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1. Introdução  

 

Diante das novíssimas e pontuais reformas na legislação processual, que, 

dentre outros assuntos, deu azo à (re)criação da cláusula da repercussão geral, no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal, pela Lei n.° 11.418, de 19 de dezembro 20061, e a novos 

procedimentos atinentes à execução dos títulos extrajudiciais, pela Lei n.° 11.382, de 06 

de dezembro de 2006, quase todos se debruçam na produção de trabalhos doutrinários a 

respeito do tema. 

 

Aqui, nestas linhas, sem a pretensão de ir na contramão do que vem a 

comunidade jurídica estudando, pelas tantas novidades no sistema processual civil, meu 

objetivo é tecer comentários sobre um assunto que, apensar de não poder ser 

considerado inovador e não ter sido objeto de reforma agora, neste último “pacote” de 

mudanças no Código de Processo Civil, pode ser tido como tormentoso na vida forense, 

que é os embargos de declaração, muitas das vezes não compreendidos em sua 

verdadeira essência. 

 

Com efeito, não foram poucas as vezes em que presenciei, no curso da 

minha vida profissional, embargos de declaração sendo rejeitados no principal tribunal 

em que atuo sob a simplória alegação de não existir vício algum a sanar no acórdão 

 
1 Digo (re)criação porque é sabido que, no ordenamento constitucional brasileiro revogado, a “argüição 
de relevância” era pressuposto para cabimento do recurso extraordinário, pressuposto este que, não tendo 
sido incluído na Carta Magna em vigor, quando da sua promulgação, diante dos óbvios caminhos 
democráticos pelos quais o país começava a rumar, inclusive com a criação do Superior Tribunal de 
Justiça como guardião da legislação infraconstitucional, nele foi inserido, pela Emenda n.° 45, de 08 de 
dezembro de 2004, agora disciplinado por lei ordinária. Portanto, a “argüição de relevância”, na verdade, 
foi revigorada com uma nova roupagem, e com o nome de “repercussão geral”.        
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embargado, onde, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça determinou o novo 

julgamento da matéria, desta vez com o pronunciamento específico e objetivo da corte 

de origem a respeito do tema ventilado nos referidos embargos, atrasando sobremaneira 

a prestação jurisdicional, abrindo caminho até à ocorrência de certas chicanas, 

praticadas por advogados habilidosos, afeitos à atuação perante aquela Corte Superior. 

 

Por outro lado, também não foram poucas as vezes em que presenciei 

embargos de declaração opostos de maneira absurdamente mal fundamentada, sem que 

se estivesse diante das hipóteses de seu cabimento, em um nítido desvirtuamento do 

instituto2. 

 

Vou, então, direto ao tema, esclarecendo que, no presente artigo, ficarei 

adstrito apenas aos embargos de declaração interpostos contra acórdãos, e não contra 

sentenças, por ser esta a hipótese mais comum, na prática. 

 

 

2. Os embargos de declaração para casos de prestação jurisdicional incompleta  

 

Muitas vezes, pensando que já tem elementos suficientes para acolher ou 

rejeitar uma pretensão recursal, deixa o tribunal de se pronunciar a respeito de uma certa 

tese relevante para o julgamento da matéria, o que faz nascer a omissão no julgamento, 

que fundamenta a interposição de embargos de declaração com fundamento no inciso II 

do artigo 535 do Código de Processo Civil.  

 

E digo relevante porque, com devidas escusas pelo pleonasmo, apenas as 

questões que se mostrarem de relevância para a prolação da decisão judicial é que, caso 

não sejam examinadas, darão margem à omissão. 

 

Assim, obviamente que não caracteriza omissão a falta de indicação, pelo 

tribunal, sobre qual dispositivo de lei aplicou ao caso, desde que tenha examinado a 

 
2 Aqui, não posso deixar de utilizar expressão que repugno, mas que me parece imprescindível para bem 
qualificar esses embargos, opostos de qualquer maneira: são os conhecidos embargos de declaração “para 
ganhar tempo”, também muito conhecidos nos tribunais.   
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matéria à luz do ordenamento jurídico, ou, por exemplo, a falta de pronunciamento do 

tribunal acerca de todas as teses recursais, se uma delas já foi acolhida. 

 

Desta forma, imagine-se certa hipótese de sentença que, acolhendo 

pedido autoral,  condene a parte ré em indenizar danos morais, arbitrando-os, por 

exemplo, na quantia fixa de R$ 50.000,00.  

 

O demandado, vencido, ao interpor o recurso de apelação, fundamenta-o 

(i) em causas excludentes do dever de reparação, como a ausência de ato ilícito por 

parte do agente, ou de falta de nexo causal, diante de ter a própria vítima dado causa ao 

evento danoso, ou outros argumentos similares, e (ii) na falta de razoabilidade e 

proporcionalidade no arbitramento do quantum, eis que o valor de R$ 50.000,00 

provocaria o enriquecimento sem causa da vítima. 

 

O primeiro fundamento, se acolhido, pode levar à reforma do julgado, 

com a total improcedência do pedido, enquanto o segundo, à reforma parcial da 

sentença, com a redução da quantia fixada. 

 

Pois bem, se o tribunal, ao julgar o aludido recurso, negar provimento ao 

apelo, entendendo que se encontram presentes todos os requisitos da reparação civil, 

exsurgindo para a parte apelante o dever de indenizar a parte apelada, sem que analise 

se é ou não é razoável o valor arbitrado como indenização, é óbvio que incorre em 

manifesta omissão, eis que permaneceu silente sobre fundamento relevante da causa, 

levantado e suscitado pela parte. 

 

Lógico que, nesta hipotética situação aqui criada, poderá o apelante 

interpor embargos de declaração para que o tribunal, retirando a omissão constante do 

acórdão que julgou a apelação, se pronuncie sobre o segundo ponto do recurso de 

apelação, analisando a matéria do enriquecimento sem causa da vítima, diante da 

excessividade do valor arbitrado como danos morais. 
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E assim se dá, igualmente, com os demais vícios que fundamentam a 

interposição dos citados embargos, como a contradição e a obscuridade, dispostos no 

inciso I do mesmo artigo 535 do Código.  

 

O primeiro ocorre na falta de coerência entre os fundamentos do julgado 

com ele mesmo, por exemplo, quando a fundamentação do acórdão leva à conclusão de 

que se está acolhendo a tese recursal, mas a parte dispositiva declara que se está 

negando provimento ao recurso3.  

 

O segundo vício se dá quando, da leitura da decisão, não é possível 

compreender, total ou parcialmente, o que quis se afirmar ou se decidir no acórdão, pela 

existência de truncamento na sua redação, provocando até mesmo a impossibilidade de 

entendimento ou compreensão do conteúdo da decisão judicial. 

 

Em todos estes casos, o julgamento do tribunal terá sido incompleto, uma 

vez que a tutela jurisdicional não terá sido prestada satisfatoriamente, sendo 

absolutamente fora de dúvidas de que são cabíveis embargos de declaração para a 

correção do julgado, não se podendo negar a sua importância, no que se refere ao 

aprimoramento das decisões judiciais. 

 

Sendo a pacificação social um dos escopos sociais da jurisdição, 

hodiernamente fala-se em decisões judiciais tomadas com base no critério justiça, 

aludindo-se, ainda, a à segurança jurídica, que se obtém mediante os pronunciamentos 

judiciais4. 

 

Por isso é que têm as partes o verdadeiro direito público subjetivo de se 

verem convencidas dos fundamentos utilizados pelo tribunal, no julgamento de certa 

questão, o que, obviamente, jamais ocorrerá em casos de falta de pronunciamento 

judicial a respeito de certa matéria relevante alegada no processo, ou nas hipóteses onde 

 
3 Importante deixar-se consignado, mesmo em uma nota de rodapé, que não há contradição entre os 
fundamentos do julgado e a prova dos autos, ou demais elementos do processo. A contradição que dá azo 
à interposição dos embargos de declaração é sempre do decisum com ele mesmo.   
4 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, A instrumentalidade do processo, Malheiros, São Paulo/SP, 10ª 
ed., 2002, pp. 193/196. 
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não se consiga compreender o fundamento utilizado como razão de decidir, seja por 

falta de logicidade e coerência ou seja por truncamento na sua redação. 

 

É que “a motivação das decisões judiciais reclama do órgão julgador, 

pena de nulidade, explicitação fundamentada quanto aos temas suscitados, mesmo que o 

seja em embargos declaratórios, sendo insuficiente a simples afirmação de inexistir 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Elevada a cânone 

constitucional, apresenta-se como uma das características incisivas do processo 

contemporâneo, calcado no due process of law, representando uma garantia inerente ao 

estado de direito”5.  

 

 

3. Os embargos de declaração como verdadeiro recurso 

 

Quando acolhidos [ou seja, quando reconhecido pelo tribunal que o 

acórdão padece mesmo de omissão, contradição ou obscuridade], os embargos de 

declaração podem levar ou à integração do decisum, com a sua complementação, ou até 

mesmo à modificação do resultado do julgamento, se a retirada do vício assim exigir. 

 

Quanto a este último ponto, basta se pensar em hipótese na qual se alegue 

nas razões recursais alguma questão prejudicial de mérito, como por exemplo, 

prescrição, e o tribunal não se pronuncie sobre a mesma: ao acolher os embargos de 

declaração que se seguirem, se ficar reconhecida a sua ocorrência [da prescrição], o 

julgamento terá que ser levado naturalmente a outro resultado6.  

 

Nestes casos, em que os embargos de declaração podem levar à inversão 

do resultado do julgamento, tem-se que possuem eles natureza jurídica de verdadeiro 

recurso, com a presença de todos os seus requisitos, principalmente o da sucumbência, 

relacionado ao interesse em recorrer, eis que o seu provimento [dos embargos de 

 
5 Palavras do MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, proferidas no julgamento do REsp n.º 
111.082-RJ, pela 4ª Turma, em 05/08/1997, DJ de 08/09/1997. 
6 É o chamado efeito infringente dos embargos de declaração, que, inobstante a relutância de muitos, é 
pacífico a possibilidade de sua ocorrência, como se vê da seguinte ementa: “Os embargos de declaração 
só podem ter efeitos modificativos se a alteração do acórdão é conseqüência necessária do julgamento que 
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declaração] é capaz de conduzir o embargante a uma situação melhor do que aquela em 

que se encontra diante da decisão impugnada7.  

 

E, tendo, nestes casos, natureza jurídica de recurso, capaz de conduzir o 

recorrente – leia-se embargante – a uma situação melhor da que se encontra antes, é 

óbvio que tem que ser dado oportunidade de a parte embargada se pronunciar, sob pena 

de macular-se a cláusula da ampla defesa e do contraditório. 

 

Aqui, também não é raro de se encontrarem situações onde embargos de 

declaração nos quais se propugne por atribuição de efeitos infringentes são julgados sem 

que seja sequer determinado à parte adversa ao embargante que impugne a pretensão 

recursal (sim, nestes casos as razões dos embargos caracterizam verdadeira pretensão 

recursal!).  

 

Deveras, se acaso acolhidos, o embargado, de vencedor da demanda, 

passa a perdedor, sem que sequer tenha tomado conhecimento dos fundamentos que 

levaram o tribunal a reverter o resultado do julgamento, em uma verdadeira situação 

kafkiana...    

 

O pior é que dizem os julgadores, depois, para justificar, que assim se 

procedem em observância à parte final do artigo 537 do Código de Processo Civil, que 

estabelece que “o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subseqüente, 

proferindo voto.” 

 

 

4. A má vontade para com o manejo dos embargos de declaração 

 

Analisando sob este prisma a matéria, tem-se que é ela até mesmo 

singela. De maneira bem objetiva, pode-se resumir a questão assim: quando o tribunal 

não se pronunciar sobre fundamento relevante do recurso, ou quando o acórdão que 

 
supre a omissão ou expunge a contradição” (STJ, REsp 15.569-DF-EDcl, 2ª Turma, Rel. Min. Ari 
Pargendler, DJU de 02.09.96). 
7 Para maior aprofundamento da matéria, veja-se CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Nova era do 
processo civil, Malheiros, São Paulo/SP, 2003, pp. 178/194.  
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prolatou contiver incoerências ou partes ininteligíveis, são cabíveis embargos de 

declaração para a retirada do vício, podendo ainda ocorrer que, quando da eliminação de 

tal vício, fique invertido o resultado do julgamento.    

 

O problema é que, na grande maioria das vezes, têm os julgadores certa 

má vontade para com os embargos de declaração, recebendo-os como verdadeira crítica 

à decisão que prolataram, utilizando, para rejeitá-los, expressões padrão como “não há 

no julgado qualquer dos vícios do art. 535 do CPC”, ou “o que a parte embargante 

almeja é a rediscussão da matéria”, ou que “não compete ao julgador responder item por 

item os questionamentos das partes”, etc.   

 

Esquecem-se eles que muitas vezes – ou melhor, na grande maioria das 

vezes –, além de se fundamentarem na omissão ou nos outros vícios capitulados no art. 

535 do CPC, os referidos embargos têm, também, propósito de prequestionamento, 

onde o embargante pretende aclarar e destacar certa tese jurídica, a merecer 

pronunciamento explícito do tribunal de origem, para futura interposição dos recursos 

constitucionais. 

 

É que, desejando submeter a matéria às Cortes Superiores – 

especialmente ao Superior Tribunal de Justiça – a ele, recorrente, compete provocar “o 

debate específico da questão infraconstitucional pelo aresto a quo”8, sob pena de não se 

caracterizar a matéria como prequestionada. 

 

Senão, vejamos.  

 

Ainda naquela mesma situação hipotética da apelação interposta contra a 

sentença que arbitrou dano moral em R$ 50.000,00, se por acaso o tribunal persistir em 

não sanar a omissão do acórdão quanto à apreciação da tese da excessividade do 

quantum, omissão esta apontada em embargos de declaração, não será permitido à parte, 

neste diapasão, a interposição do recurso constitucional visando à reforma do acórdão 

com a diminuição do valor, com fundamento na contrariedade aos dispositivos que 

tratam da proibição ao enriquecimento sem causa (arts. 884 e seguintes do Código 

 
8 STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr., AGA 114834-SC, DJU de 15.05.99.  
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Civil), bem como no dissídio jurisprudencial quanto aos critérios de arbitramento do 

valor do dano moral, uma vez que estará ausente o prequestionamento da matéria9. 

 

Incidirá na hipótese, portanto, a Súmula 211 do Superior Tribunal de 

Justiça, segundo a qual “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito 

da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”.  

 

Nada mais poderá a parte fazer a não ser pleitear, por meio de recurso 

especial, a decretação da nulidade do julgado pela violação ao art. 535, II, do CPC, para 

que, quando for sanada a omissão, aí sim, poder interpor novo recurso especial quanto à 

matéria de fundo da demanda10.  

 

Em casos tais [de necessidade de obter o prequestionamento da questão 

federal a ser objeto de futuro recurso especial], mostra-se perfeitamente lícita a atitude 

da parte de manejar embargos de declaração, que, diga-se de passagem, jamais poderão 

 
9 Como sabido, o prequestionamento se dá quando o tribunal de origem analisa e se pronuncia sobre a 
questão federal suscitada pelas partes no curso do processo. É requisito constitucional de admissibilidade 
do recurso especial pela própria dicção do inciso III do artigo 105 da Carta Magna, segundo o qual caberá 
recurso especial quando a questão decidida em única ou última instância pelos tribunais violar lei federal 
(observe-se que a letra do dispositivo constitucional fala de causas decididas, mas é inegável que o 
conceito de causa, para os efeitos de interposição do recurso especial, abrange qualquer questão jurídica, 
não se limitando à decisão final prolatada pelo tribunal). Assim é que, se não foi emitido pronunciamento 
acerca da questão federal, o recurso especial não terá cabimento.      
10 Como já disse aqui, têm sido cada vez mais freqüentes os casos em que se percebe que a deficiente 
fundamentação dos acórdãos de segundo grau dificulta ou até mesmo impede o manejo do recurso 
especial. Veja-se a seguinte ementa de julgado prolatado pela 2ª Turma do STJ, colacionada por TERESA 
ARRUDA ALVIM WAMBIER in Omissão Judicial e Embargos de Declaração, RT, São Paulo/SP, 
2005, p. 399: 

“VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO EM EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO.PROCESSO CIVIL – VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC – 
PREQUESTIONAMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais 
apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Aplica o magistrado ao caso 
concreto a legislação por  ele considerada pertinente. 

2. Há que se identificar, entretanto, as teses jurídicas levantadas pelas partes 
potencialmente influentes, cuja apreciação, em tese, poderia modificar o resultado do julgamento da 
causa. 

3. Nesse diapasão, deve o Tribunal de Apelação pronunciar-se sobre as questões 
devolvidas nas razões ou nas contra-razões do recurso ou sobre as surgidas no próprio acórdão, sob pena 
de se obstacularizar o acesso à instância extraordinária. 

4. À luz do princípio do devido processo legal, não é suficiente a afirmativa de que 
possuem os embargos declaratórios caráter infringente, ao argumento de que não existe omissão, 
obscuridade ou contradição na decisão embargada, eis que a prestação jurisdicional deve ser completa, 
clara e precisa. 

5. Prequestionamento por via de embargos não examinados. 
6. Recurso especial parcialmente provido.”  
(REsp 302669/SP, 2ª T., Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 10/12/2002, DJ de 07/04/2003)    
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ser tidos como protelatórios, não se podendo aplicar a multa de que trata o parágrafo 

único do artigo 538 do Código de Processo Civil11. 

 

A tal respeito, lembro que a matéria é inclusive objeto da Súmula 98 do 

Superior Tribunal de Justiça12. 

 

Pretender que o tribunal de origem emita juízo explícito sobre todos os 

argumentos invocados nos embargos de declaração, em vista do rigor das Cortes 

Superiores quando se trata de prequestionamento (mais uma vez, tendo-se em vista a 

Súmula 211 do STJ), não é expediente manifestamente protelatório, como determina o 

§ único do art. 538 do CPC, para aplicação da penalidade lá estabelecida. 

 

Coteje-se o antigo pronunciamento do STJ, abaixo, um dos leading-case 

que nortearam a edição da Súmula 98 (DJ de 25/04/1994): 

 

“A imposição da multa prevista no parágrafo único do art. 538, CPC, 

cumpre seja precedida dos fundamentos específicos que justifiquem a 

conclusão de serem protelatórios os embargos de declaração. Assim 

não podem ser considerados os oferecidos com nítido intuito de 

satisfazer a exigência do prequestionamento, com vistas à interposição 

de recurso especial.”13 
 

Portanto, não se pode, nunca, ter como protelatórios embargos de 

declaração nos quais a parte embargante aponte a existência de omissão, contradição ou 

obscuridade no julgado sobre ponto ou matéria constante do acórdão embargado, no 

intuito de provocar o pronunciamento do tribunal de origem a respeito da questão 

federal suscitada no transcorrer da demanda, preenchendo o requisito específico do 

prequestionamento, para os efeitos da interposição de recurso especial.  

 
11 Apenas para colorir, eis a redação do dispositivo: 
“Art. 538. (...) 
Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que 
o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de um por cento sobre o valor 
da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até dez por cento (10%), ficando 
condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.”     
12 Apenas para colorir, eis a sua redação: “Embargos de declaração manifestados com notório propósito 
de prequestionamento não têm caráter protelatório.”   
13 STJ, 4ª T., REsp 29902-4-PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 08/11/1993.     
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Se já se podia concluir pela má vontade dos tribunais para com a 

interposição dos embargos, diante da praxe da sua rejeição, pura e simples, dizendo que 

inocorrem os vícios do art. 535 do CPC, ou coisas do gênero, não seria forçoso se 

afirmar que essa má vontade se transmudou para verdadeira ojeriza, quando se passa a 

condenar o embargante no pagamento de multa, dizendo serem protelatórios os 

referidos embargos, em flagrante violação ao disposto no art. 538, § único, do CPC. 

  

 

5. Conclusão 

 

É inexplicável a relutância de muitos em enxergar nos embargos de 

declaração a seriedade e praticidade da qual são providos, como importantíssimo 

instrumento posto à disposição do jurisdicionado no intuito de conduzir ao 

aprimoramento da prestação jurisdicional.  

 

Aqui do meu canto, analisando todos os meios de impugnação das 

decisões judiciais, ouso afirmar – ao menos em um primeiro momento, e ainda sem o 

necessário aprofundamento da matéria, dado estar-se diante de um artigo até mesmo 

modesto – que, acaso não existisse a previsão legal para sua oposição, seria 

praticamente inviável a correção dos vícios da omissão, da contrariedade e da 

obscuridade na decisão judicial, sem que se decretasse a sua nulidade, para que outra 

fosse prolatada em seu lugar. 

 

Os acórdãos carregados com tais vícios, quando anulados, conduziriam a 

mais um julgamento da causa, o que viria de encontro aos anseios da efetividade [e, em 

última análise, assim já vem se dando, em várias ocasiões nas quais, inobstante 

interpostos embargos de declaração, insiste o tribunal de origem em não sanar o vício, 

fazendo perpetuar a omissão, a contradição ou a obscuridade apontada no acórdão,  

vindo, futuramente, o Superior Tribunal de Justiça a decretar a nulidade do julgado 

proferido pelo tribunal, determinando que se pronuncie, objetivamente, sobre os pontos 

deduzidos nos embargos].   
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Para finalizar, ficam, aqui, as percucientes palavras do Em. Ministro 

Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que bem são utilizadas como 

fechamento de todo o pensamento aqui desenvolvido: 

 

“(...) EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. Os embargos declaratórios longe ficam de 

configurar crítica ao órgão investido do ofício judicante. Ao reverso, 

contribuem para o aprimoramento da prestação jurisdicional, devendo 

ser tomados com alto espírito de compreensão.”14 

 

Ora, em um tempo tão delicado no que diz respeito à garantia 

constitucional de acesso à justiça, com a crise de cidadania pela qual atravessa o país, 

no que se refere à falta de efetividade do processo, não se pode admitir que se tenha os 

embargos de declaração como um dos vilões da morosidade do processo, quando, na 

verdade, se constituem em um poderoso instrumento de aprimoramento da prestação 

jurisdicional. Basta que seja bem compreendido e corretamente manejado.       

 

 
14 STF, 2ª Turma, RE 154.159-8/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU de 08/11/1996. 


