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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
OPOSTOS  EM  FACE  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
COMPETÊNCIA  DO  RELATOR.  SUPOSTA  OBSCURIDADE.
DECISÃO QUE SUSCITA E ACOLHE, DE OFÍCIO, NULIDADE,
DANDO  COMO  PREJUDICADO  AS  ALEGAÇÕES  DO
RECURSO. PEDIDO PARA MODIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO,
COM  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

“[...]  A jurisprudência pacífica desta Corte orienta-se no sentido de
que  os  embargos  declaratórios  opostos  contra  decisão  monocrática
devem  ser  julgados  por  meio  de  decisão  unipessoal  do  próprio
Relator,  e  não  por  decisum  colegiado,  prestigiando-se,  assim,  o
princípio do paralelismo de formas. Precedentes do STJ”.1

- O STJ “tem  entendimento  pacífico  de  que  os  embargos
declaratórios,  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,  só  serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)” 2

Relatório 

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  decisão
monocrática  que,  de  ofício,  declarou  a  nulidade  da  decisão  recorrida,  julgando
prejudicadas as questões ventiladas no recurso.

Inconformado, o embargante sustenta que embora concorde com a
nulidade  da  decisão  do  juízo  de  primeiro  grau,  discorda  quanto  à  utilização  da

1 STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1186493/RJ, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013

2 STJ - EDcl no MS 10286 / DF – Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114.



fundamentação baseada no art. 557, caput, do CPC.

Segundo alega, na medida em que se declara a nulidade da decisão,
o provimento do recurso é  medida que se impõe.  Defende que julgado prejudicado o
recurso e, por outro lado, anulando-se a decisão agravada, a decisão torna-se obscura.

Por fim, sustenta que,  em verdade,  a  fundamentação correta  seria
pelo provimento do recurso, com base no art. 557, § 1º-A, do CPC. Pede o acolhimento dos
aclaratórios para dar provimento ao  agravo de instrumento,  mantendo-a na parte  que
declarou  a  nulidade  da  decisão  de  primeiro  grau  ou mesmo reformando-a  diante  do
entendimento do STJ.

É o relatório. Decido.

De  início,  importa  anotar  a  impossibilidade  de  sujeitar  o  exame  do
recurso ao órgão colegiado, uma vez que, sendo a decisão atacada de natureza monocrática,
inviável exigir que o colegiado esclareça decisão da qual não participaram os demais membros
da 4ª Câmara Cível. Neste particular, confira-se precedente do STJ: 

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL.
QUESTÃO  DE  ORDEM.  NULIDADE  DO  ACÓRDÃO.
JULGAMENTO  COLEGIADO.  NECESSIDADE  DE  DECISÃO
UNIPESSOAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. A Segunda
Turma, em recente assentada, uniformizou entendimento de que os
embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática do relator
devem ser julgados por meio de decisão unipessoal, e não colegiada.
Prestígio de antigos precedentes da Corte Especial e do princípio do
paralelismo  de  formas.  2.   Arguição  de  nulidade  procedente.
Necessidade de anulação do acórdão para renovação do exame dos
embargos  declaratórios  por  ato  decisório  singular.  Embargos
declaratórios acolhidos para anular o acórdão embargado”.3 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS
CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL. JULGAMENTO POR ÓRGÃO
COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
-  Compete  ao  relator,  e  não  ao  órgão  colegiado,  apreciar  recurso
integrativo  interposto  contra  decisão  de  sua  autoria,  sendo nulo  o
acórdão dos aclaratórios proferido em tal circunstância. Precedentes.
Embargos de declaração acolhidos para anular os acórdãos de fls. 227-
231 e 252-255, a fim de que o recurso integrativo seja apreciado por
decisão singular”.4 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CHAMAMENTO  DO  FEITO  À

3 STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1194889/AM - Rel. Min. Humberto Martins – T2 – j. 01/03/2011 – 15/03/2011.
4 STJ  -  EDcl  no  AgRg  nos  EDcl  no  Ag  1193196/RS,  Rel.  Ministro  CESAR ASFOR ROCHA,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em

01/03/2012, DJe 08/03/2012



ORDEM. NECESSIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR
DO RECURSO.  OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
COMPETÊNCIA  PARA  JULGAMENTO  DO  PRÓPRIO  RELATOR,
POR  MEIO  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  NULIDADE  DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. A jurisprudência
pacífica  desta  Corte  orienta-se  no  sentido  de  que  os  embargos
declaratórios opostos contra decisão monocrática devem ser julgados
por meio de decisão unipessoal do próprio Relator, e não por decisum
colegiado,  prestigiando-se,  assim,  o  princípio  do  paralelismo  de
formas. Precedentes do STJ. 2. Portanto, faz-se necessária a anulação
do acórdão  embargado,  para  a  renovação  do  exame  dos  embargos
declaratórios,  por  ato  decisório  singular  do  próprio  Relator.  3.
Embargos declaratórios acolhidos, para o fim acima exposto”.5

Assim,  passo  a  examinar,  monocraticamente,  os  embargos  de
declaração.

A pretensão não merece acolhida. Na decisão recorrida entendeu-se
ser  “nula decisão interlocutória prolatada posteriormente à determinação do STJ, que,
em  sede  de  conflito  positivo  de  competência,  estabelece  que  as  questões  urgentes
deverão  ser  decididas  por  juízo  diverso  daquele  prolator  da  decisão  agravada.
Reconhecimento de ofício. Prejudicado o recurso, nos termos do art. 557, caput.

Registre-se,  de  outro  lado,  que embora  a  parte  tenha  apontado  a
decisão do STJ determinando que qualquer questão de natureza urgente fosse tomada
pelo juízo da 15ª Vara Cível, não ventilou a nulidade da decisão agravada, tomada em
momento posterior à ordem emanada do STJ no conflito de competência. 

Neste contexto,  o reconhecimento da nulidade,  sem que ela tenha
sido pedida pela  parte  recorrente,  é  feito  de ofício,  o  que torna prejudicadas  todas as
demais alegações do recurso, atraindo, quanto a este ponto, a aplicação do art. 557, caput,
do CPC, que verbera:

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.

Em  outras  palavras,  como  o  pedido  de  nulidade  não  consta  do
recurso não se pode falar em provimento do agravo de instrumento. Está claro, pois, que
não  há  obscuridade  na  decisão.  Os  embargos  devem,  assim,  ser  rejeitados,  pois  não
buscam sanar quaisquer vícios existentes na decisão.

5 STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1186493/RJ, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013



Ressalte-se  que  o  STJ  “tem  entendimento  pacífico  de  que  os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se
a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão,
obscuridade ou contradição)” 6

De outro lado, não demonstrou o recorrente qual o dano jurídico que
lhe fora impingido com a decisão, na medida em que, mantendo o dispositivo da forma
que  está  ou  alterando-o  como  quer  o  recorrente,  a  nulidade  da  sentença  continuará
mantida, sem causar prejuízos ao recorrente. Expostas estas razões, rejeito os embargos de
declaração.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

      Miguel de Britto Lyra Filho
               Juiz Convocado

6 STJ - EDcl no MS 10286 / DF – Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114.


