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RESUMO 
 
 
O presente estudo propõe a análise acerca do cabimento dos Embargos Infringentes 
na vigência da Lei nº 10.352/2001, que alterou o artigo 530 do Código de Processo 
Civil. Para isso, inicialmente, tece-se considerações sobre as seguidas reformas da 
legislação que regra o cabimento dos Embargos Infringentes e a manutenção do 
recurso no nosso sistema processual. A partir daí, busca-se demonstrar, com base 
na Exposição de Motivos da Lei nº 10.352/2001, quais foram as intenções desta 
reforma processual.  Logo em seguida passa-se a constatar que o espírito da 
reforma não foi fielmente reproduzido pela atual redação do artigo 530 e que referida 
incongruência tem causado enormes problemas para os operadores do direito. 
Finalmente, embasado em uma interpretação construtiva e finalística da reforma, o 
presente estudo se propõe a enfrentar algumas questões atuais e polêmicas 
atinentes ao cabimento dos Embargos Infringentes de acordo com a primeira 
hipótese do artigo 530 do CPC. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A reforma da sistemática dos Embargos Infringentes operada com o 
advento da Lei nº 10.352/2001 importou na restrição das hipóteses de cabimento 
deste que é o último recurso ordinário apto a discutir questões fático-probatórias. 
Outrossim, de acordo com a interpretação literal da primeira parte do artigo 530 do 
Código de Processo Civil passou-se a exigir, para o cabimento dos Embargos 
Infringentes, que o acórdão não-unânime tenha reformado, por maioria de votos, a 
sentença de mérito.  

 
No entanto, observando a Exposição de Motivos da Lei nº 10.352/2001, 

verifica-se que a literalidade do dispositivo modificado não corresponde aos anseios 
da reforma. A intenção precípua da reforma foi a de restringir a interposição dos 
infringentes às matérias de mérito. Embora assim não tenha ficado expresso na 
Exposição de Motivos da reforma, tal opção decorre do fato de que o trânsito em 
julgado de uma decisão meramente processual não impede a parte de retornar à 
juízo com igual pretensão, instaurando um novo processo, motivo pelo qual a 
negativa ao cabimento do recurso não implicaria em nenhuma violação ao direito do 
acesso à justiça, tampouco negativa de prestação jurisdicional. 
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Ocorre que a exigência de uma “sentença de mérito” para o cabimento 
dos infringentes, aparentemente exigida pela atual redação do artigo 530 do CPC, 
não atingiu o objetivo precípuo da reforma, pois não é a sentença que produz a 
coisa julgada, mas sim o acórdão. E de acordo com a legislação processual, nada 
impede que uma sentença de mérito seja substituída por um acórdão terminativo, ou 
ainda que uma sentença terminativa seja substituída por um acórdão de mérito. 
Deveria, portanto, o dispositivo legal exigir para o cabimento dos infringentes o 
acórdão de mérito e não a sentença. 

 
Diante deste desvio de perspectiva, por não raras vezes, o cabimento 

dos Embargos Infringentes dependerá da interpretação conferida pelos tribunais ao 
artigo 530 do CPC. A questão, neste espectro, é se o cabimento dos infringentes 
estaria condicionado a presença de uma sentença de mérito ou a presença de um 
acórdão de mérito. Tal situação, entre outras que circundam o tema, causam 
polêmica na doutrina e insegurança jurídica aos que tem a seu favor o voto 
minoritário em sede de apelação. 

 
São justamente estas polêmicas travadas na doutrina e jurisprudência 

pátria sobre o cabimento dos Embargos Infringentes que despertaram o interesse no 
tema e são enfrentadas pelo presente estudo. Neste sentido não se tem a pretensão 
de propor soluções peremptórias a tais questões, mas sim oferecer uma visão ao 
cabimento dos Embargos Infringentes que se coadune com o espírito da reforma 
processual que alterou a redação do artigo 530 do Código de Processo Civil. 

 
 

1. AS REFORMAS DO CPC E A MANUTENÇÃO DOS EMBARGOS 
INFRINGENTES 

 
 

As reformas da legislação processual iniciadas no ano de 1994, através 
da Lei nº 8950/94, nasceram com o propósito de “simplificar e agilizar o 
procedimento, minimizar os males do decurso do tempo, aprimorar a qualidade dos 
julgamentos e dar efetividade à tutela jurisdicional”1. Aliás, Alfredo Buzaid, na 
Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 1973, em que pese a opção 
pela manutenção dos Embargos Infringentes, já concluíra que um dos defeitos 
fundamentais do direito brasileiro era a quantidade excessiva de meios de impugnar 
as decisões. 

 
Dentro deste contexto, muito se questionou, e ainda se questiona, 

sobre a pertinência da manutenção em nosso ordenamento jurídico dos Embargos 
Infringentes2. De fato, a Comissão responsável pela reforma da lei processual 
constituída no ano de 1991, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Direito 
Processual, liderada pelos professores Athos Gusmão Carneiro e Sálvio de 
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1       Cândido Rangel Dinamarco. Nasce um novo processo civil. 1996. p.7 
2   O repúdio de parte da doutrina contra a manutenção dos Embargos Infringentes se reflete nas palavras de 

Luiz Guilherme Marinoni. “Os Embargos Infringentes, que já eram injustificáveis há 20 anos, são 
insuportáveis nos dias atuais. Atualmente, em vistas da peculiaridades da sociedade contemporânea – que 
exige eficiência e rapidez -, o direito à tempestividade da tutela jurisdicional não pode ceder diante da mera 
ilusão de que quanto mais se decide sobre uma causa, mais perfeita é a tarefa da jurisdição.” In: Vanessa 
de Maria Outtone. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil. 2002. p. 304 

 



 

Figueiredo Teixeira, recebeu sugestões de renomados juristas para a supressão dos 
Embargos Infringentes de nossa legislação. Ao justificar a manutenção do tão 
controvertido recurso, a Comissão responsável pela reforma consignou na 
Exposição de Motivos da Lei nº 10.352/2001 que “Embora sem paralelo no direito 
comparado, cuida-se, todavia de meio de impugnação amplamente acolhido na 
tradição brasileira, e com bons resultados no sentido do aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional”.3  

 
Com efeito, os Embargos Infringentes, embora sem correspondentes 

no direito comparado4, têm tradição no direito pátrio. Já no Código de Processo Civil 
de 1939, em redação semelhante à atual, os “embargos de nulidade ou infringentes 
do julgado” eram previstos contra decisões não unânimes proferidas em grau de 
apelação, que reformassem a sentença. Mais adiante, em 1964, quando da 
Exposição de Motivos do Anteprojeto de lei, Alfredo Buzaid chegou a acenar para a 
supressão dos embargos aduzindo que “(...) a existência de um voto vencido não 
basta, por si só, para justificar a criação do recurso”. No entanto, no projeto de lei 
apresentado em 1972 foram mantidos os Embargos Infringentes, sem que na 
Exposição de Motivos do Código de 1973 houvesse qualquer referência às razões 
que ensejaram a sua manutenção. Por sua vez, a reforma processual de 1994, mais 
uma vez, não promoveu alterações substanciais nos Embargos Infringentes, 
introduzindo somente alterações procedimentais. 

 
Ou seja, inobstante a celeuma sobre a manutenção dos Embargos 

Infringentes, os mesmos, historicamente, se mantêm vivos em nosso ordenamento 
jurídico. Mais recentemente, no entanto, em face da Lei nº 10.352/01, o legislador 
impôs restrições com relação ao cabimento dos Embargos Infringentes. Vejamos, 
então, o que reza a atual redação do artigo 530 do Código de Processo Civil: 

  
Cabem embargos infringentes quando o acórdão não   
unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença 
de mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória. Se o 
desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria 
objeto da divergência.5 

 
De notar que antes da modificação6, era admissível a interposição do 

recurso desde que houvesse julgamento não unânime na apelação, independente 
da reforma da sentença e do enfrentamento do mérito. Já na atual redação do artigo 
530 do CPC, como se viu, passaram a ser pressupostos específicos para o 
cabimento do recurso, tanto a ausência de conformidade entre as instâncias, que 
importe na reforma da decisão, como o enfrentamento do mérito. Portanto, na 
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3    Redação constante da Exposição de Motivos da Lei Federal nº 10.352/2001 
4   Marcelo Negri. Embargos Infringentes. 2007. p. 69 
5     Na realidade, a redação atual, em muito se assemelha à do artigo 833 do CPC/1939, o qual dispunha que 

“Além dos casos em que os permitem os arts. 783, §2º, e 839, admitir-se-ão embargos de nulidade ou 
infringentes do julgado, quando não for unânime o acórdão que, em grau de apelação, houver reformado a 
sentença”. 

6   Antes da reforma operada pela Lei nº 10.352/2001, o artigo 530 do CPC rezava que: “Cabem embargos 
infringentes quando não for unânime o julgado proferido em apelação e em ação rescisória. Se o desacordo 
for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência” 

 

 



 

primeira hipótese do artigo 530 do Código de Processo Civil, a qual se constitui no 
objeto do presente estudo, o cabimento dos infringentes pressupõe, por primeiro, 
que a decisão de primeira instância seja objeto de censura pelos votos majoritários 
em grau de apelação e, por segundo, o enfrentamento do mérito.  

 
A realidade é que a introdução destes novos requisitos de 

admissibilidade trouxe na prática dificuldades adicionais aos tribunais e aos 
jurisdicionados no que tange ao cabimento dos infringentes. Conforme se passará a 
demonstrar a seguir, a intenção da reforma não foi fielmente reproduzida pela atual 
redação do artigo 530 do Código de Processo Civil, o que vem causando indesejável 
divergência jurisprudencial com relação ao cabimento dos Embargos Infringentes. 

 
 
 

2. A REFORMA DO ARTIGO 530 DO CPC E A LETRA DA LEI 
 

Observando a Exposição de Motivos da Lei nº 10.352/2001, verifica-se, 
nitidamente, que com relação à primeira hipótese do artigo 530 do CPC, duas foram 
as intenções da reforma processual. Em primeiro lugar, evitar o manejo dos 
Embargos Infringentes quando as decisões de primeira e segunda instância estão 
em conformidade, uma vez que não se configuraria de boa política judiciária 
proporcionar ao vencido, neste caso, mais um recurso ordinário. Aqui, nota-se que o 
objetivo da reforma não foi exatamente valorizar o empate na soma de votos entre 
as instâncias, mas sim evitar o cabimento do recurso quando as decisões de 
primeira e segunda instância estejam em conformidade. Tal distinção tem relevância 
prática na medida em que, caso entenda-se que o critério adotado seja o do empate 
de votos, tem-se que concordar com o descabimento dos infringentes nos casos em 
que o tribunal profira decisão empregando a autorização do artigo 515, §3º do CPC. 

 
O segundo e principal objetivo da reforma foi o de restringir o 

cabimento do recurso quando “ (...) a divergência tenha surgido em matéria de 
mérito, não simplesmente em tema processual”.7 O objetivo de restringir a 
interposição dos infringentes à matéria de mérito, embora assim não tenha ficado 
expresso na Exposição de Motivos da reforma, se explica, na medida em que o 
trânsito em julgado de uma decisão meramente processual não impede a parte de 
retornar à juízo com igual pretensão. A opção legislativa, nitidamente, vislumbrou 
que o não cabimento de mais um recurso ordinário, nestes casos, não representa 
uma negação insuportável aos princípios processuais constitucionais, em especial 
ao do acesso à justiça.8 

 
Ocorre que embora estas tenham sido as opções declaradas pela 

Exposição de Motivos da Lei nº 10.352/2001, a redação dada ao artigo 530 do CPC 
não foi exatamente feliz. O ponto é que, ao atrelar o cabimento dos Embargos 
Infringentes à reforma da sentença de mérito, a redação dada ao artigo 530 foi 
imprecisa, uma vez que, sendo os infringentes cabíveis contra o acórdão, estes é 
que têm o condão de fazer coisa julgada e não a sentença. Tendo objetivado a 
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7     Redação constante da Exposição de Motivos da Lei Federal nº 10.352/2001 
8   Entendimento diverso é defendido por Paulo Afonso de Souza Santa: “sustentamos a possibilidade dos 

embargos infringentes mesmo quando a divergência no tribunal se relacionar a questões processuais”. 
2003. p. 489. 

 



 

reforma restringir o cabimento dos infringentes a divergência surgida em matéria de 
mérito, deveria referir a obrigatoriedade do enfrentamento do mérito pelo acórdão e 
não pela sentença. Ora, nada garante que uma sentença de mérito será substituída 
por um acórdão de mérito, ao mesmo tempo em que, uma sentença terminativa, não 
significa necessariamente a superveniência de um acórdão sem apreciação do 
mérito. Daí que pela lógica da reforma o relevante para aferição do cabimento dos 
Embargos Infringentes é, na realidade, a presença do acórdão de mérito.  

 
Sobre o tema, são perspicazes as palavras de Cândido Rangel 

Dinamarco, verbis: 
 

Compreende-se a intenção dos legisladores. Certamente 
levaram em conta que o trânsito em julgado de uma sentença 
terminativa não impede o autor de voltar a juízo com a mesma 
pretensão, instaurando novo processo (CPC, arts. 28 e 268), 
razão pela qual a oferta de um recurso a menos não impõe 
uma insuportável restrição a seu direito de acesso à justiça. O 
caminho que escolheram para chegar ao resultado que 
desejaram não foi, porém, o mais adequado, porque a redação 
dada ao artigo 530 foi o resultado de um desvio de perspectiva: 
o critério da incidência da coisa julgada material, com 
impedimento à reiteração da demanda em juízo, deve recair 
sobre o acórdão, não sobre a sentença, porque é ele que se 
torna definitivo, não ela.9 

 
Para demonstrar a relevância prática do tema, imaginemos o caso de 

um julgamento de primeira instância no qual seja julgado o mérito da pretensão do 
autor, sendo, tal decisão, em segunda instância, modificada por uma decisão que, 
por maioria, julga extinto o processo, em face da ausência de algum dos 
pressupostos processuais. Neste caso, embora a decisão de segunda instância 
(apta a se tornar definitiva) não seja de mérito, a interpretação literal do artigo 530 
aponta para o cabimento dos Embargos Infringentes, uma vez que teria sido 
atendido o requisito legal: reforma, por maioria, da sentença de mérito. Ou seja, 
neste caso, embora a decisão de segunda instância, não tenha julgado o mérito, 
mas sim uma questão antecedente a ele, a mesma de acordo com a literalidade do 
artigo 530 seria suscetível do recurso de Embargos Infringentes, uma vez que ainda 
assim estaria presente o requisito da reforma da “sentença de mérito”.  

 
Para melhor caracterizar a debilidade do artigo 530 do Código de 

Processo Civil, suponha-se, ainda, que na primeira instância a pretensão do autor 
seja julgada extinta sem análise de mérito, sendo tal decisão reformada por maioria, 
em segunda instância, com base no artigo 515, §3º do CPC, por uma decisão que 
julgue o mérito da demanda. Neste caso, considerando que não houve reforma da 
sentença de mérito, a análise sistemática do artigo 530 do CPC, nos levaria a 
interpretação de que incabíveis os Embargos Infringentes desta decisão. Ou seja, 
ainda que neste caso a decisão de segunda instância tenha o condão de fazer coisa 
julgada material, haja vista que julgou o mérito da demanda, não caberia, segundo a 
literalidade do dispositivo, a interposição dos Embargos Infringentes. Isto porque, 
neste caso, não teria sido atendido o requisito da reforma da “sentença de mérito”. 
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9   Cândido Rangel Dinamarco. A reforma da reforma. 2002. p. 201-204. 

 



 

 
As situações suscitadas, se comparadas com os declarados objetivos 

da reforma, revelam a imprecisão da redação dada ao artigo 530 do CPC. Fato é 
que o desvio de perspectiva do dispositivo legal causa sérias dificuldades aos 
próprios tribunais. Admitindo o cabimento dos infringentes, nos casos em que o 
acórdão não adentre ao mérito, embora reformando, por maioria, a sentença de 
mérito, os tribunais estarão se aproximando da literalidade do dispositivo legal e, ao 
mesmo tempo, se olvidando de uma interpretação teleológica e consentânea com o 
espírito da lei. Ao revés, não admitindo os infringentes nesta mesma hipótese, os 
tribunais estarão se afastando da literalidade do dispositivo, mas sendo 
consentâneos com a lógica da reforma. A mesma dificuldade interpretativa surgirá 
com relação à sentença terminativa que vir a ser reformada, por maioria, por um 
acórdão de mérito. Ou os tribunais se apegarão a literalidade do dispositivo 
(negando os infringentes), ou se pautarão pela lógica da reforma (recebendo os 
infringentes).10 Ou seja, nestes casos, não há como conciliar as premissas. De 
qualquer forma, na esteira do raciocínio empreendido, mesmo que mantida a viciosa 
redação do artigo 530 do CPC, deve-se optar pela interpretação finalística e 
construtiva, sob a pena de contrariar por completo o espírito da reforma. 

 
Sobre a matéria, a doutrina se posiciona de forma dividida, uns mais 

apegados na literalidade do dispositivo11, outros mais focados no espírito da 
reforma12. Ocorre que, independente da solução adotada pelos tribunais e pela 
doutrina, sob o prisma do jurisdicionado, tal situação é ainda mais grave, pois causa 
enorme e inadmissível insegurança jurídica. Basta notar que a parte interessada em 
recorrer à instância extraordinária deverá para tanto, nos termos do enunciado 207 
da Súmula do STJ13, esgotar os meios recursais cabíveis em sede ordinária. Em 
situações análogas às acima apontadas, ficará a parte que tem em seu favor o voto 
minoritário em ingrata situação. Caso não interponha os infringentes, correrá o risco 
de, ao manejar o recurso extraordinário, ser o mesmo inadmitido em face do óbice 
apontado pela Súmula do STJ. Optando pela sua interposição, no entanto, não 
ficará imune à insegurança jurídica causada pela atual redação do artigo 530. É que 
ao interpor os Embargos Infringentes, caso os mesmos sejam considerados 
inadmissíveis pelo Tribunal a quo a parte perderá o prazo para os recursos 
extraordinários, haja vista que o recurso tido como inadmissível não terá 
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10  O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a matéria em foco, no REsp 914896,  decidiu, em recente julgado, 

por maioria de votos, que o artigo 530 deve ser interpretado de modo finalístico, de sorte que a decisão de 
mérito imprescindível para o cabimento dos infringentes é o acórdão e não a sentença. 

11   Para Paulo Afonso de Souza Sant’anna: “A alteração provocada pela Lei 10.352/2001 não teve o condão de 
limitar os embargos infringentes às matérias de mérito porque, a nosso ver, ainda será possível que os 
tribunais quando do julgamento deste tipo de recurso, apreciem questões preliminares meramente 
processuais. Isso porque na hipótese em que se julgue, em primeira instância procedente o pedido do autor 
e o tribunal reconheça, por maioria, carência de ação, extinguindo o processo. Nessa hipótese igualmente 
terá havido reforma de uma sentença de mérito, atendendo, portanto, às exigências do art. 530 e 
possibilitando o manejo dos embargos infringentes por parte do autor”. Aspectos polêmicos e atuais dos 
recursos cíveis. 2003, p.489. 

12   Para Sérgio Gilberto Porto e Daniel Ustárroz: “(...) imprescindível para o cabimento do recurso que o acórdão 
recorrido tenha enfrentado o mérito da causa. Ou seja, caso o Tribunal, na análise da apelação, tenha 
extinto o feito, não têm lugar os embargos infringentes, devendo a parte sucumbente se valer dos recursos 
extraordinários, na medida em que a via ordinária de jurisdição estará esgotada.” Manual dos Recursos 
Cíveis. 2008, p. 173. 

13  O enunciado nº 207 da Súmula do STJ dispõe que: “É inadmissível recurso especial quando cabíveis 
embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem”. 

 



 

interrompido o prazo para os recursos extraordinários14. Restará, a parte, nestes 
casos, somente manifestar inconformidade contra a decisão que não admitiu o 
recurso ordinário, ficando impossibilitada, pelo menos em um primeiro momento, a 
re-análise do mérito do acórdão recorrido. 

 
3. O CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES DE ACORDO COM A 
PRIMEIRA HIPÓTESE DO ARTIGO 530 DO CPC 

 
Tendo em mente a incongruência entre o espírito da reforma 

processual e o texto da lei, passa-se a enfrentar outros problemas práticos atinentes 
ao cabimento dos Embargos Infringentes de acordo com a primeira hipótese do 
artigo 530 do CPC. Considerando-se que para o cabimento dos infringentes é 
indispensável a presença da “decisão de mérito”, seja ela na sentença ou no 
acórdão, importante observar quais as decisões que se encaixam dentro deste 
conceito. 

 
A decisão de mérito, por excelência, será aquela que enfrente a 

pretensão, nos termos do artigo 269, I, do CPC, o qual reza que “Haverá resolução 
de mérito: I – quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor”.  Por sua vez, a 
pronúncia da decadência ou da prescrição (art. 269 IV), a rigor, também traduz 
rejeição do pedido, subsumindo-se à primeira hipótese. Por expressa disposição 
legal, haverá, ainda, decisão de mérito nas hipóteses de reconhecimento do pedido 
(art. 269, II), de homologação do trânsito (art. 269, III) e de renúncia do autor ao 
direito sobre que se funda a ação (art. 269, V). Aliás, tendo em vista que o trânsito 
em julgado de quaisquer umas destas decisões implica na formação de coisa 
julgada material, e que os embargos infringentes, de acordo com o espírito da 
reforma, visam justamente restringir o cabimento do recurso a este tipo de situação, 
impõe-se concluir que estas são as decisões que (se satisfeitos os demais 
requisitos) propiciam a parte vencida o manejo dos infringentes. 

 
Considerando-se que, como já dito, o espírito da reforma é restringir o 

cabimento dos embargos infringentes aos acórdãos (e não as sentenças) que 
apreciem o mérito da causa, o fundamental para aferição do cabimento do recurso é 
verificar se o acórdão enfrentou o mérito da causa, ou se simplesmente se restringiu 
à enfrentar o mérito recursal. Isto porque a pretensão trazida ao tribunal nas razões 
de recurso pode ser semelhante à deduzida na demanda inicial (situação em que o 
mérito recursal coincidirá com o mérito da causa) ou alguma outra referente à vida 
do processo (situação em que o mérito recursal será diverso do mérito da causa). 
Fato é que a simples análise do mérito recursal pelo acórdão não satisfaz o requisito 
legal, visto que por si só não implica no julgamento do mérito da causa. Portanto, 
para o cabimento dos Embargos Infringentes impõe-se que o mérito recursal não 
esteja dissociado do mérito da causa. 
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14  Segundo a recente jurisprudência do STJ: “A interposição de recurso incabível ou intempestivo não tem o 

condão de interromper o prazo para interposição recurso próprio. Precedentes. Agravo regimental 
desprovido.” (AgRg 792555, Min. Rel Felix Fischer, julgado em 21/11/06 pela 5ª Turma do STJ.) 

 

 



 

Ultrapassadas estas considerações, passamos a enfrentar outros 
problemas práticos atinentes ao cabimento dos Embargos Infringentes dentro do 
processo de conhecimento e do processo executivo.   

 
Discute-se na doutrina e jurisprudência sobre o cabimento dos 

infringentes contra os acórdãos que enfrentem o julgamento de agravos, neles 
inclusos, o de instrumento (art. 523), o retido (art. 524), e o interno (art. 557, §1º). A 
questão objeto de debate é se a menção do artigo 530 do CPC ao cabimento do 
recurso “em sede de apelação” impediria a interposição dos Embargos Infringentes 
contra acórdãos que não apreciem recursos de apelação. 

 
Considerando-se que de acordo com a legislação vigente nada impede 

que as matérias veiculadas e julgadas através de agravo retido, agravo interno e 
agravo de instrumento sejam efetivamente de mérito, os julgamentos de tais 
recursos implicarão em decisões de mérito. Por isso, o que interessa para o 
cabimento dos infringentes em tais casos é verificar se a decisão proferida pelo 
tribunal “ad quem” enfrentou ou não o mérito da causa, ou por outra, se a decisão 
tem, ou não, o condão de formar coisa julgada material. Caso a resposta seja 
positiva e o acórdão substitua por maioria de votos a decisão de primeira instância, 
cabíveis serão os Embargos Infringentes, seja contra o recurso de apelação, seja 
contra os agravos suscitados. 

 
 Não há justificativas plausíveis para se apegar a literalidade do 

dispositivo a fim de admitir o recurso tão-somente quando interposto o recurso de 
apelação, visto que, conforme já se observou neste estudo, o legislador não retratou 
com fidelidade no artigo 530 do CPC, o verdadeiro objetivo da reforma. Ademais, 
não se pode admitir que uma mesma decisão, uma vez proferida em sede de 
decisão interlocutória e recorrida por agravo impeça o manejo dos infringentes, 
enquanto que a mesma decisão proferida por sentença e recorrida por apelação dê 
ensejo ao recurso outrora vedado.15 

 
Outra questão polêmica é a atinente ao cabimento dos Embargos 

Infringentes contra decisões proferidas em Reexame Necessário.16 Considerando-se 
que o reexame tem cabimento quando vencida a fazenda pública em matéria de 
mérito, sendo tal decisão reformada por maioria de votos, discute-se sobre o 
cabimento dos infringentes pelo cidadão. Pensamos que não há óbice nestes casos 
ao manejo dos infringentes. O simples fato de o reexame não se configurar 
propriamente em um recurso, não deve ser empecilho para o cabimento dos 
infringentes. Aliás, não fosse assim, seria mais vantajoso ao erário público não 
interpor recurso voluntário, haja vista que o reexame de ofício impediria sob 
qualquer hipótese o cidadão de interpor os Embargos Infringentes. Ocorre que o não 
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15  Com relação ao cabimento dos embargos infringentes contra acórdão de mérito, proferido por maioria, em 

agravo retido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria com a edição do enunciado nº 255. 
Entretanto, a jurisprudência majoritária do STJ tem rechaçado o cabimento dos infringentes interpostos 
contra acórdão que analisa agravo de instrumento, ainda que tenha decidido sobre questão relacionada ao 
mérito, nos termos do seguinte precedente: REsp 512.160/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio Figueiredo 
Teixeira, DJ: 29.09.2003. 

16   No julgamento do Recurso Especial nº 485.743/ES, relatado pelo Eminente Ministro Teori Albino Zavascki 
(DJ de 02/02/2004), a Egrégia Primeira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que são 
cabíveis Embargos Infringentes contra decisão não unânime proferida em sede de remessa ex officio. 

 

 



 

cumprimento de um ônus processual não pode acarretar vantagem processual à 
fazenda pública sob pena de desvirtuamento do sistema processual.17  

 
 Atentamos, por fim, para o cabimento dos Embargos Infringentes no 

bojo do processo executivo. Considerando-se que o mérito do processo de 
execução é a pretensão de receber a coisa pleiteada, em princípio, o objeto da 
execução é simplesmente realizar a pretensão do exeqüente. A sentença, neste 
espectro, tendo unicamente o escopo de reconhecer o exaurimento do processo 
executivo, não poderia dar ensejo ao cabimento dos Embargos Infringentes, em face 
da ausência da decisão de mérito.18 

 
Ocorre que embora a pretensão do exeqüente de receber a coisa 

pleiteada não comporte, em princípio, juízo de mérito na execução, visto que já está 
amparada por título executivo que a legitima, o mesmo não se pode dizer quanto à 
pretensão do executado. Ao mesmo tempo em que o processo de execução foi 
pensado para não ter cognição, se conferiu ao executado o direito de propor 
embargos à execução e/ou objeção de pré-executividade, em se tratando de títulos 
extrajudiciais, ou impugnação à execução e/ou objeção de pré-executividade sendo 
o caso de títulos judiciais. Nestes casos, a pretensão desconstitutiva deduzida pelo 
executado consiste no mérito de sua pretensão. Sendo assim, uma vez que seja 
julgada, haverá decisão de mérito, se não da execução, da defesa deduzida. E, uma 
vez que tal decisão seja reformada em segunda instância por um acórdão de mérito, 
por maioria de votos, contra o mesmo, será possível a interposição dos Embargos 
Infringentes.19  

 
Da mesma forma que no processo de conhecimento, deve se observar 

no bojo do processo executivo se o julgamento da defesa oposta pelo executado 
resultou em alguma das decisões previstas pelo artigo 269 do CPC, o qual deve ser 
aplicado analogicamente. Caso a resposta seja positiva, desde que presente os 
demais requisitos, será cabível a interposição dos Embargos Infringentes também 
nestes casos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante das considerações propostas neste estudo, chegam-se as 

seguintes conclusões sobre o cabimento dos Embargos Infringentes de acordo com 
a primeira hipótese do artigo 530 do Código de Processo Civil: 
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17  Tal constatação é feita por Araken de Assis. Aspectos Polêmicos e atuais dos Recursos Cíveis. 

Coordenadores: Nelson Nery Jr. E Teresa Arruda Alvim Wambier citando Barbosa Moreira: “a reforma da 
sentença provocada pelo julgamento da apelação voluntária ensejaria pelo adversário da Fazenda Pública a 
interposição dos embargos, afigurando-se pouco razoável negá-lo, ocorrendo tal efeito no reexame.” p.33 

      18   Cândido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. p. 182 
19  Sérgio Gilberto Porto e Daniel Ustárroz. Manual dos Recursos Cíveis, p. 173: outro tema que merece cautela 

na sua apreciação diz respeito às sentenças proferidas na fase de execução, especialmente na impugnação, 
embargos e, admitindo sua manutenção no sistema, da popular “exceção de pré-executividade”. Quando o 
magistrado conhece desses meios e enfrenta o tema neles versado estará analisando o mérito. Não o da 
execução, mas sim o da defesa deduzida, razão pela qual julgando procedente ou não, serão cabíveis os 
infringentes contra eventual acórdão que reforme a sentença dos embargos, da impugnação e da exceção, 
quer ele determine o prosseguimento da execução (com a reforma da sentença de procedência), quer ele a 
extinga (quando houver provimento do recurso do devedor).19 

 



 

(I) A incongruência entre a intenção da reforma e a letra da lei é a 
grande responsável pela insegurança jurídica que gira em torno da atual redação do 
artigo 530 do Código de Processo Civil. O processo como instrumento do Estado 
para a resolução de conflitos, não pode servir de armadilha para as partes, ficando o 
bem da vida pretendido à mercê da divergência sobre o cabimento ou não do 
recurso, em uma ou outra situação. Assim, a fim de que seja sanada a 
incongruência apontada, urge a alteração na redação do dispositivo legal, sob a 
pena de se prestigiar uma verdadeira armadilha para aqueles que têm a seu favor o 
voto minoritário em sede de apelação. 

 
(II) A redação do artigo 530 do CPC deve ser interpretada de acordo 

com a lógica da reforma, qual seja, restringir o cabimento dos Embargos Infringentes 
interpostos contra os acórdãos de mérito, os quais, redundarão em julgamentos 
definitivos dentro e fora do processo em que proferidos.  

 
(III) Os “acórdãos de mérito” são os que implicam no julgamento do 

mérito da causa, os quais por expressa disposição legal, são aqueles previstos pelos 
incisos do artigo 269 do CPC.  

 
(IV) O cabimento dos infringentes deve ser estendido aos casos em 

que a decisão advenha de outras espécies impugnativas que não somente o recurso 
de apelação, tais como o Agravo Interno, o Agravo Retido,  o Agravo de Instrumento 
e ao próprio Reexame Necessário . 

 
(V) Os Embargos Infringentes são também cabíveis no bojo do 

processo executivo, desde que verificada a ausência de conformidade entre as 
instâncias e a presença do acórdão de mérito, nos termos da aplicação analógica do 
artigo 269 do CPC. 
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