ag 1393551 / DF. Rel. Min. Sidnei Beneti. 
J. em 24/05/2011). Grifei.

A  respeito  da  preclusão  consumativa,  é  importante  a  transcrição  das 
esclarecedores lições doutrinárias de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"4. Preclusão consumativa.  Diz-se consumativa a preclusão, quando a  
perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já  
haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido  
praticado e, portanto, não poder tornar a sê-lo. Exemplos: a) se a parte  
apelou no 3.º dia do prazo, já exerceu a faculdade, de sorte que não  
poderá mais recorrer ou completar seu recurso, mesmo que ainda não  
se tenha esgotado o prazo de quinze dias; b) se o réu contestou no 10.º  
dia do prazo, não pode reconvir, ainda que dentro do prazo da resposta,  
porque  a  reconvenção  deve  ser  ajuizada  simultaneamente  com  a  
contestação (CPC 299): apresentada esta, a oportunidade para ajuizar  
reconvenção já  terá  ocorrido;  c)  se  a  parte  recorreu  no 10.º  dia  do  
prazo,  já  exerceu  a  faculdade,  de  modo  que  não  poderá  efetuar  
posteriormente o preparo, pois a lei exige que este seja feito juntamente  
com a interposição do recurso (CPC 511).  Normalmente a preclusão  
consumativa ocorre quando se trata de ato complexo, isto é, de mais de  
um ato processual que deva ser praticado simultaneamente, na mesma  
oportunidade.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na 
obra "Código de Processo Civil comentado", 9ª edição, Editora Revista 
dos Tribunais, pp. 388/389). Grifei.

Dito isso, a apreciação desta súplica encontra-se manifestamente obstada.

Desta forma, com base no  caput, do art. 557, do CPC, não conheço do 
presente agravo interno, negando-lhe seguimento, diante da preclusão consumativa quando da 
interposição da primeira irresignação regimental.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

 João Pessoa/PB, 14 de agosto de 2014.
                             

                                            José Ricardo Porto
                                         Desembargador Relator
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