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DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0019279-28.2012.815.0011.
Origem : 5° Vara de Família da Comarca de Campina Grande.
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Embargante : Marcos Augusto Gomes de Souza.
Advogado : Fábio José de Souza Arruda.
Embargado : Maria Lúcia dos Santos Souza.
Advogado : Júlio César de Farias Lira.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  OMISSÃO  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.
RECURSO  INADEQUADO  PARA  FINS  DE
REEXAME  DE  MATÉRIA CASO  AUSENTE
ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO
CPC.  MERO  ERRO  MATERIAL.
CORREÇÃO.  INALTERAÇÃO  DO
RESULTADO  DO  JULGAMENTO.
ACOLHIMENTO  PARCIAL  DOS
EMBARGOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e
inexistindo quaisquer destas hipóteses, impõe-se a
sua rejeição.

-  A decisão  monocrática  não  se  mostrou  omissa,
mas apenas contrária às argumentações do recurso,
porquanto  restou  consignado  que  o  recurso
apelatório  feriu  o  princípio  da  dialeticidade,  uma
vez  que  não  impugnou  especificamente  os
fundamentos da sentença.

- De acordo com o art. 463, inciso I, da Lei Adjetiva
Civil,  cabe  ao  magistrado,  de  ofício  ou  a
requerimento,  corrigir  inexatidões  materiais
encontradas  na  decisão,  ainda  que  por  meio  de
embargos declaratórios. 
- Com base nos princípios da celeridade e economia

Embargos de Declaração nº 0019279-28.20102.815.0011                                           1



processuais, bem como na 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 pela câmara

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 110/112) opostos
por  Marcos Augusto Gomes de Souza, desafiando os termos da decisão
monocrática (fls. 100/108),  que negou seguimento ao Recurso Apelatório
interposto pela mesma parte, em face de Maria Lúcia dos Santos Silva.

A Decisão Monocrática ora embargada, negou seguimento à
Apelação Cível, sob o fundamento de que o recorrente não havia impugnado
especificamente os termos da sentença primeva, fazendo mera remissão a
ato  processual  anteriormente  praticado  e,  assim,  ferindo  o  princípio  da
dialeticidade.  

Nas  razões  recursais  dos  presentes  aclaratórios,  alega  o
embargante que “inobstante seja feita remissão às alegações finais feitas
em  primeiro  grau,  induz-se  que  estas  devem  fazer  parte  integrante  e
inseparável do arrazoado apelatório”. E, ainda, que se “assim não fosse, a
simples remissão não poderia ser descartada”, sob o argumento de que o
que  conteúdo  exposto  nas  alegações  finais  era  hábil  a  rebater  os
fundamentos da decisão de primeiro grau.   

Aduz, ainda, que houve contradição no julgado, uma vez que
a  respectiva  ementa  aduziu  que  “a sentença  extinguiu  o  processo  sem
resolução de mérito, quando na realidade o mérito foi julgado, tanto que
decretado o divórcio e rejeitado o pleito de planilha do bem do casal .”

Por fim, pugnou para que os embargos fossem acolhidos.  

É o relatório.

DECIDO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos  termos  do  art.  535  do Código de Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a contradição interna ao acórdão, verificada entre
a fundamentação do julgado e a sua conclusão. Permite-se, assim, através
deste recurso, sanar tal vício, de forma que seja amplamente entendido o
respectivo teor.
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Pois bem. 

Ao  revés  do  que  aduz  a  parte  insurgente,  a  decisão
monocrática não se mostrou omissa, apenas contrária às argumentações do
recurso, porquanto esta relatoria entendeu que, ao se interpor recurso cujas
razões apenas remetem a ato processual anteriormente praticado, fere-se o
princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, vejamos os excertos da decisão combatida:

“Ab initio, evidencio que não conhecerei do mérito
do presente apelo, tendo em vista que nesta parte,
o  recorrente  não  cumpriu  o  requisito  da
regularidade formal, haja vista  não ter trazido à
baila  qualquer  fundamentação,  limitando-se  a
asseverar que reiterava “na íntegra todo o contido
nas alegações finais.” . 

(…)

Destarte, no que tange ao mérito da apelação, não
se  vislumbra  qualquer  irresignação  quanto  ao
conteúdo  da  decisão  vergastada,  ou  seja,  em
nenhum  momento  o  recorrente  argumenta  no
sentido  de  demonstrar  os  fundamentos  fáticos  e
jurídicos da sua irresignação, apenas atendo-se  a
fazer  remissão  ao  conteúdo  de  ato  processual
anteriormente praticado.

(…)

Ainda mais firme quanto a esse posicionamento é o
Superior  Tribunal  de  Justiça,  conforme  se  infere
dos julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL.
COMODISMO INACEITÁVEL. PRECEDENTES.
1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão
que considerou indispensável que na apelação se-
jam declinadas as razões pelas  quais  a sentença
seria injusta ou ilegal.
2. O Código de Processo Civil (arts. 514 e 515)
impõe às partes a observância da forma segundo a
qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à
sentença (petição inicial, contestação ou arrazoa-
dos), à guisa de fundamentos com os quais se al-
meja a reforma do decisório monocrático. À luz do
ordenamento  jurídico  processual,  tal  atitude  tra-
duz-se  em  comodismo  inaceitável,  devendo  ser
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afastado.
3. O apelante deve atacar, especificamente, os fun-
damentos da sentença que deseja rebater, mesmo
que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anterio-
res. No entanto, só os já desvendados anteriormen-
te não são por demais suficientes, sendo necessário
o ataque específico à sentença.
4. Procedendo dessa forma,  o que o apelante
submete ao julgamento do Tribunal é a própria pe-
tição inicial, desvirtuando a competência recursal
originária do Tribunal.5. Precedentes das 1ª, 2ª, 5ª
e 6ª Turmas desta Corte Superior.6. Recurso não
provido.(REsp  359.080/PR,  Rel.  Ministro  JOSÉ
DELGADO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
11/12/2001, DJ 04/03/2002, p. 213).”

E,

“AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  ARGUMENTAÇÃO
DESPROVIDA  DE  CONTEÚDO  JURÍDICO.
MERA REJEIÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ. RECURSO
A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 
I-  A parte agravante deve atacar, especificamente,
os  fundamentos  lançados  na  decisão  agravada,
refutando todos os óbices levantados, sob pena de
vê-la mantida (Súmula 182/STJ). 
II- A simples sinalização de recusa da parte com o
teor da decisão agravada, sob a genérica alegação
de  haver-lhe  impugnado,  não  caracteriza
fundamentação específica exigida no âmbito desta
Corte,  uma  vez  que  desprovida  de  conteúdo
jurídico capaz de estremecer as razões de decidir
apostas no decisum atacado. 
III- "De acordo com o princípio da dialeticidade,
as  razões  recursais  devem  impugnar,  com
transparência  e  objetividade,  os  fundamentos
suficientes  para  manter  íntegro  o  decisum
recorrido. Deficiente a fundamentação, incidem as
Súmulas  182/STJ  e  284/STF"  (AgRg  no  Ag
1.056.913/SP,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJe 26/11/2008). 
IV-  O  efeito  translativo  do  recurso  especial,  na
forma que dispõe o enunciado de súmula 456 do
STF,  pressupõe  o  prévio  conhecimento  da
insurgência.  Precedente  do  STJ.  V-  Recurso  não
conhecido”  (STJ  -  AgRg  no  Ag:  1280329  SP
2010/0031799-3,  Relator:  Ministro  PAULO
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FURTADO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO
DO TJ/BA), Data de Julgamento: 17/06/2010, T3 -
TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
29/06/2010) - (grifo nosso).

(…)

Assim, como o recorrente não se desincumbiu de
seu ônus de impugnar especificamente a decisão
vergastada, expondo as razões de fato e de direito
hábeis a motivar seu inconformismo, não há como
conhecer do mérito do presente recurso”.

Observa-se, neste ínterim, que o ora embargante cinge-se a
discutir matéria já amplamente abordada no acórdão. Portanto, ao levantar
esse ponto novamente, o insurgente apenas revela seu inconformismo com o
resultado da decisão que não lhe foi favorável, com vistas à obtenção da
modificação  do  decisum,  o  que  é  inadmissível  na  via  do  recurso  de
integração. 

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal da Cidadania: 

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
MANDADO  DE SEGURANÇA. MILITAR. NÃO
INCLUSÃO EM QUADRO  DE ACESSO.  ART.
535 DO CPC.  OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.  INEXISTÊNCIA.
DISPOSITIVOS  CONSTITU-CIONAIS.
ANÁLISE. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. 
− Os  embargos  de  declaração,  conforme
dispõe  o  art.  535,  incisos  I  e  II,  do  código  de
processo  civil,  destinam-se  a  suprir  omissão,
afastar  obscuridade  ou  eliminar  contradição
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em  apreço.  2.  O  julgador  não  está  obrigado  a
responder  a  todas  as  questões  suscitadas  pelas
partes,  quando  já  tenha  encontrado  motivo
suficiente  para  proferir  a  decisão.  3.  "a
jurisprudência  desta corte  é  firme no sentido  de
que os embargos de declaração, ainda que opostos
com o objetivo  de  prequestionamento  visando  à
interposição do apelo extraordinário, não podem
ser  acolhidos  quando  inexistentes  omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida"
(edcl  no  MS  11.484/DF,  Rel.  Ministro  Paulo
Gallotti,  terceira  seção,  DJ  2/10/2006).  4.
Embargos  de  declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl
-MS 9.290;  Proc.  2003/0168446-2;  DF;  Terceira
Seção; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 19/09/2013;
Pág. 1126). (grifo nosso).
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Outrossim,  analisando  a  ementa da  decisão  monocrática
vergastada (fls. 100), resta claro que ocorreu apenas um erro material em sua
lavratura,  de  modo  que,  em  seu  segundo  tópico,  deve  ser  suprimido  o
seguinte trecho: “No caso vertente, vê-se claramente que a sentença julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência
do documento objeto da lide, ao passo que a apelação interposta ataca a
abusividade do negócio firmado”. 

Contudo, ressalto que a incorreção supramencionada não se
trata  de  contradição,  posto  que  esta  apenas  se  configura  quando  ocorre
desacordo com uma proposição formulada na fundamentação da decisão,
não sendo este o caso em análise, que contém tão somente equívoco material
em sua ementa a ser de pronto corrigido, sem ensejar efeitos modificativos. 

Sendo  assim,  acolho,  em  parte,  os  embargos  declaratórios
para corrigir o erro material apontado, sem, contudo, modificar a conclusão
da decisão.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  também  entende  que  a
irresignação aclaratória se presta tanto para sanar os vícios constantes no art.
535, do Código de Processo Civil, quanto para a correção de erro material,
assim vejamos:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. REFORMATIO IN PEJUS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  EMBARGOS  REJEITADOS.  1.
Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de
declaração são cabíveis para modificar o julgado
que  se  apresentar  omisso,  contraditório  ou
obscuro,  bem  como  para  sanar  possível  erro
material existente na decisão, o que não ocorreu
no  presente  caso.  2.  O  Tribunal  a  quo,
fundamentando-se  na  sua  Súmula  nº  33/TJRS,
apenas  reconheceu  o  direito  do  servidor  ao
reajuste  diante  da  omissão  do  Poder  Executivo
apta a ser reparada na via judicial; não a utilizou
para alterar o termo inicial, o que afasta a alegada
reformatio  in  pejus.  3.  A  irresignação  do
embargante limita-se ao seu mero inconformismo
com  o  resultado  do  julgamento,  que  lhe  foi
desfavorável.  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-AG-REsp  59.895;
Proc.  2011/0168406-4; RS; Primeira Turma; Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg. 04/09/2012; DJE
11/09/2012).

No mesmo sentido,  estabelece  o  art.  463,  inciso  I,  da  Lei
Adjetiva  Civil,  quando  aduz  que  ao  magistrado  cumpre,  de  ofício  ou  a
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requerimento, corrigir  inexatidões materiais encontradas na decisão, ainda
que por meio de embargos declaratórios. 

Assim vejamos:

Art. 463 - Publicada a sentença, o juiz só poderá 
alterá-la:
I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da
parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros 
de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.

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  ao  Colegiado,  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). 

Abaixo, colaciono 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
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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). (grifo nosso).

Dessa  forma,  com  base  nos  princípios  da  celeridade  e
economia  processuais,  bem como na  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 pela câmara.

Ante  o  exposto,  ACOLHO PARCIALMENTE  OS
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS,  para  tão  somente  corrigir  o  erro
material apontado e, por conseguinte  determinar que seja suprimido do
segundo tópico da ementa (fls. 100) o seguinte trecho: “No caso vertente,
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vê-se claramente que a sentença julgou extinto o processo sem resolução de
mérito,  sob o fundamento da ausência do documento objeto da lide,  ao
passo que a apelação interposta ataca a abusividade do negócio firmado”.

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 2 de setembro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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