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   GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0007342-84.2013.815.0011 – Campina Grande.         
Relator :Des. José Ricardo Porto.
Embargante :IPSEM  - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
                                  Municipais de Campina Grande.
Procurador :Diogo Flávio Lyra Batista.    
Embargada :Elane Machado Izidoro
Advogada :Elíbia Afonso de Sousa.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO. 
OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA. 
DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  RECONHECEU 
JULGAMENTO  CITRA PETITA  E ANULOU 
SENTENÇA DE OFÍCIO.  REDISCUSSÃO  DA 
MATÉRIA  APRECIADA.  NOVO  JULGAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO  QUE  SEGUIU 
ESTRITAMENTE O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PREQUESTIONAMENTO 
EXPLÍCITO.  DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO DA 
SÚPLICA ACLARATÓRIA. 

-  De forma a valorizar  os  princípios  da celeridade e 
economia  processuais,  bem  como  a  sistemática 
introduzida 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.

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

-  “EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL.  REPETIÇÃO  DAS  ALEGAÇÕES 
FEITAS  NO  REGIMENTAL.  CARÁTER 
PROTELATÓRIO.  REJEIÇÃO.  APLICAÇÃO  DE 
MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO  
DE  PROCESSO  CIVIL.  1.-  Os  Embargos  de  
Declaração  são  recurso  de  natureza  restrita,  cujo  
objetivo é esclarecer o real sentido de Decisão eivada  
de obscuridade, contradição ou omissão. 2.- Estando



o Acórdão embargado devidamente fundamentado,  
são  inadmissíveis  os  Embargos  que  pretendem  
reabrir  a  discussão  da  matéria,  deduzindo,  mais  
uma  vez,  argumentos  de  fundo,  há  muito  
rejeitados. Demora  injustificada  do  término  do  
processo  devido  à  insistência  da  Embargante  em 
entrar com novos recursos infundados. 3.- Embargos  
Declaratórios rejeitados com a imposição de multa de  
1%  sobre  o  valor  da  causa  corrigido.( STJ-EDcl  no 
AgRg no REsp 1316357 /  RS, Rel.:  Ministro  SIDNEI 
BENETI, T3- Terceira Turma, D.J.: 21/08/2012.) (grifei)

-  Não  afigura-se  necessário  o  prequestionamento 
explícito  para  fins  de  interposição  de  futuras 
irresignações  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça  e/ou  Supremo  Tribunal  Federal,  segundo 
entendimento  jurisprudencial  basta  que  a  matéria 
aduzida  no  recurso  especial  tenha  sido  objeto  de 
manifestação  pelo  Tribunal  a  quo,  sem  que  seja 
essencial  o  pronunciamento  específico  sobre  os 
dispositivos legais correspondentes.

VISTOS.

Trata-se  de  Declaratórios  opostos  pelo  Instituto  de  Previdência 
Social  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  Campina  Grande, em  face  da 

monocrática de fls. 130/132, que reconheceu a ocorrência de julgamento  citra petita e 

anulou a sentença de ofício, declarando prejudicada a irresignação apelatória manejada 

pela autora.

Em  suas  razões,  o  embargante  alega  haver  omissão  na  decisão 

atacada.

Assevera que o pedido constitui no Processo Civil requisito obrigatório 

e indispensável à petição inicial, sendo importante para delimitar os contornos da lide e,  

por  consequência,  os  da  sentença.  Inclusive,  sustenta  que  na  sua  ausência,  deve  a 

exordial ser emendada, sob pena de indeferimento.  

Outrossim,  aduz  que  o  Magistrado  deve  decidir  dentro  dos  limites 

estabelecidos  pelos  pleitos  constantes  na  inicial,  os  quais  devem  ser  certos  e 

determinados, devendo ser interpretados de forma restritiva.
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Ademais,  afirma  que  o  julgador  primevo  ao  julgar  improcedente  a 

demanda, o fez em atenção aos dispositivos legais, caso o resultado fosse diverso, ai sim 

teria  ele decidido extra petita, citra ou ultra.       

Por  fim,  pugna pelo  acolhimento  dos  declaratórios,  para  que  sejam 

sanadas  as  omissões  apontadas,  devendo  o  Tribunal  se  manifestar  sobre  elas. 

Outrossim, aduz a necessidade de prequestionamento dos artigos 286 e 293, do Código 

de Processo Civil.

Em breve resumo, é o relatório.

DECIDO.

De início, importante esclarecer que em razão do julgamento anterior 

ter  sido  proferido  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).

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  

ED- 0007342-84.2013.815.0011                                                                                                                   3



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.1

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

processuais,  bem como a  sistemática  trazida  pelo  Código  de  Processo  Civil,  deve  o 

recurso aclaratório oposto contra decisão isolada ser julgado também de forma singular, 

porquanto se mostra desnecessário o conhecimento da questão pelo órgão colegiado.

Esclarecida  a  matéria,  é  de  se  reconhecer  que  a  alegação  do 

embargante não merece prosperar.

Segundo o insurgente, o decisum de fls. 130/132 fora omisso, uma vez 

que não observou algumas questões processuais, razão pela qual requer a manifestação 

do tribunal sobre os pontos mencionados no relato.

Com efeito, o suplicante não aponta qualquer dos vícios passíveis de 

correção  via  embargos  declaratórios,  restando  patente  a  intenção  de  debater  os 

fundamentos da monocrática, ora guerreada. 

Assim, não se prestando os declaratórios para rediscutir tese debatida 

no decisum embargado, é de se rejeitar o presente recurso.

Acerca  da  impossibilidade  de  utilização  de  aclaratórios  para  abrir 

rediscussão de matéria de fundo, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL.  REPETIÇÃO  DAS  ALEGAÇÕES  FEITAS  
NO  REGIMENTAL.  CARÁTER  PROTELATÓRIO.  
REJEIÇÃO.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  ART.  538,  
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  
1.-  Os Embargos de Declaração são recurso de natureza  
restrita, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de Decisão  
eivada  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão.  2.-  
Estando  o  Acórdão  embargado  devidamente  

1Embargos de Declaração Nº 70034476127, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto  
Lofego Canibal, Julgado em 19/05/2010.
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fundamentado,  são  inadmissíveis  os  Embargos  que  
pretendem reabrir  a  discussão da matéria,  deduzindo,  
mais  uma  vez,  argumentos  de  fundo,  há  muito  
rejeitados.  Demora  injustificada  do  término  do  processo  
devido à insistência da Embargante em entrar com novos  
recursos infundados. 3.- Embargos Declaratórios rejeitados  
com a imposição de multa de 1% sobre o valor da causa  
corrigido.(  EDcl  no  AgRg  no  REsp  1316357  /  RS,  Rel.:  
Ministro  SIDNEI  BENETI,  T3-  Terceira  Turma,  D.J.:  
21/08/2012.)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE 
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  OU  CONTRADIÇÃO.  
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  NÃO  ADMITIDO.  
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS .  
ART.  544  DO  CPC.  EMBARGOS  REJEITADOS.  I.  Os 
embargos  de  declaração  devem  atender  aos  seus  
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou  
obscuridade.  Não  havendo  qualquer  um  desses  
pressupostos, rejeita-se o recurso integrativo. II. A teor 
do disposto noa rt.  544 do Código de Processo Civil  (na  
redação  determinada  pela  Lei  n.  12.322/2010),  contra  a  
decisão que não admite o recurso extraordinário é cabível  
agravo  nos  próprios  autos  para  o  STF,  e  não  agravo  
regimental,  recurso  este  cabível  na  hipótese  em  que  o  
tribunal de origem aplica a sistemática da repercussão geral,  
nos termos dos art. 543-A e 543-B e parágrafos do CPC (AI  
760.358 QO, Pleno, Rel. em. Min. Gilmar Mendes, DJe de  
19/12/2010).  III.  Embargos  de  declaração  rejeitados.(EDcl  
no AgRg no RE no AgRg no CC 115582 / RS, Rel.:  Min.  
Gilson Dipp, Corte Especial, D.J.: 03/04/2013).

 
Registre-se que o art. 535 do CPC limita o cabimento de declaratórios 

a  quando  houver,  nas  decisões,  obscuridade  ou  contradição,  bem  ainda  quando  for 

omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Ainda se admite, por 

construção jurisprudencial, os aclaratórios, em caso de erro material, em consideração ao 

fato de que tal vício no julgamento pode ser sanado até mesmo de ofício, a qualquer 

tempo (art. 463, I, CPC).

Os presentes embargos, porém, como vimos, não lograram êxito em 

apontar  omissão,  contradição  ou  obscuridade  efetivamente  existente  no  julgado, 

tampouco indicam ocorrência de inexatidão material, os quais permitiriam alterá-lo pelo 

mesmo órgão julgador.
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Na verdade, o objetivo da presente manifestação é tentar modificar o 

decisório  que  assim  determinou: “ANULO,  de  ofício, a  sentença,  reconhecendo  o  

julgamento citra petita, a fim de que o julgador singular profira outra no lugar, desta feita  

analisando todos os pleitos formulados na peça vestibular, restando prejudicado o apelo  

interposto.” (fls.132)

Denota-se que a insatisfação do irresignante consiste no resultado do 

julgado, uma vez que houve anulação de sentença que lhe tinha sido favorável, razão 

pela qual não serão os esclarecimentos que o satisfarão.

Ademais,  infere-se  que  as  insurgências  do  irresignante,  atinentes  à 

forma dos pedidos constantes da exordial, deveriam ter sido feitas por ocasião de sua 

contestação,  e  não só agora,  após o desfecho da demanda,  que,  pelo  jeito,  não lhe 

agradou.    

    

Quanto  à  necessidade  de  prequestionamento  de  dispositivos 

constitucionais  e  infraconstitucionais,  importa  ressaltar  que  a  decisão  vergastada 

encontra-se  bastante  fundamentada,  sendo  desnecessária  a  manifestação  expressa 

sobre todos os artigos questionados.

Em  outras  palavras,  tem-se  que  não  se  faz  necessário  mencionar, 

expressamente,  as  normas  legais  supostamente  violadas.  Basta  que  a  matéria 

controvertida seja efetivamente apreciada, como na hipótese vertente. É nessa direção a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

Processual  civil.  Embargos de declaração.  Inexistência de  
omissão no acórdão. Prequestionamento. Registro expresso  
de dispositivo. Desnecessidade. 1. Não há que se falar em  
omissão  no  acórdão  embargado,  porquanto,  com  
fundamentos claros e nítidos, enfrentou todas as questões  
suscitadas  na  peça  recursal.  2.  O  magistrado  não  está  
obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo  
com o  pleiteado pelas  partes,  mas,  sim,  com o  seu livre  
convencimento (art.  131 do CPC),  utilizando-se dos fatos,  
provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da  
legislação que entender aplicável ao caso concreto. 3. Para 
se ter como caracterizado o requisito do prequestionamento,  
é  imprescindível  que  a  matéria  controvertida  tenha  
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merecido,  efetivamente,  enfrentamento  pelo  acórdão  
embargado,  não  sendo  necessário,  todavia,  que  o  
dispositivo que a contém seja expressamente registrado. 4. 
Não merecem acolhida os declaratórios quando a pretensão  
neles veiculada pretende o mero rejulgamento da lide e a  
menção  expressa  de  dispositivos  constitucionais.5.  
Embargos rejeitados.2(grifo nosso)

Processual  civil.  Embargos  de  declaração.  
Prequestionamento  de  matéria  constitucional  para  
interposição de recurso extraordinário. Menção expressa a  
dispositivos.  Desnecessidade.  - O  requisito  do 
prequestionamento  que  autoriza  o  acesso  às  instâncias  
extraordinárias requer a discussão e deliberação da matéria  
versada  nos  dispositivos  tidos  por  violados,  sendo  
desnecessária  sua  expressa  indicação. -  Não  há  que  se 
falar em omissão quando o aresto pronunciou-se acerca de  
todas  as  questões  que  lhe  são  submetidas  à  apreciação  
pelas partes, hipótese em que os embargos revestem-se de  
caráter meramente protelatórios, com vistas a provocar novo  
exame da matéria. - Embargos rejeitados.3 (grifo nosso).

Assim, constata-se que restou traçado um raciocínio concatenado com as 

normas legais importantes ao deslinde da querela, sendo, portanto, desnecessário rebater  

todos os artigos suscitados pela suplicante.

Dito  isto,  ainda  que  os  aclaratórios  tenham o  intuito  de  prequestionar  a 

questão, devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 535, da Lei Adjetiva Civil,  

quais sejam: a omissão, a obscuridade ou a contradição. Todavia, no caso dos autos, só 

nos resta concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte insurgente, por 

não haver qualquer defeito a ser corrigido.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento abaixo:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Omissão.  Inexistência.  
Rediscussão  da  matéria  já  confrontada.  Meio  escolhido  
impróprio. Prequestionamento. Rejeição dos aclaratórios. -  
Não se admitem embargos declaratórios com propósito  
claramente  modificativo,  no  flagrante  intuito  de  ver  
reapreciada a matéria já decidida, sem, contudo, revelar  
a  existência  de  qualquer  omissão,  obscuridade  ou  
contradição do decisum, capaz de mudar o julgamento. -  

2 EDROMS 15771/SP – Min. José Delgado, DJ 17.11.2003.
3 EEROMS 13070/RN – Min. Vicente Leal, DJ 18.12.2002.
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Ainda que para fim de prequestionamento,  deve estar  
presente ao menos um dos três requisitos enseadores  
dos embargos de declaração.4 (grifei)

Do mesmo modo, não se afigura necessário o prequestionamento explícito 

para fins de interposição de futuras irresignações no âmbito do STJ e/ou STF, segundo 

entendimento jurisprudencial basta que a matéria aduzida no recurso especial tenha sido 

objeto de manifestação pelo Tribunal  a quo, sem que seja essencial o pronunciamento 

específico sobre os dispositivos legais correspondentes. Vejamos: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  OFENSA 
AO ART.  535  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  NÃO  
CONFIGURADA.  PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.  
DESNECESSIDADE.  PENSÃO  POR  MORTE.  LEI  
ESTADUAL  N.º  7.551/77  E  LEI  COMPLEMENTAR  
ESTADUAL N.º 43/02. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART.  
6.º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. ANÁLISE  
REFLEXA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N.º 280 DO  
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.1.  Os  embargos  de  
declaração  destinam-se  a  suprir  omissão,  afastar  
obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado,  
sendo  certo  que  é  desnecessário  o  prequestionamento  
explícito a fim de viabilizar o acesso a esta Corte Superior  
de Justiça,  bastando que a matéria aduzida no recurso  
especial  tenha  sido  objeto  de  manifestação  pelo  
Tribunal  a  quo,  sem  que  seja  necessário  o  
pronunciamento específico sobre os dispositivos legais  
correspondentes.2. Para se aferir eventual violação do art.  
6.º da Lei de Introdução ao Código Civil, é imprescindível o  
percuciente  exame  da  Lei  Estadual  n.º  7.551/77  e,  
principalmente, a análise dos efeitos da Lei Complementar  
Estadual  n.º  43/02,  norma  que  restringiu  os  direitos  do  
beneficiário,  o  que  é  inviável  na  via  especial,  a  teor  do  
entendimento  sufragado  na  Súmula  n.º  280  do  Supremo  
Tribunal Federal.3. Agravo regimental desprovido.5

Portanto,  a  finalidade  dos  declaratórios  é  corrigir  falhas  porventura 

existentes  nos  decisórios  proferidos  pelos  Magistrados,  concernentes  as  supostas 

omissões, contradições e obscuridades, o que não é o caso dos autos, pois, repita-se, 
consta na decisão embargada fundamentação necessária e coerente.

4  - TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL SOARES 
MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
5 - STJ -  AgRg no  Ag 1266387/PE,  Rel.  Ministra   LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  julgado em 20/04/2010,  DJe 
10/05/2010.
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Diante  do  entendimento  consolidado,  a  recusa  da  presente 

manifestação é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

João Pessoa, 11 de setembro de 2014, quinta-feira.

Des. José Ricardo Porto                      
              Relator

                                                                                                   J/05
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