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SEGUIMENTO NEGADO.

- Nos termos da jurisprudência pátria, é incabível pedido de 
pedido de reconsideração contra acórdão proferido em sede 
de embargos declaratórios.

-  “Não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade para 
convolar pedido de reconsideração em agravo regimental ou 
embargos  de  declaração  na  hipótese  em  que  o  decisório 
impugnado  tenha  sido  proferido  por  órgão  colegiado  e  a 
petição  não  indica  qualquer  omissão  obscuridade  ou 
contradição”.1

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de reconsideração opostos por Francisco de 
Assis da Silva contra Acórdão rejeitou os embargos declaratórios por ele opostos, 
aplicando multa de 1% (hum por cento) sobre o valor da causa, em razão do intuito 
meramente protelatório. 

Alega o peticionante que ao opor embargos declaratórios não 
tinha “por  escopo rediscutir  a  matéria  julgada  em sede de apelação e  de  agravo 
interno”, tendo demonstrado sua boa-fé. 

1 STJ   ,  Relator:  Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:  27/09/2011,  T4 -  QUARTA 
TURMA



Ao final, pugna pelo acolhimento do pedido de reconsideração 
para afastar a multa de 1% sobre o valor da causa. 

É o relatório. Decido. 

É certo que as decisões, mesmo interlocutórias, somente podem 
ser  reformadas através de recurso especificado legalmente,  e que o juiz,  já  tendo 
entregue a prestação jurisdicional, não pode mais rever o que decidiu

Assim é o que determina o art. 471 e 473 do CPC, in verbis:

“Art.  471.  Nenhum  juiz  decidirá  novamente  as  questões  já 
decididas, relativas à mesma lide, salvo:
I-  se,  tratando-se  de  relação  jurídica  continuativa,  sobreveio 
modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a 
parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II-nos demais casos prescritos em lei.
(...)
Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões 
já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Ademais, destaco que o presente pedido de reconsideração não 
possui previsão em lei nem no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, razão 
que implicaria seu não recebimento.

Nesse  sentido,  os  seguintes  precedentes:  RCDESP  no  REsp 
766.821/RN,  Segunda  Turma  Relator  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  DJe 
15/10/2010; RCDESP no Ag 1242195/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto 
Martins, DJe 3/9/2010; RCDESP nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1021783 / RS, 
Primeira Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 30/8/2010.

Diante  de  tais  considerações,  com  arrimo  no  art.  557,  caput,  
CPC, nego seguimento ao presente pedido de reconsideração.

Após  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  de  fls.  191/193,  a 
escrivania deverá adotas as providências necessárias ao regular trâmite processual.

Cumpra-se. Intime-se.

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


