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AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
NÃO  CONHECEU  OS  SEUS  EMBARGOS  ANTE  A 
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  UNIRRECORRIBILIDADE 
RECURSAL.  INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS EM 
FACE  DE  UMA  ÚNICA  DECISÃO.  PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA  CONFIGURADA.  JURISPRUDÊNCIA 
PACÍFICA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA 
NESSE SENTIDO.  ARGUMENTAÇÕES DO REGIMENTAL 
INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O  ENTENDIMENTO 
ESPOSADO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM ISOLADO. 
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA. 

PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL  NO AGRAVO 
DE REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO  E  AGRAVO  REGIMENTAL  APRESENTADOS 
CONTRA  A  MESMA  DECISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I - "Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta  
Corte,  a  interposição  de  dois  recursos  pela  mesma  parte  
contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido  
protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa  
e  a  observância  ao  princípio  da  unirrecorribilidade  das  
decisões" (AgRg no AREsp n. 376731/RJ, Quinta Turma, Rel.  
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014).
II  -  Na  hipótese,  não  obstante  opostos  embargos  de  
declaração  em face  da  decisão que negou  seguimento  ao  
recurso especial,  a  parte,  no dia seguinte,  interpôs agravo  
regimental  atacando a mesma decisão,  instante em que já  
configurada a preclusão consumativa.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  AgRg  no  REsp  1153042/RS,  Rel.  Ministro  FELIX 
FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  25/11/2014,  DJe  
02/12/2014)
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por André Gustavo Figueiredo Silva 
em face da monocrática desta Relatoria, prolatada às fls. 529/532, que não conheceu os 

seus embargos de declaração, diante da ofensa à unirrecorribilidade recursal, uma vez 

que o  embargante/ora  recorrente  já  havia  ingressado com um recurso regimental  em 

desfavor da mesma decisão. 

Nas razões recursais, às fls. 549/554, o insurgente aduz que este Relator 

agiu com excesso de formalismo quando não conheceu os seus embargos, porquanto o 

primeiro  recurso  apresentado  (agravo  interno)  “tinha  a  finalidade  muito  mais  de  dar  

conhecimento e notícia a Corte de que ela teria sido induzida a erro do que propriamente  

a  finalidade  recursal”,  de  maneira  que  deveria  ter  sido  recebido  como  pedido  de 

reconsideração ou incidente de falsidade, porquanto apenas possuía o caráter incidental e 

meramente informativo, viabilizando, assim, o recebimento dos declaratórios. 

Argumenta  que o decisum combatido  lhe  trará  um excessivo  custo,  pois 

impossibilita  sua pretensão recursal  junto  às  instâncias  superiores,  comprometendo a 

rediscussão da matéria atacada via declaratórios. 

Ante  o  exposto,  pugna  para  que  seja  reconsiderada  a  monocrática  que 

negou  seguimento  aos  seus  embargos,  ou,  alternativamente,  que  o  recurso  seja 

apreciado pelo Colegiado. 

É o relatório.

Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO

Embora o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, que permite 

ao julgador reconsiderar a decisão agravada antes de apresentar os autos em sessão de 

julgamento, mantenho-a, em todos os termos, pelas razões nela expostas.

Insurge-se  o  agravante  em  face  do  decisório  de  fls.  529/532,  que  não 

conheceu os seus embargos, ante a preclusão consumativa, uma vez que o embargante 

já havia ingressado com um agravo interno em desfavor da mesma decisão.

Assevera que este Relator agiu com excessivo rigor, considerando que o 

primeiro recurso regimental interposto (também não conhecido porquanto aviado em face 

de acórdão), possuía, na verdade, caráter incidental, com o único objetivo de informar a  

Corte  sobre  a  falsidade  documental  praticada  pelo  Sr.  Valdi  Pereira  Durand,  sem 

finalidade recursal, pelo que deveria ter sido recebido como pedido de reconsideração ou 

incidente de falsidade, razão pela qual seus embargos não poderiam ter o conhecimento  

obstaculizado. 

Sem razão ao ora insurgente. 

De  início,  é  relevante  destacar  que  a  inadmissão  dos  embargos  de 

declaração ante a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade não se trata de rigorismo 

exacerbado deste  Magistrado,  uma vez  que a jurisprudência  do Superior  Tribunal  de 

Justiça é pacífica acerca da impossibilidade de interposição de dois recursos em desfavor  

de uma mesma decisão, conforme arestos a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL  NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS PELA MESMA 
PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRIMEIRO RECURSO:  
INTERPOSIÇÃO  ANTES  DA  PUBLICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO 
AGRAVADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 418/STJ.  
IRRESIGNAÇÃO  CONTRA  DECISÃO  COLEGIADA.  
INADMISSIBILIDADE.  SEGUNDO  RECURSO:  DUPLICIDADE 

Desembargador José Ricardo Porto
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DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA  
UNIRRECORRIBILIDADE  DAS  DECISÕES.  NÃO 
CONHECIMENTO DOS RECURSOS.
1. No que diz respeito ao primeiro recurso de agravo regimental,  
tem-se  que  a  orientação  jurisprudencial  desta  Corte  Superior  
estabelece  que  é  extemporâneo  o  recurso  interposto  antes  da  
publicação  do  acórdão  recorrido.  Incidência,  por  analogia,  da 
Súmula 418/STJ. Precedentes.
2.  É  incabível  a  interposição  de  agravo  regimental  desafiando 
decisão colegiada.
3.  Quanto  ao  segundo  agravo  regimental,  tem-se  que  a  
oposição  de  dois  recursos  pela  mesma  parte  e  contra  a  
mesma  decisão  impede  o  conhecimento  do  recurso 
interposto por último, haja vista a preclusão consumativa e o  
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
4. Agravos regimentais não conhecidos.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 509.925/MT, Rel.  Ministro  
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe  
13/02/2015)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  
MULTIPLICIDADE  DE  PETIÇÕES.  PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. SÚMULA Nº 318/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte  
litigante, ante a incidência da preclusão consumativa, resulta  
no  não  conhecimento  daquele  que  foi  protocolizado  por  
último.
2.  A  linha  argumentativa  apresentada  nas  razões  de  recurso 
especial  encontra-se  divorciada  dos  motivos  que  conferem 
sustentação jurídica ao aresto atacado, sendo, ainda, incapaz de  
evidenciar que malferidos os dispositivos legais invocados. Nesse 
contexto, a pretensão recursal esbarra nos rigores contidos nas  
Súmulas nºs 283 e 284/STF.
3. Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem 
interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida (Súmula  
nº 318/STJ).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1058212/PR,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS 
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 
03/02/2015)

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO AGRAVO 
DE REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO  E  AGRAVO  REGIMENTAL  APRESENTADOS 
CONTRA  A  MESMA  DECISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I - "Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta  
Corte,  a  interposição  de  dois  recursos  pela  mesma  parte  
contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido  
protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa  

Desembargador José Ricardo Porto
 4



Agravo Interno nº 2007317-36.2014.815.0000

e  a  observância  ao  princípio  da  unirrecorribilidade  das  
decisões" (AgRg no AREsp n. 376731/RJ, Quinta Turma, Rel.  
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014).
II  -  Na  hipótese,  não  obstante  opostos  embargos  de  
declaração  em face  da  decisão  que  negou  seguimento  ao 
recurso especial,  a  parte,  no dia seguinte,  interpôs agravo  
regimental  atacando a mesma decisão,  instante  em que já  
configurada a preclusão consumativa.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  AgRg  no  REsp  1153042/RS,  Rel.  Ministro  FELIX  
FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  25/11/2014,  DJe 
02/12/2014)

Ademais,  não há que se falar  em recebimento  do agravo interno de fls. 

310/332 como um pedido de reconsideração ou incidente de falsidade documental. 

Ora, analisando o citado petitório, vê-se que, de fato, atendeu a todos os 

pressupostos do recurso regimental, inclusive quanto ao emprego da sua fundamentação 

legal, não se tratando de peça incidental. 

Outrossim,  sequer  caberia  o  seu  conhecimento  como  pedido  de 

reconsideração, uma vez que inviável a sua interposição em face de acórdão, de maneira 

que se trataria de erro grosseiro. Vejamos os escólios do STJ nesse sentido:

CIVIL.  PETIÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  REPARAÇÃO  CIVIL  CONTRA  O  CONDOMÍNIO.  
PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  NÃO 
CABIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DA  APLICAÇÃO  DA 
FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES.
1.  O  meio  adequado  dirigido  ao  relator  para  impugnar  
acórdão  deste  Sodalício  é  o  aclaratório,  em  conformidade  
com  o  princípio  da  unicidade  recursal,  devendo 
apresentarem-se  argumentos  capazes  de  apontar  a  
ocorrência de vício previsto no art. 535, do CPC.
2.  O caso dos autos,  diante da ausência de previsão legal  
para o pedido de reconsideração, mormente quando dirigido  
contra acórdão, torna impossível a aplicação do princípio da  
fungibilidade em razão da configuração do erro grosseiro.
3. Agravo regimental não conhecido.
(PET  no  AREsp  543.562/SP,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,  
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 03/12/2014)

Desembargador José Ricardo Porto
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PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE TURMA 
DO  STJ.  ERRO  GROSSEIRO.  RECURSO  INCABÍVEL.  NÃO 
OBEDIÊNCIA  AO  PRAZO  DE  5  (CINCO)  DIAS.  
INTEMPESTIVIDADE.  INCLUSÃO  EM  PAUTA.  
DESNECESSIDADE. FEITO EM MESA. SUSTENTAÇÃO ORAL.  
NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1.  O  pedido  de  reconsideração,  sem  previsão  legal  no 
ordenamento jurídico, não pode ser recebido contra decisão 
colegiada,  pois configura erro grosseiro,  inviabilizando seu 
recebimento,  por  aplicação  do  princípio  da  fungibilidade 
recursal, como embargos de declaração .
2. Embora não haja previsão legal,  o pedido de reconsideração  
pode ser recebido como agravo regimental para impugnar decisão  
monocrática do STJ, desde que observada a tempestividade de 5  
(cinco) dias, nos termos do art. 258 do RISTJ, o que não ocorreu  
na hipótese.
3. O julgamento do recurso de agravo regimental não depende de  
inclusão em pauta, pois apresentado em mesa, o que dispensa  
prévia intimação, por força dos arts. 91, I, e 258 do RISTJ, sendo,  
ainda, incabível a sustentação oral, conforme o teor do art. 159,  
do RISTJ.
4. Agravo regimental não conhecido.
(RCD  no  AgRg  no  AREsp  478.087/SP,  Rel.  Ministro  MOURA  
RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  16/10/2014,  DJe 
29/10/2014)

Muito menos como incidente de falsidade documental,  pois,   malgrado a 

possibilidade  de  ser  suscitado  em  qualquer  grau  de  jurisdição,  deve  obedecer  as 

formalidades previstas em lei (arts. 390 a 395 do CPC), o que não ocorreu na hipótese. 

Ante  o  exposto,  vislumbro  não  merecer  acolhimento  o  pleito  declinado 

através  da  presente  irresignação,  uma  vez  que  o  julgado  recorrido  encontra-se  em 

sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ, comportando julgamento monocrático, à luz 

do disposto no artigo 557, caput, da Lei Adjetiva Civil.

Assim,  não  trazendo  o  agravante  razões  suficientes  para  mudar  o 

posicionamento exposto, mantenho-o, em todos os seus termos. 

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Regimental. 

É como voto.  

Desembargador José Ricardo Porto
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do julgamento, além deste relator (com jurisdição limitada), o Exmº. Dr. Ri-
cardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fá-
tima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J02/J07R 
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