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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  REJEIÇÃO 
DOS ACLARATÓRIOS.

− É de se rejeitar  os embargos de declaração que 
visam rediscutir a matéria julgada, ou quando inexiste 
qualquer eiva de omissão, obscuridade ou contradição.

− De forma a valorizar os princípios da celeridade e 
economia processuais, bem como a sistemática trazida 
pelo  Código de  Processo  Civil,  devem os Embargos 
Declaratórios  opostos  contra  decisão monocrática  do 
Relator  serem  julgados  também  de  forma  isolada, 
porquanto se mostra despiciendo o conhecimento da 
questão pelo órgão colegiado.

RELATÓRIO 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos  por Maria Bernadete 
Alves  da  Silva em  face  de  decisão  monocrática  de  fls.120/122,  que  negou 

seguimento ao apelo manejado contra o Município de Mamanguape.

Em suas  razões  (fls.  125/127),  a  embargante  alega  que  a  decisão 

recorrida partiu de premissa equivocada. Aduz que a execução jamais poderia ter 

sido extinta.
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Relata que a extinção da execução, sem as devidas correções monetárias, 

traz prejuízos à exequente e a não correção dos valores até o efetivo pagamento fere 

frontalmente o §1.º do art. 100 da Constituição Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, a fim de se reformar a decisão 

embargada para aplicar correção monetária na forma pleiteada no recurso.

O  embargado  apresentou  contrarrazões,  aduzindo  que  a  extinção  da 

execução determinada pelo  juízo  a quo foi  correta,  pois  o  valor  requerido  pela  parte 

autora foi devidamente bloqueado e corrigido, restando satisfeita a obrigação. Ao final, 

requereu a improcedência dos aclaratórios.

É o relatório.

DECIDO

A irresignação não merece provimento.

Desde logo, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento  jurídico  possui  um  objetivo  específico,  sendo  que  os  embargos  de 

declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um todo, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Torna-se importante  anotar  que  a  finalidade dos  aclaratórios,  portanto,  é 

corrigir defeitos porventura existentes no decreto judicial proferido pelo magistrado. 

Ora, para o acolhimentos dos embargos é necessário que a parte comprove 

a existência de vício no julgado, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição, o que não 

ocorreu no caso concreto.

Nota-se  apenas  um  inconformismo  com  a  decisão  guerreada,  eis  que 

desfavorável à embargante. 
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As  questões  debatidas  no  curso  do  processo  restaram  decididas  na 

monocrática de fls. 120/122, não havendo defeito a ser sanado. 

A propósito, transcrevo a monocrática guerreada:

“O presente apelo não merece provimento.

In casu, as pates foram intimadas para “manifestarem-se sobre 
o sequestro de fls. 74” (fls. 79), contudo, quedaram-se inertes,  
conforme afere-se da certidão de fls. 82.

Ato  contínuo,  a  magistrada  declarou  extinta  a  execução  com 
fulcro no art. 794,I, do Código de Processo Civil. Consignou ainda  
que,  após  o  trânsito  em  julgado,  fosse  expedido  o  alvará 
liberatório, e posteriormente arquivado o feito com as cautelas  
de estilo e respectiva baixa na distribuição.

Ora, se o promovente entendia que o valor do sequestro estava  
equivocado, deveria ter apresentado sua irresignação quando de 
sua  intimação  (às  fls.  79).  Não  havendo  impugnação  naquela  
oportunidade, entendeu o juiz  a quo, a meu ver, acertadamente,  
que  o  devedor  satisfez  a  obrigação,  devendo  apenas  dar  por  
extinta a obrigação com a posterior liberação do montante devido  
em favor do autor.

Assim, não deve ser acolhido a tese de que o débito, em agosto  
de 2013, por ocasião da sentença, seria de R$ 3.540,46 (três mil  
quinhentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), uma vez  
que tal arguição restou preclusa.

A propósito, o Superior Tribunal  de Justiça já assentou que os  
cálculos,  uma  vez  fixados  ao  longo  do  processo,  são  
irremediavelmente atingidos pela preclusão. Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
PROCESSUAL  CIVIL.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.  EXECUÇÃO. 
ALTERAÇÃO  DOS  CRITÉRIOS  DE  CÁLCULO  DEFINIDOS  
ANTERIORMENTE.  MODIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  
PRECLUSÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A  
jurisprudência  desta  corte  superior  entende  que  fica  
caracterizada  a  omissão,  apta  a  ser  apreciada  na  via  dos  
aclaratórios,  quando  uma  ou  mais  questões  apresentadas  
pelos litigantes não tenha sido suficientemente decidida pelo  
órgão julgador. Contudo, o magistrado não está obrigado a  
se  manifestar  a  respeito  de  todas  as  teses  jurídicas  
elencadas pelas partes para embasarem suas pretensões. 2.  
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Na hipótese, não se verifica a alegada negativa de prestação  
jurisdicional, porquanto a questão relativa à possibilidade de  
apresentação de novos cálculos foi apreciada, de forma clara e 
coerente, naquilo que pareceu relevante à turma julgadora a quo.  
3. A inexatidão passível de correção a qualquer tempo no curso  
da  execução  é  o  simples  erro  de  cálculo  (aritmético),  não  
podendo ser conferida a mesma possibilidade á divergência sobre  
critérios de cálculo. Esses, uma vez fixados ao longo do processo,  
são irremediavelmente atingidos pela preclusão. Precedentes. 4.  
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ;  AgRg-Ag 
1.227.325;  Proc.  2009/0162206-0;  DF; Quinta Turma;  Rel.  Min.  
Jorge Mussi; DJE 11/11/2014) 

No mesmo sentido:

APELAÇÃO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  Inovação  na 
conta de liquidação a princípio apresentada que encontra óbice  
no instituto da preclusão. Inteligência do artigo 473 do Código de  
Processo Civil. Transitada em julgado a condenação, o credor foi  
intimado  a  apresentar  a  conta  de  liquidação  e  requerer  o 
cumprimento  da  sentença.  Atendendo  a  determinação,  
apresentou memória atualizada do débito, com o que concordou o  
banco, realizando prontamente o pagamento tão logo instado a  
dizer  sobre  os  cálculos.  Uma  vez  apresentado  o  cálculo  pelo  
credor e efetivado o depósito pelo devedor, deu-se a satisfação  
da  obrigação,  a  impedir  o  aditamento  da  conta  inicial  e  o  
prosseguimento da execução, ainda que para fins de persecução  
de  componente  do  débito  efetivamente  albergado  pelo  título 
judicial,  no caso os juros moratórios. Em se tratando de direito  
patrimonial,  ou seja, disponível,  renunciável,  a apresentação da 
memória  de cálculo  do débito pelo credor,  de forma parcial  ou  
incompleta,  opera contra si  a chamada preclusão consumativa,  
estabelecida  no  artigo  473  do  Código  de  Processo  Civil,  que  
impossibilita  a  repetição  de  ato  processual  já  praticado,  
independentemente do seu bom ou mau êxito. Após a efetivação 
do  depósito  pelo  banco,  não  mais  era  dado  ao  credor  buscar  
haver  os  juros  de  mora,  que  deixou  de  incluir  na  conta  de 
liquidação  primeiramente  apresentada.  Porém,  neste  aspecto,  
considerando que, após certa irresignação, o banco optou por se 
curvar à pretensão do credor, implementando novo pagamento,  
força  admitir  que  a  questão  está  superada,  então  por  ato  de  
disposição do devedor. Tendo em vista que os juros de mora não 
se faziam devidos por força do manto da preclusão consumativa e  
tendo o banco devedor realizado o segundo pagamento por mera  
liberalidade,  conclui-se  pela  impossibilidade  de  se  buscar  a  
atualização do valor respectivo, no período que mediou as datas  
do  cálculo  e  do  depósito  correspondente,  dado  que  agora 
sobreveio  impugnação,  somente  restando,  assim,  o  
reconhecimento  da  satisfação  integral  do  débito,  com 
consequente extinção da execução, a rigor do disposto no artigo  
794, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais disso, é de se 
identificar que a preclusão consumativa que já havia se operado,  
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pois ao ser determinado o levantamento do segundo depósito a  
favor do credor,  foi  assinado prazo fatal  de dez dias para que  
apresentasse cálculo definitivo de eventual diferença, contado da  
retirada da guia de levantamento em cartório. O credor, por sua  
vez,  procedeu  à  retirada  do  mandado  de  levantamento,  mas  
somente  veio  a  apresentar  o  cálculo  final,  objeto  da  presente  
impugnação  extemporaneamente.  ART.  252,  DO  REGIMENTO 
INTERNO DO E.  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE São Paulo.  Em 
consonância com o princípio constitucional da razoável duração 
do  processo,  previsto  no  art.  5º,  inc.  LXXVIII,  da  Carta  da  
República,  é  de  rigor  a  ratificação  dos  fundamentos  da  r.  
Sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do  
Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA RECURSO 
IMPROVIDO.  (TJSP;  APL  0023356-46.2007.8.26.0562;  Ac.  
7352874;  Santos;  Trigésima Oitava Câmara de Direito  Privado;  
Rel. Des. Eduardo Siqueira; Julg. 05/02/2014; DJESP 20/02/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  
APRESENTAÇÃO  DOS  CÁLCULOS  EM  MOMENTO 
POSTERIOR.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  REJEIÇÃO  DA 
IMPUGNAÇÃO.  1  -  A  preclusão  consumativa  é  a  extinção  da 
faculdade de praticar um determinado ato processual em virtude  
de  já  ter  ocorrido  a  oportunidade  de  fazê-lo.  2  –  Quando  o  
devedor impugnar o cumprimento de sentença, sob a alegação de 
excesso  de  execução,  a  norma  determina  que  apresente,  de  
pronto,  o  valor  que  reputa  correto,  sob  pena  de  sua  rejeição  
liminar (artigo 475-L inciso V § 2º do código de processo civil). 3.  
Recurso provido.  (TJDF; Rec 2014.00.2.023260-7; Ac. 833.101;  
Quinta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Sandoval  Oliveira;  DJDFTE 
21/11/2014; Pág. 142)  

Ressalte-se,  finalmente,  que  o  competente  alvará  deverá  ser  
expedido após o trânsito em julgado da presente decisão.

Por essas razões, nos termos do artigo 557, caput, do Código de  
Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO DO APELO.” (fls. 121/122)

Por fim, em razão da decisão anterior ter sido proferida monocraticamente, 

bem como considerando a sistemática dos Aclaratórios que devolvem ao órgão julgador o 

conhecimento  da  matéria,  torna-se  desnecessária  a  remessa  dos  autos  à  câmara, 

podendo o recurso ser decidido pelo próprio relator.

Nesse sentido, a lição de Nélson Nery Júnior:  “As posições de órgão ad  

quem  e  a  quo  se  confundem,  pois  é  do  mesmo  órgão  que  emitiu  a  decisão  

embargada  a  competência  para  julgar  os  EDcl”   (in  Código  de  Processo  Civil  

Comentado, 11ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 953). 
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A propósito, aresto do Tribunal Gaúcho:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  DOS 
EMBARGOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA, ENCAMINHANDO 
O  RELATOR  SEU  JULGAMENTO  PARA  A  CÂMARA.  
COMPENTÊNCIA DO RELATOR PARA JULGÁ-LOS, E NÃO DA 
CÂMARA.  PRINCÍPIO  DA  PERPETUATIO  JURISDICICTIONIS  
RECURSAL, NO CASO. Os embargos declaratórios devem ser  
dirigidos  ao mesmo juízo  que proferiu  a  decisão  interlocutória,  
sentença ou acórdão embargado. É este órgão judicial que deve,  
também,  julgá-los.  Em  se  tratando  de  decisão  unipessoal  de  
relator (dita monocrática), a competência é do próprio relator para  
conhecer  e  decidir  os  declaratórios.  Não  tendo  os  embargos  
declaratórios efeito devolutivo, o órgão jurisdicional que emitiu o  
ato  embargado  é  o  competente  para  decidi-lo.  Compete  ao 
relator, não ao órgão colegiado, apreciar os embargos dirigidos à  
decisão sua, unipessoal. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA PARA 
JULGAMENTO  DOS  DECLARATÓRIOS.  DEVOLUÇÃO  AO 
RELATOR.” (Embargos de Declaração Nº 70034476127, Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto 
Lofego Canibal, Julgado em 19/05/2010).

Ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – ART. 557 DO CPC – APLICABILIDADE 
–  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  OPOSTOS  CONTRA 
DECISÃO MONOCRÁTICA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO 
POR MEIO DE DECISÃO UNIPESSOAL, E NÃO COLEGIADA –  
PRECEDENTES  DA  CORTE  ESPECIAL  –  HONORÁRIO 
ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA  
DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo  
557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo  
órgão colegiado, na via de agravo regimental.
2.   A Corte  Especial  uniformizou entendimento  de  que os  
embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática  
do  relator  devem  ser  julgados  por  meio  de  decisão  
unipessoal,  e  não  colegiada,  como  mecanismo  de 
preservação do conteúdo do decisum e em obediência ao do  
princípio do paralelismo de formas.
3. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 28 da Lei n.
7.738/89,  bem como das disposições legais  que majoraram as  
alíquotas  relativas  ao  FINSOCIAL,  devido  pelas  empresas 
prestadoras de serviços, afastou a condenação fazendária.
4.  Inexistindo  condenação,  não  há  como  fixar  honorários  com 
base  nesse  parâmetro,  sob  pena  de  inexequibilidade.  Agravo 
regimental  parcialmente  provido,  para  fixar  a  verba  honorária  
arbitrada na origem sobre o valor da causa, porquanto inexistente 
condenação.” (STJ. AgRg nos EDcl no REsp 860910 / SP. Rel. 
Min. Humberto Martins. J. em 24/11/2009). Grifei.
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O  Regimento  Interno  desta  Corte  de  Justiça,  dispondo  a  respeito  das 

atribuições do relator,  também prevê a possibilidade de rejeição liminar  de Embargos 

Declaratórios, senão vejamos:

“Art. 127. São atribuições do Relator:
(...)
XVI  -  rejeitar  de  plano  os  embargos,  sejam  os  infringentes,  os  
infringentes  e  de  nulidade  ou  os  de  declaração;”  (art.  127,  XVI, 
TITJPB). Grifei.

Assim,  de  forma  a  valorizar  os  princípios  da  celeridade  e  economia 

processuais, bem como a sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, devem os 

Embargos Declaratórios, opostos contra decisão monocrática do Relator, serem julgados 

também de forma isolada, porquanto se mostra despiciendo o conhecimento da questão 

pelo órgão colegiado.

Com  estas  considerações,  REJEITO,  DE  PLANO,  OS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.

Publique-se. 

Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 14 de abril de 2015.

                     Des. José Ricardo Porto
Relator

J07/J04
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