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“ Em suas funções, não deveis dar exagerada importância
à lei, e de um modo geral, desprezai os costumes, as circulares,

os decretos e as jurisprudências. Deveis ser mais sábios que o
Tribunal de Justiça, sempre que se apresentar a ocasião. A justiça

não é uma verdade estagnada; é uma criação perpétua. Não
espereis um sinal verde de um ministro ou do legislador, ou das

reformas sempre esperadas. Fazei vós mesmos as reformas.
Consultai o bom senso, a equidade. A lei se interpreta; ela dirá o

que quiserdes que ela diga.”
Oswald Baudot

Presidente da Corte Maior da Justiça Francesa

“Eu não recearia muito as más leis se elas fossem aplicadas por bons juízes. Não 
há texto de lei que não deixe campo à interpretação. A lei é morta. O magistrado 

vivo. É uma grande vantagem que ele tem sobre ela”.
Anatole France

“Mais vale um juiz bom e prudente que uma lei boa. Com um juiz mau e injusto,  
uma lei boa de nada serve, porque ele a verga e a torna injusta a seu modo”.

Código Geral da Suécia, 1734
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RESUMO

O homem utiliza  a  linguagem para  se  comunicar,  expressar  o  pensamento.  Ela 
permite o estabelecimento de relações com os seus semelhantes. Não se restringe, 
contudo, ao ato de comunicar.  Proporciona a interação social  pelo discurso, que 
provoca  reações  nos  falantes.  Importante  para  a  compreensão  do  fenômeno 
lingüístico é a teoria dos atos de fala (Austin e Searle). Evidenciou que certas ações 
só podem ser cometidas se se disser que se as está cometendo. Grice identificou na 
comunicação uma presunção de racionalidade dos falantes. Quis demonstrar que se 
o enunciado não for claro, há a  pressuposição de que o falante não quer veicular 
informações absurdas. Mostrou que o uso das expressões lingüísticas produz efeitos 
e conseqüências em certas situações e há distinção entre o texto e o sentido que 
dele se extrai pela leitura. Esses filósofos contribuíram para tornar o discurso objeto 
central de estudo da lingüística. Wittgenstein afirma que o discurso é o uso que se 
faz da língua. O discurso tem por objetivo causar efeitos naqueles a que se destina. 
Nesses  termos,  a  decisão  judicial  pode  ser  considerada  como  discurso,  mas 
qualificado. Para formular sua decisão, o juiz não é neutro, mas imparcial, quando 
proporciona o contraditório. Ele sofre influências internas e externas. Suas decisões 
são legitimadas quando dotadas de fundamentação. A sentença é fruto de raciocínio 
e sentimento. Toda decisão judicial precisa ser fundamentada, segundo dispositivo 
constitucional  (art.  93,  IX).  Michelle  Taruffo  denominou  “conteúdo  mínimo  de 
justificação” aquilo que deve existir na decisão para que seja declarada existente. A 
decisão  deve  conter  a  indicação  das  escolhas  feitas  pelo  juiz;  o  contexto  das 
implicações e da coerência desses enunciados; e a justificação de cada um dos 
enunciados na base dos critérios do julgamento segundo o qual as escolhas do juiz 
parecem racionalmente corretas. A sentença deve conter relatório, fundamentação e 
dispositivo. Deve ser formulada em linguagem clara e precisa. O desenvolvimento 
do  processo deve  atender  aos  princípios  dispositivo  e  contraditório.  O juiz  deve 
decidir de acordo com o pedido das partes, que devem ter conhecimento da ação e 
todos os atos processuais. Há violação a esse princípio se o juiz não decide sobre 
pedido  formulado  ou  se  não  oportuniza  defesa  à  parte.  Não  há  ofensa  ao 
contraditório  se  não  intima  o  embargado  para  responder  aos  embargos 
declaratórios,  se  as  matérias  já  foram  devidamente  analisadas.  As  espécies  de 
pronunciamentos  judiciais  no  ordenamento  pátrio  são  sentenças,  decisões 
interlocutórias e despachos. São recorríveis todos os pronunciamentos que tenham 
carga  decisória.  Os  embargos  de  declaração  têm  natureza  jurídica  de  recurso. 
Visam a sanar obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado. Cabem 
contra  qualquer  decisão  judicial.  Existem  os  embargos  prequestionadores 
necessários à interposição dos recursos especial e extraordinário.  A jurisprudência 
e a doutrina aceitam embargos com efeitos infringentes, em casos excepcionais de 
erro  evidente.  Os  embargos  interrompem o prazo  para  interpor  outros  recursos, 
ainda  que  não  conhecidos.  Se  protelatórios,  é  devida  multa  de  1% e,  havendo 
reincidência,  multa  de  10%,  que condiciona  a  interposição  de  novo  recurso.  Os 
embargos de declaração prestam-se a legitimar as decisões judiciais.

Palavras-chave:  Linguagem.  Discurso.  Decisão  Judicial.  Recursos.  Princípios 
Processuais. Embargos de Declaração.
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ABSTRACT

The man uses the language to communicate, to express the thought.  It allows the 
establishment of relations with its fellow creatures.  It does not restrict itself, however, 
to  the  act  of  communicate.   It  provides social  interaction  trough the speech that 
provokes reactions in speakers.   Important  for  the understanding of  the linguistic 
phenomenon it is the acts of speaks theory (Austin and Searle).  It evidenced that 
certain actions can be committed only if it is said to be committed.  Grice identified in 
the communication a speakers presumption of rationality.  He wanted to demonstrate 
that if the statement is not clear, there is the presumption that the speaker does not 
want  to  propagate  absurd  information.   It  has  showed  that  the  use  of  linguistic 
expressions produces effect  and consequences in  certain  situations  and there is 
differences  between  the  text  and  the  sense  extracted  by  reading.   These 
philosophers had contributed to  make the speech the linguistics central  object of 
study.  Wittgenstein affirms that speech is the use that we make of language.  The 
objective of speech is to cause effect in those for whom it is destined for.  In these 
terms, the sentence can be considered as speech, but qualified.  To formulate his 
decision, the judge is not neutral, but impartial, when he provides the contradictory. 
He suffers internal and external influences. His decisions are legitimated when they 
are  endowed  with  basis.   The  sentence  is  fruit  of  reasoning  and  feeling.   All 
sentences have to be based, according to constitutional device (art. 93, IX).  Michelle 
Taruffo called "minimum content of justification" what it must exist in the decision so 
that it is declared existing.  The decision must contain the indication of choices made 
by the judge; the context of implications and coherence of these statements; and the 
justification  of  each  one  of  the  statements  in  the  basis  of  the  judgment  criteria 
according to the choices of the judge seems rationally correct.  The sentence must 
contain  report,  basis  and  device.   It  must  be  formulated  in  clear  and  precise 
language.  The development of the process must attend to device and contradictory 
principles.  The judge must decide in accordance with the parts order, who must 
have knowledge of the action and all the procedural acts.  There is a violation of this 
principle if the judge does not decide on formulated order or if he does not give the 
opportunity  of defense to the part.  There is no offense to contradictory if it does not 
summon  the  seized  one  to  answer  the  appeal  requesting  clarifications  of  the 
decision, if the substances have already been duly analyzed.  The species of judicial 
uprisings in native order are sentences, interlocutory judgements and forwardings. 
All  uprisings  that  have  power  to  decide  are  appealable.   The appeal  requesting 
clarifications  of  the  decision  have  legal  nature  of  appeal.   They  aim  to  cure 
blackness, contradiction and omission that exist in the judgeship.  They fit against 
any sentence.  There are the embargoes prequestionadores that are necessary to 
the interposition of the kinds of appeal Brazilian Supreme Court and extraordinary. 
Jurisprudence and doctrine accept embargoes with offenders effect, in exceptional 
cases of evident error.  The embargoes interrupt the stated period to interpose other 
appelas, even if not known.  If he are dilatory, here is a fine of 1%, and if there is a 
relapse,  10% fine,  which  conditions  the  interposition  of  new appeal.  The  appeal 
requesting clarifications of the decision are useful to legitimize the sentences.

Keywords:  Language.   Speech.   Sentence.   Resources.   Procedural  principles. 
Appeal requesting clarifications of the decision.
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1 INTRODUÇÃO

Muito embora se tenha realizado, no Direito brasileiro, pesquisa acerca do 

presente tema, ainda se mostra necessária sua exposição.

O que se verifica, quando se pesquisa sobre embargos declaratórios, é 

uma carência de um estudo mais profundo; apenas algumas obras específicas sobre 

o assunto, capítulos de poucas páginas nos compêndios de direito processual – que 

se  propõem  a  englobar  todos  os  assuntos,  bem  como  artigos  em  revistas 

especializadas. 

De fato,  somente há pouco tempo é que se passou a encontrar obras 

mais direcionadas para o assunto, destinadas à análise problemática dos embargos 

de  declaração,  dando  a  esse  recurso  os  contornos  de  importância  de  que  se 

reveste. 

O presente estudo nem de longe pretende alcançar a excelência que tais 

obras apresentam, mas sim contribuir para elucidar os delineamentos dessa espécie 

recursal. 

Apesar da aparente simplicidade que envolve esse tema, e o fato de que 

os embargos de declaração são um instrumento muito utilizado na práxis forense, 

ainda é pouca a jurisprudência que verse sobre os embargos de declaração, ainda 

que seja quase que unânime.

O  desejo  de  pesquisar  sobre  o  tema  nasceu  justamente  da  escassa 

doutrina  acerca  do  mesmo,  além do  fato  de  que,  por  mais  usado  que seja,  os 

embargos de declaração ainda enchem de dúvidas os operadores do Direito.

É patente a dificuldade dos advogados e intérpretes quanto às hipóteses 

de cabimento dessa espécie recursal. Ao se deparar com uma decisão judicial, por 

vezes  se  torna  nebuloso  identificar  se  há  omissão,  contradição  ou  se  há 

obscuridade. Ou, se há dois desses defeitos, ou, ainda, se não há nenhum.
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Quantas vezes, ao longo da experiência jurídica, a parte se defronta com 

o que parece ser uma omissão no julgado, mas vê sua pretensão desatendida?

Desse  modo,  a  fim  de  suplantar  algumas  das  dúvidas  que  subsistem 

quanto ao tema, foi que se decidiu analisar os tipos de procedimentos judiciais; o 

que  tais  atos  devem conter  de  maneira  que  atendam ao pedido  das  partes;  as 

espécies  de  recursos  cabíveis  contra  as  decisões  judiciais;  as  que  comportam 

especificamente  a  oposição  de  embargos  de  declaração;  e,  por  último,  em que 

momento tais decisões os comportam.

Finalmente, depois de estudar os embargos de declaração, sua origem, 

conceito, hipóteses de cabimento, efeitos e processamento, passou-se à análise de 

alguns  julgados  que  trataram  de  embargos  de  declaração,  para  se  verificar  a 

aplicação do que no presente trabalho foi explanado.

Contudo,  antes  de  chegar  ao  estudo  dos  embargos  de  declaração 

propriamente ditos, torna-se necessária uma análise sobre a decisão judicial – uma 

vez que é nela em que podem estar contidos os vícios e defeitos que ensejam a 

oposição de embargos declaratórios.

Ao se tratar acerca do tema decisão judicial, observa-se que, na maior 

parte  dos  compêndios  de  processo  civil,  a  matéria  é  abordada  em relação  aos 

mesmos aspectos: conceito, forma, meios de expressão, eficácia, nulidades.

Não se pode questionar a importância desse estudo, mas, no entanto, 

existem outros pontos que são negligenciados, por mais que suscitem o interesse da 

comunidade jurídica.

Dessa forma, saber, por exemplo, como se forma uma decisão judicial; 

quais são os elementos que levam um julgador a decidir de determinada maneira e 

não de outra; a razão pela qual uma norma jurídica recebe um tratamento de um 

julgador  e  um diferente  de  outro;  o  que deve  conter  minimamente  uma decisão 

judicial para que atenda aos interesses das partes, são assuntos instigantes e que 

merecem certa consideração. Não se pretende, contudo, esgotar o tema, ou mesmo 

tecer  conclusões definitivas  sobre  ele,  mas lançar  uma luz  sobre  esse  assunto, 
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demonstrando a sua importância  e  aplicabilidade no direito  processual  brasileiro, 

notadamente o civil.

Depois  da  decisão  judicial,  é  analisada  a  posição  dos  embargos 

declaratórios no sistema recursal brasileiro, dando enfoque à sua origem, conceito e 

natureza jurídica.

Dessa forma, o desenvolvimento do trabalho – além da introdução e da 

conclusão – foi dividido em três capítulos. Em cada um deles, procurou-se aglutinar 

a matéria referente cada um dos pontos de estudo: a decisão judicial, os recursos e 

os embargos de declaração.

Em cada capítulo, foram feitas as subdivisões necessárias a uma melhor 

sistematização e final compreensão do tema proposto.

Para a realização deste trabalho, foi  utilizada metodologia de pesquisa 

eminentemente bibliográfica, de cunho documental.

Foram utilizados livros e artigos científicos de revistas especializadas em 

Direito,  bem  como  se  recorreu  às  obras  sobre  linguagem,  lingüística  e 

argumentação, e consultas à legislação, jurisprudência, sentenças e acórdãos.

Igualmente  importantes  foram  as  consultas  às  obras  estrangeiras,  de 

inegável contribuição para a execução deste trabalho.
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2 DA DECISÃO JUDICIAL

2.1 Da decisão como ato complexo: discurso

O relacionamento  do  homem com o meio  em que vive  –  seja  com a 

natureza, seja com os seus semelhantes – é mediado pelo uso de símbolos.

A esse conjunto de símbolos, de sinais, dá-se o nome de linguagem.1 A 

linguagem é compreendida muito mais que a capacidade geral de falar; é ela quem 

permite a expressão geral do pensamento, como o entendiam Arnauld e Lancelot:

Até aqui consideramos a palavra apenas aquilo que ela tem de material e 
que  é  comum,  pelo  menos  em  relação  ao  som,  aos  homens  e  aos 
papagaios.
Resta-nos examinar aquilo que ela tem de espiritual, que a torna uma das 
maiores vantagens que o homem tem sobre todos os outros animais e que é 
uma  das  grandes  provas  da  razão:  é  o  uso  que  dela  fazemos  para 
expressar nossos pensamentos, e essa invenção maravilhosa de compor, 
com vinte e cinco ou trinta sons, essa variedade infinita de palavras que, 
nada  tendo  em si  mesmas  de  semelhante  ao  que  se  passa  em nosso 
espírito, não deixam de revelar aos outros todo seu segredo e de fazer com 
que  aqueles  que  nele  não  podem  penetrar  compreendam  tudo  quanto 
percebemos e todos os diversos movimentos de nossa alma.
Assim  se  pode  definir  as  palavras:  sons  distintos  e  articulados,  que  os 
homens transformaram em signos para significar seus pensamentos. É por 
isso que não se pode compreender bem os diversos tipos de significação 
que  as  palavras  contêm,  se  antes  não  se  tiver  compreendido  o  que  se 
passa em nossos pensamentos, pois as palavras foram inventadas para dá-
los a conhecer.
[...]
[...] pois os homens não falam apenas para expressar somente aquilo que 
concebem, mas quase sempre para expressar os julgamentos que fazem 
das coisas que concebem.2

1 Charles Morris afirma que a ciência que se ocupa dos sinais é a semiótica, enquanto a que trata do 
uso dos sinais  é a semiose (apud DINIZ,  Maria  Helena.  Compêndio de Introdução à Ciência  do 
Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 149). A primeira se divide em sintática (estuda os sinais 
relacionados  entre  si  mesmos),  semântica  (trata  da  relação  dos  sinais  com  os  objetos 
extralingüísticos) e pragmática (ocupa-se da relação dos signos com os usuários ou intérpretes).
2 ARNAULD, Antoine; LANCELOT, Claude. Gramática de Port-Royal. (trad.) Bruno Fregni Bassetto e 
Henrique Graciano Murachco. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 29-30.
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Através da linguagem, estabelece-se um elo entre as pessoas que falam 

(sujeito  emissor  e  receptor)  acerca  de  determinado  objeto,  tornando-se,  dessa 

forma, instrumento da comunicação.3

A linguagem desempenha uma função social muito importante, qual seja, 

a de que o homem utiliza a língua porque vive em comunidade e, por isso, sente 

necessidade de estabelecer relações com os seus semelhantes.4

Mas a função mais importante da linguagem não é a de comunicar. Não é 

somente agir na explicitude lingüística, mas sim montar o discurso envolvendo as 

intenções em modos de dizer, ou seja, argumentar:

A  interação  social  por  intermédio  da  língua  caracteriza-se, 
fundamentalmente, pela argumentatividade.  Como ser dotado de razão e 
vontade, o homem, constantemente, avalia, julga, critica, isto é, forma juízos 
de valor.  Por  outro  lado,  por meio  do discurso – ação verbal  dotada de 
intencionalidade – tenta influir  sobre o comportamento do outro ou fazer 
com que compartilhe determinadas de suas opiniões. É por esta razão que 
se pode afirmar que o ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso no 
sentido de determinadas conclusões, constitui o ato lingüístico fundamental, 
pois  a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia,  na acepção mais 
ampla  do  termo.  A  neutralidade  é  apenas  um  mito:  o  discurso  que  se 
pretende “neutro”, ingênuo, como também uma ideologia – a da sua própria 
objetividade.5

Assim,  seja  através  da  fala,  seja  através  da  escrita,  o  homem  se 

comunica, produz um discurso, e variadas são as questões que se colocam quando 

um leitor é confrontado com um discurso: o que é que se pretende quando alguém 

fala  ou  escreve?  Quando  alguém  diz  mais  do  que  efetivamente  diz?  Como 

deciframos o discurso escrito?6

3 Nas palavras de Paul Ricœur: “A comunicação é a superação da radical não comunicabilidade da 
experiência vivida enquanto vivida, isso porque a experiência experienciada, como vivida, permanece 
privada, mas o seu sentido, a sua significação, torna-se pública.
[...]
Ao  comunicar  algo  a  alguém,  aponta-se  para  a  única  coisa  que  queremos  dizer  graças  aos 
dispositivos públicos dos nomes próprios, demonstrativos e descrições definidas.  Ajuda o outro a 
identificar o mesmo elemento para o qual aponto, graças aos dispositivos gramaticais que fornecem 
uma experiência singular com uma dimensão pública. 
[...]
Podemos dizer que a própria linguagem é o processo pelo qual a experiência privada se faz pública.” 
(RICŒUR, Paul. Teoria da Interpretação: o discurso e o excesso de significação. Lisboa: Edições 70, 
1996. p. 27-8 e 30).
4 KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e Linguagem. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1993. p. 17.
5 Idem ibidem, p. 19.
6 RICŒUR, Paul, 1996, p. 83.
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Por certo, todas as pessoas, para se expressarem, utilizam a linguagem, 

mas, o jurista, o julgador, o operador do Direito, tem a palavra como matéria prima 

de seu ofício, razão pela qual se torna tão importante uma análise da linguagem.

De  fato,  e  essa  é  a  ponderação  de  Raimundo  Bezerra  Falcão  –  ao 

enaltecer as evidentes relações entre linguagem, sentido e direito –, como transmitir 

“o sentido do justo sem o auxílio da linguagem?” Pois, “sem linguagem, a vida social 

e, por extensão, a vida político-jurídica tornar-se-iam impossíveis”. Como o homem, 

segundo Aristóteles, é um animal cuja vida se desenrola na comunidade política, “é 

em comunidade que tem de haver comunicação”, e, “para haver comunicação, a 

linguagem é imprescindível”.7

Na seara jurídica, tanto a fala quanto a escrita são importantes, mas, para 

efeitos desse estudo, a linguagem escrita assume uma feição mais considerável, 

uma vez que é através da produção dos textos escritos – notadamente as decisões 

judiciais, que se materializa a relação processual.

2.1.1 A linguagem e o discurso

De  antemão,  deve-se  explicar  o  fenômeno  do  discurso,  os  seus 

componentes, a maneira como se conectam para criá-lo, a forma como é explicado 

e como é compreendido, para, em um segundo momento, entender e apreender a 

decisão judicial como discurso.

Para os filósofos antigos, o discurso exige dois signos básicos: um nome 

e  um verbo,  que  se  conectam  numa  síntese  que  vai  além  das  palavras.  Só  a 

conjunção entre  os dois  elementos produz um elo  predicativo,  a  que chamaram 

logos, discurso.8 

Ao desenvolver sua teoria, Ferdinand Saussure distinguiu a linguagem do 

discurso  (que  ele  tratou  como  ‘‘langue’’  e  ‘‘parole’’),  significando  a  linguagem  o 

código  ou  o  conjunto  de  códigos,  sobre  cuja  base  falante  o  particular  produz  o 
7 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 79.
8 RICŒUR, Paul, 1996, p. 13.
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discurso como uma mensagem particular. Tal teoria foi considerada extrema, uma 

vez que a linguagem desapareceu como discurso.9

A despeito da teoria de Saussure – e, posteriormente, a de Chomsky10 – a 

melhor definição de discurso é a dada por  Wittgenstein, que o define como o uso 

que fazemos da língua,11 ou, em outras palavras, o uso que fazemos da língua em 

determinado contexto.

Quando se utiliza a linguagem nesse sentido, pode-se dizer que ela é 

usada como intenção, isto é, não se considera a língua como apenas um conjunto 

de morfemas e frases. Quando as pessoas falam ou escrevem, assim agem porque 

querem comunicar algo a outrem. Procura-se, na linguagem, introduzir o sujeito e a 

situação da comunicação e, assim, a linguagem é pensada como discurso, é meio 

para se atingir determinado fim.

O discurso é endereçado a uma outra pessoa e é em função dessa outra 

pessoa que ele se constitui. 

Dessa forma, só é possível compreender o discurso quando se ultrapassa 

esse sentido de linguagem enquanto função (morfemas, grafemas, frases) para o de 

intenção.

9 Idem ibidem, p. 13.
10 A  teoria  de Chomsky abordou  conceitos como o de competência  e  desempenho.  Para  ele,  a 
competência  de  linguagem é  a  capacidade  que  tem as  pessoas  de  se  comunicar  por  meio  de 
sistemas vocais, enquanto que desempenho é a utilização da língua. Sobre o assunto, cf. CHOMSKY, 
Noam. Linguagem e Pensamento. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1977.
11 Em sua obra “Investigações Filosóficas”, Wittgenstein se concentra em descobrir os diferentes usos 
da linguagem operados na vida cotidiana. Afirma que as linguagens são transparentes e como que 
eternas,  insensíveis  para  as  diferenças  históricas  e  a  diversidade  cultural  da  humanidade.  A 
linguagem real da vida não considera apenas as estruturas lógicas que podem ordenar com perfeição 
e transparência. A linguagem real  da vida se mantém sempre em aberto e abrindo-se para usos 
sempre novos e jogos em contínua reformulação. Toda linguagem originária remete sempre para a 
conjugação em toda experiência real das três dimensões ou poderes da realidade: 1º. A linguagem 
está aquém de toda ordem e/ou desordem de qualquer tipo, natureza ou nível; 2º. A linguagem é a 
possibilidade  em  sentido  transitivo  de  possibilitar,  i.e,  dar  o  poder  ou  tirar  o  poder  de  toda 
discriminação e indiscriminação; 3º. A linguagem é o princípio de continuidade e manutenção para 
toda diferenciação e/ou indiferenciação. A integração da linguagem real da vida constitui de alto a 
baixo toda experiência humana, em cuja força se inaugura a  existência  histórica  das culturas.  A 
linguagem originária não é nem se deixa reduzir a mero instrumento de descrição e representação. 
As funções paradigmática e apodigmática não exaurem o vigor da presença da linguagem. Compõem 
apenas um de seus usos e regem os jogos de subsunção e jonglagem. Não se pretende impor um 
modelo de uso e um padrão de discurso a todas as alas e a todos os jogos da linguagem.
Para ele, toda palavra tem um significado. “Este significado é atribuído à palavra. Ele é o objeto que a 
palavra  designa“.  (WITTGENSTEIN,  Ludwig.  Investigações  Filosóficas.  3.ed.  São  Paulo:  Abril 
Cultural, 1984. p.15).
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Afirmar que o discurso é o uso que se faz da linguagem em determinado 

contexto significa que ele está relacionado à intenção daqueles que dela estão se 

utilizando. Só se pode entender a noção de discurso se se entender o uso que se 

faz  da  língua,  como  resultado  da  relação  que  o  discurso  mantém  com  outros 

discursos.

Foi apenas com o surgimento da Pragmática – no momento em que se 

passou a incorporar a enunciação ao estudo dos enunciados lingüísticos – que a 

linguagem se voltou para o estudo do discurso e da retórica.

Dentre os filósofos que primeiramente realizaram estudos sobre os atos 

de linguagem, como aquilo que se faz quando se fala, destacam-se Austin e Searle.

A teoria dos atos de fala ("speech act theory") foi resultado das análises 

sobre linguagem feitas por John Langshaw Austin acerca da linguagem, na tentativa 

de articular significado lingüístico aos usos da linguagem e práticas lingüísticas, ou 

seja, compreender a linguagem e o problema do significado sob a perspectiva da 

ação. 

Partindo do conceito de atos de fala, ou atos do discurso, tenta traçar uma 

teoria do significado como uso. A idéia é demonstrar que dizer algo é sempre fazer 

algo, ao mesmo tempo em que procurou explicitar as diversas coisas que fazemos,  

contemporaneamente, quando proferimos enunciados e expressões lingüísticas.

Seus  estudos  buscaram  responder  à  questão  de  como  pode  uma 

sentença ter significado, recorrendo, em sua análise, a exemplos do uso lingüístico, 

restringindo,  dessa  forma,  “o  problema  filosófico  a  um  ‘campo  semântico’  bem 

delimitado,  no  contexto  do  qual  o  uso  de  certas  expressões  deve  ser  bem 

examinado, levando-se em conta quando, como, por que e por quem determinadas 

expressões devem ser usadas e outras não”.12

12 SOUZA FILHO, Danilo Marcondes de. A filosofia da linguagem de J. L. Austin.  In  AUSTIN, J. L. 
Quando Dizer  é  Fazer.  Porto  Alegre:  Artes Médicas,  1990.  p.  9.  Para  Ricœur, “J.L.  Austin  foi  o 
primeiro a notar que os ‘performativos’ – como promessas – implicam um empenhamento específico 
do falante, que faz o que diz ao dizê-lo. Ao dizer ‘prometo’, ele promete efectivamente, isto é, coloca-
se sob a obrigação de fazer o que diz que há-de fazer. O ‘fazer’ do dizer pode comparar-se ao pólo 
acontecimental  na  dialética  do  evento  e  da  significação.  Mas  este  ‘fazer’  segue  também regras 
semânticas que são exibidas pela estrutura da frase:  o verbo deve ser o da primeira  pessoa do 
indicativo.  Aqui  também uma ‘gramática’  específica  suporta a força performativa  do discurso.  Os 
performativos são apenas casos particulares de uma característica geral exibida por toda a classe de 
actos da linguagem, quer sejam ordens, desejos, perguntas, advertências ou asserções. Todas elas, 
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Em síntese, quando falamos, produzimos certos fonemas ou grafemas, 

que são dotados de certo sentido e referência convencionais. Mas, ao mesmo tempo 

em que dizemos, empregamos, para dizer algo, uma  força,  uma intenção, de tal 

maneira  que palavras  que têm o mesmo sentido podem ser  usadas com forças 

diversas, para designar diferentes tipos de ação. E ao falar essas palavras com certo 

sentido  e  certa  força,  uma  reação  é  provocada  no  ouvinte.  Todas  essas  fases 

compõem, segundo Austin, o ato de fala.13 

Dessa maneira, ao pronunciar as mesmas palavras, elas continuam com 

seu  significado,  mas  a  força  empregada  para  expressá-las  pode  traduzir-se  em 

ações variadas, como, por exemplo, uma ordem, uma promessa ou provocação:

Quando  dizemos  algo,  estamos,  em  primeiro  lugar,  produzindo  certos 
fonemas ou grafemas (palavras) dotados de um certo “sentido e referência” 
convencional.  Realizamos,  com  isso,  o  que  Austin  chamou  de  ato 
locucionário.  Mas  quando  proferimos  palavras  com  um  certo  sentido  e 
referência  estamos,  também,  fazendo  algo  mais:  estamos  utilizando  tais 
palavras com um certa  força,  com uma certa  intenção,  de tal forma que 
palavras  com  o  mesmo  sentido  e  referência  podem  ser  utliizadas  com 
diferentes  forças,  para  praticar  tipos  diferentes  de  ação.  Proferindo  um 
enunciado com tal  força – a qual Austin denominou  força ilocucionária – 
realizamos o que ele chamou de ato  ilocucionário. Finalmente, proferindo 
palavras  com  um  certo  sentido  e  referência  e  com  uma  certa  força, 
provocamos  reações  em  nosso  ouvinte.  Fazendo  isso,  provocando  tais 
efeitos, cumprimos o que Austin denominou ato perlocucionário.14

Dessa  forma,  o  que  se  observa,  com os  estudos  de  Austin,  é  que  é 

necessário distinguir entre o significado das expressões lingüísticas, consideradas 

como tais, e o significado do uso dessas expressões para alguém comunicar algo a 

outrem.  Enquanto  a  determinação  do  significado  das  expressões  é  fixo, 

convencional e independente do contexto, a determinação do significado do ato de 

comunicar algo através de expressões é sempre dependente de informações extra-

lingüísticas.

além de dizerem algo (o  acto locucionário),  fazem algo ao dizer  (acto  ilocucionário)  e produzem 
efeitos por o dizerem (o acto perlocucionário).” (RICŒUR, Paul, 1996, p. 25-6).
13 A essas etapas que formam o ato de fala, Austin chamou, pela ordem, de ato locucionário, ato 
ilocucionário e ato perlocucionário. (AUSTIN, John Langshaw.  Quando dizer é fazer. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1990. p. 85 e ss).  Quanto à distinção entre atos ilocucionários e perlocucionários, o 
autor dedicou a 9ª Conferência, que repousa às p. 95 a 102 da obra “Quando Dizer é Fazer”.
14 GUERRA, Marcelo Lima. Norma: uma entidade semântica.  In  MACEDO, Dimas (org.).  Filosofia e 
Constituição:  estudos em homenagem a Raimundo Bezerra  Falcão.  Rio  de Janeiro:  Letra  Legal, 
2004. p. 68.



22

A despeito das muitas críticas dirigidas a essa teoria, cuja análise não 

cabe no presente estudo,15 não se pode negar a sua contribuição ao pensamento 

filosófico contemporâneo, notadamente no que se refere a existência de ações que 

são e só podem ser cometidas enunciando determinadas expressões lingüísticas, 

isto  é,  algumas  ações  só  podem  ser  cometidas  se  se  disser  que  se  as  está 

cometendo; bem como ao explicitar a diversidade de atos de fala que têm elementos 

em comum.

Pelos estudos de Austin, o que se conclui é que levar em consideração o 

contexto em que se utilizam as expressões e os elementos do contexto significa que 

a linguagem não deve ser considerada apenas em sua estrutura formal, mas sempre 

em relação a uma situação em que se faz o uso de uma expressão.

Analisar a linguagem dentro do contexto social e cultural em que é usada 

faz com que os obstáculos entre o mundo e a linguagem sejam superados. O que 

significa dizer que a linguagem é uma prática social concreta e que assim deve ser 

examinada.16

O que Austin propõe não é uma teoria do significado, mas uma teoria da 

ação, da linguagem como forma de ação, porque a considera a partir de seu uso.

Em  outras  palavras,  Austin  considera  que  as  ações  humanas  se 

distinguem dos meros comportamentos, porque estes são diretamente observáveis, 

enquanto  que as  ações são dotadas de um certo  sentido  que é  atribuído  a um 

comportamento.17

15 Sobre as críticas às teses de Austin, cf. GUERRA, Marcelo Lima, 2004, p. 69-70. Dentre elas, cita o 
autor  a  legitimidade  de considerar  os  efeitos  de um ato  de fala  como  integrando o  próprio  ato,  
enquanto um fenômeno que se realiza em uma precisa coordenada temporal; a distinção entre ato 
locucionário  e  ilocucionário;  a  idéia  de  perceber  um  sentido  e  uma  referência  a  sentenças  e 
enunciados, inteiramente dissociado da força ilocucionária.
16 SOUZA FILHO, Danilo Marcondes de, 1990, p. 10.
17 John Searle, por sua vez, contribuiu enormemente para o estudo da linguagem ao revitalizar a 
distinção entre fatos brutos e fatos institucionais, baseando-se nos estudos de G.E. M. Ascombe. Os 
fatos brutos seriam os que independem de regras formuladas pelo homem para que existam (são os 
fatos naturais), enquanto que os institucionais são os que só existem porque criados por um sistema 
de regras. De tal forma que se pode dizer que os meros comportamentos encaixam-se na categoria 
dos fatos brutos, e as ações humanas, no de fatos institucionais. (GUERRA, Marcelo Lima, 2004, 
nota de rodapé n°8, p. 72).
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Isso leva à conseqüência de que toda ação humana é dotada de duas 

dimensões distintas: uma seria a empírica e a outra seria a intensional.18

A dimensão empírica é a diretamente observável, seria o comportamento 

que tem toda ação humana.  E a  dimensão intensional  é  a  que corresponde ao 

sentido de que toda ação é dotada.

Assim,  no  ato  de  fala,  a  dimensão  empírica  é  a  palavra  (grafemas, 

fonemas,  morfemas)  e  a  intensional,  o  sentido  ou  significado  atribuído  a  esses 

elementos.

Ao decompor-se a dimensão intensional  dos atos de fala,  têm-se dois 

elementos: a força ilocucionária e o componente representacional.

A  força  ilocucionária  “representa  a  intenção  específica  com  que,  em 

circunstâncias  normais”  os  enunciados  são  emitidos;  é  ela  quem  “define, 

precisamente, o tipo de ação que se comete com a emissão (enunciação) de tais 

enunciados”.19

O  componente  representacional  consiste  numa  representação  de  um 

estado de coisas, que pode servir a diferentes propósitos, “o que explica como é 

possível vislumbrar em ordens, promessas, afirmações, previsões e indagações um 

elemento comum e invariável”.20

O exemplo a seguir esclarece o que seja o componente representacional:

Para evidenciar o caráter  meramente representacional  e fragmentário  do 
elemento ora analisado, é útil considerar os dois outros enunciados a seguir:
(8) Pedro fecha a porta.
(9) Pedro, fecha a porta!
O enunciado (8) pode ser assim reconstituído:
(8’) (o fechamento da porta por Pedro) deve ser o caso.
Enquanto o enunciado (9) pode ser assim reconstruído:
(9’) (o fechamento da porta por Pedro) deve ser o caso.
Com  tais  reconstruções,  podemos  perceber  que  ambos  os  enunciados 
contêm,  como  elemento  comum,  uma  representação  (uma  imagem)  do 
mesmo fato ou estado de coisas, a saber, Pedro fechando a porta ou o 
fechamento da porta por Pedro. Contudo, em (8’) evidenciou-se que essa 
representação foi utilizada com a intenção (força ilocucionária) de formular 

18 Intensão, aqui, é utilizada em contrariedade a extensão, e significa uma lista de características de 
um conceito a ser definido. Seria, assim, enumerar os caracteres que indicam que um objeto é um 
carro e não uma mesa.
19 GUERRA, Marcelo Lima, 2004, p. 75.
20 Idem ibidem, p. 76.
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uma  asserção:  em  outras  palavras,  o  fato  representado  em  (8’)  foi  aí 
concebido como um fato verdadeiro, uma descrição verdadeira do mundo. 
Por outro lado, em (9’) a representação do mesmo fato foi empregada para 
formular um comando: o estado de coisas representado entre parênteses 
não foi concebido como uma descrição verdadeira do mundo, mas como um 
modelo de conduta a ser seguido.21

Tem-se, assim, que Austin tratou a questão da referência por um outro 

ângulo.  Pode-se  dizer  “eu  prometo...”  e  produzir,  de  maneira  consciente  ou 

inconsciente, uma ameaça. Isso significa que o sujeito não pode se desvincular de 

seu objeto de fala, e não é possível analisar o objeto desvinculado do sujeito.

Jonh Searle  também realizou estudos referentes aos atos de  fala.  De 

acordo com ele:

[…] speaking a language is performing speech acts, acts such as making 
statements, giving commands, asking questions, making promises and son 
on … these acts  are  in general  made possible by and are performed in 
accordance with certain rules for the use of linguistic elements.
[…]
More precisely, the production of issuance of a sentence token under certain 
conditions is a speech act, and speech acts […] are the basic or minimal 
units of linguistic communication.22

Dessa maneira, conclui-se que, para Searle, os atos de fala constituem as 

unidades  fundamentais  da  comunicação,  ou  seja,  a  fala  se  efetua  mediante  a 

realização dos atos de fala.

Além  disso,  esses  atos  podem  ser  classificados  em  categorias  que 

correspondem  a  formas  de  interação  social,  tais  como  ordens,  comandos, 

promessas, perguntas; e tais atos obedecem a certas regras.

No  momento  em  que  se  efetiva  um  ato  de  fala,  são  realizados  três 

aspectos:

The first upshot of our preliminary reflections, then, is that in the utterance of 
any  of  the  four  sentences  in  the  example  a  speaker  is  characteristically 
performing at least  three distinct  kinds of  acts.  (a) The uttering of  words 

21 Idem ibidem, p. 76-7.
22 “[…]  falar  uma língua  consiste  em executar  atos  de  fala,  emitindo  afirmações,  dando ordens, 
formulando perguntas, fazendo promessas etc.... Estes atos, geralmente, se tornam possíveis e são 
executados de acordo com certas regras quanto ao uso dos elementos lingüísticos.
[…]
Mais especificamente, a produção e o enunciado de uma frase realizada sob determinadas condições 
é ato de fala; e os atos de fala [...] são as unidades básicas mínimas da comunicação lingüística”. 
(SEARLE,  John  R. Speech  Acts:  an  essay  in  the  philosophy  of  language.  London:  Cambridge 
University Press, 1985. p. 16).
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(morphemes,  sentences);  (b)  referring  and  predicating;  (c)  stating, 
questioning, commading, promising, etc.
Let us assign names to these under the general heading of speech acts:
(a) Uttering words (morphemes, sentences) = performing utterance acts.
(b) Referring and predicating = performing propositional acts.
(c) Stating,  questioning,  commanding,  promising,  etc.  =  performing 
illocutionary acts.23

Siegfried  J.  Schmidt  esclarece  esses  três  aspectos  do  ato  de  fala, 

afirmando que:

(a) Qualquer expressão comunicativa baseia-se num determinado conjunto 
de signos lingüísticos, que constitui o seu substrato.
(b) Esse conjunto de signos (= texto-de-superfície), no sentido de G. Frege, 
tem  um  determinado  sentido,  isto  é,  está  baseado  numa  determinada 
“proposição”  (segundo  a  terminologia  da  lógica),  que  constitui  a  sua 
“estrutura-em-profundidade”.
(c)  A  proposição  manifestada  na  situação  de  comunicação  vem exercer 
agora uma determinada função sociocomunicativa, servindo, por exemplo, 
para  transmitir  uma  ordem,  uma  promessa  etc.,  de  acordo  com  essas 
funções, geralmente estão previstas tanto certas formas de expressão como 
certos tipos de proposição.24

Baseado nos estudos de Austin,  Searle ainda considerava uma quarta 

espécie  de  atos  de  fala,  os  atos  perlocucionários,  os  quais  se  referem  às 

conseqüências e efeitos exercidos pelos atos ilocucionários sobre as atuações e 

pensamentos dos que se comunicam.

De acordo  com a  classificação  que  fez  dos  atos  de  fala,  Searle  quis 

demonstrar que não são os enunciados que se referem aos objetos, mas sim que a 

referência é um resultado do ato de fala. Ou seja, não é frase que expressa uma 

proposição, mas sim o locutor que, por meio dela, expressa a referida proposição. 

Searle  usou  a  expressão  “referring  expressions”  para  denominar  as 

expressões  que  são  utilizadas  normalmente  pelo  locutor  para  estabelecer  a 

“referência” em um ato comunicativo.25 

23 “A primeira  conclusão de nossas reflexões preliminares,  então,  está  naquela  da expressão de 
alguma das  quatro  sentenças no exemplo  que  um falante  está  executando ao menos três tipos 
distintos de atos. (a) expressar palavras (morfemas, sentenças); (b) consultar e predicar;  (c) indicar, 
questionar, comandar, prometer, etc..  
Deixe-nos atribuir  nomes a estes  sob  o  título  geral  de atos  de discurso:  (a)  Expressar  palavras 
(morfemas, sentenças) = executando atos de expressão.  (b) Consultando e predicando = executando 
atos proposicionais. (c) Indicar, questionar, comandar, prometer, etc. = executando atos ilocucionários 
(Idem ibidem. p. 23-24).
24 SCHMIDT, Siegfried J. Lingüística e Teoria do Texto: os problemas de uma lingüística voltada para 
a comunicação. (trad.) Ernst F. Schurmann. São Paulo: Pioneira, 1978. p. 54-56.
25 “Any expression which serves  to  identify anything,  process,  event,  action,  or any other  kind of 
‘individual’  or ‘particular’ I shall call a referring expression”.  (A qualquer expressão que serve para 
identificar  alguma  coisa,  processo,  evento,  ação,  ou  qualquer  outra  espécie  de  “individual”  ou 
“particular”, chamarei de “referring expressions” (= expressão referencial)). (SEARLE, John, 1985, p. 
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Outro filósofo  que contribuiu  enormemente para o desenvolvimento da 

lingüística foi Paul Grice.

Ele  desenvolveu  a  tese  de  que  a  comunicação  é  guiada  por  uma 

presunção fundamental acerca da racionalidade dos usuários da linguagem. Isto é, 

ao se comunicar, as pessoas não o fazem para transmitir informações irracionais ou 

absurdas.

Essa  presunção  de  racionalidade  daqueles  que  se  comunicam  –  que 

Grice denominou de “princípio da cooperação racional” (“Cooperative Principle”) – 

deve  se  assentar  em  algumas  regras  básicas,  chamadas  de  máximas 

conversacionais:

On the assumption that some such general principle as this is acceptable, 
one may perhaps distinguish four categories under one or another of which 
will fall certain more specific maxims and submaxims, the following of which 
will,  in general, yield results in accordance with the Cooperative Principle. 
Echoing  Kant,  I  call  these  categories  Quantity,  Quality,  Relation,  and 
Manner. The category of Quantity relates to the quantity of information to be 
provided, and under it fall the following maxims:
1.  Make  your  contribution  as  informative  as  is  required  (for  the  current 
purposes of the exchange).
2. Do not make your contribution more informative than is required.
[…]
Under  the  category  of  Quality  falls  a  supermaxim  –  “try  to  make  your 
contribution one that is true” – and two more specific maxims:
1. Do not say what you believe to be false.
2. Do not say that for which you lack adequate evidence.
Under  the  category  of  Relation  I  place  a  single  maxim,  namely,  “Be 
relevant”. […]
Finally,  under the category of Manner, which I understand as relating not 
(like the previous categories) to what is said but, rather, to how what is said 
is to be said, I include the supermaxim – “Be perspicuous” – and various 
maxims such as:
1. Avoid obscurity of expression.
2. Avoid ambiguity.
3. Be brief (avoid unnecessary prolixity).
4. Be orderly.26

26).
26 “Na suposição que algum princípio geral como este é aceitável, pode-se talvez distinguir quatro 
categorias sobre a qual ou as quais recairão determinadas máximas e submáximas mais específicas, 
que, em geral, produzirão resultados de acordo com o Princípio Cooperativo. Evocando Kant, chamo 
estas  categorias  de  Quantidade,  Qualidade,  Relação,  e  Maneira.  A  categoria  da  Quantidade 
relaciona-se à quantidade da informação a ser fornecida, e sobre ela quedam as seguintes máximas: 
1. Faça sua contribuição tão informativa quanto é requerida (para as finalidades da troca). 2. Não faça 
sua contribuição mais informativa do que é requerida.  [... ]  Sobre a categoria da Qualidade recai uma 
supermáxima - "tente fazer sua contribuição verdadeira" - e duas máximas mais específicas:  1.  Não 
diga o que você acredita ser falso.  2.  Não diga aquilo a que lhe falta a evidência adequada.  Sobre a 
categoria de Relação, coloco uma única máxima, a saber, "seja relevante".  [... ]  Finalmente, sobre a 
categoria da Maneira, que eu compreendo como se relacionando (como as categorias precedentes) 
não ao que é dito mas, de preferência, a como o que é dito é para ser dito, incluo a supermáxima - 
"seja claro" - e várias máximas como:  1.  Evite a obscuridade da expressão.  2.  Evite a ambigüidade. 
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Defende o autor que essas máximas não são necessariamente seguidas. 

Ao contrário. O normal é que elas, na comunicação diária, sejam violadas. Contudo, 

é  com  a  ajuda  delas  que  se  pode  buscar  as  informações  extra-lingüísticas 

essenciais para determinar o significado pragmático real daquilo que foi enunciado.

Em outras palavras, partindo da informação recebida inicialmente, e que, 

em geral, viola as máximas conversacionais, a fim de se chegar ao real significado 

dessa informação, acrescentam-se outros elementos, os quais podem ser obtidos 

pelo contexto27 e pela pressuposição de que o enunciante está seguindo o princípio 

da cooperação racional.

A  essa  operação  lógica  que  toma  como  premissas  o  significado 

lingüístico, o significado pragmático inicial, o contexto e o postulado da racionalidade 

do falante, Grice denominou de implicatura.

O autor dividiu as implicaturas em três grupos de exemplos:

GROUP A: Examples in which no maxim is violated, or at least in which it is 
not clear that any maxim is violated.
[…]
GROUP B: Examples in which a maxim is violated, but its violations is to be  
explained by the supposition of a clash with another maxim.
[…]
GROUP C: Examples that involve exploitation, that is, a procedure by which  
a maxim is flouted for the purpose of getting in a conversational implicature  
by means of something of the nature of a figure of speech.28

A fim  de  melhor  entender  o  que  seja  a  implicatura,  recorre-se  a  um 

exemplo dado por Grice.

Um falante A está planejando com B uma viagem pela França durante um 

feriado. Ambos sabem que A quer ver seu amigo C, se isso não envolver um grande 

desvio em seu trajeto.

3.  Seja sucinto (evite a prolixidade desnecessária).  4.  Seja em ordem.” (GRICE, Paul. Studies in the 
Way of Words. Harvard: Harvard University Press, 1989. p. 26-27).
27 “Para  o  reconhecimento  do  implícito,  faz-se  necessário  que  o  ouvinte  tenha  condições  de 
reconhecer no enunciado a forma particular sob a qual a proposição vem expressa. Por isso, o falante 
lhe dá indicações que permitam esse reconhecimento: é o modo do mostrar, do indicar, do implicitar 
que constitui a forma do enunciado”. (KOCH, Ingedore G. Villaça, 1993, p. 29)
28 “GRUPO A: Exemplos em que nenhuma máxima é violada, ou pelo menos não fica claro que 
alguma máxima foi violada.
GRUPO B:  Exemplos nos quais uma máxima foi violada, mas essa violação deve ser explicada pela 
suposição de choque com outra máxima.
GRUPO C: Exemplos que envolvem exploração,  que é o procedimento pelo qual uma máxima é 
negada pela finalidade de iniciar uma implicatura conversacional pelo significado de algo da natureza 
da figura do discurso”. (GRICE, Paul, 1989, p. 32-33).
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Então A pergunta a B onde C vive, ao que B responde “em algum lugar no 

sul da França”.

Não há nenhuma razão para se achar que B não está querendo tomar 

parte nisso. A sua resposta é, como ele bem sabe, menos informativa do que o 

necessário  para  atender  à  pergunta  de  A.  A  infração  à  primeira  máxima  da 

Quantidade pode ser explicada apenas se se supuser que B está consciente que ser 

mais informativo seria dizer algo que infringiria a segunda máxima da Qualidade 

(“Não diga aquilo que você não tem evidências adequadas”). Isso implica que  B não 

sabe em que cidade C vive.29

O  enfoque  dado  por  Searle  às  “referring  expressions”  em  muito  se 

assemelha aos estudos realizados por Wittgenstein.

De  acordo  com ele,  o  significado  dos  enunciados  deve  ser  explicado 

como  função  de  seu  uso  numa  sociedade  falante,  e  esses  enunciados  podem 

adquirir funções inteiramente distintas conforme os modos específicos de seu uso.30

As palavras, assim, só admitem significado como parte de certo contexto 

ou situação, o que Wittgenstein chama de jogo lingüístico. Por isso, para ele, como 

já explicitado anteriormente, o discurso é o uso que se faz da língua.31

Houve  um  salto  qualitativo  nos  estudos  lingüísticos  a  partir  dessas 

contribuições.

Enquanto  que  antes  se  analisava  a  sentença  e  seus  elementos 

constitutivos,  o  nome,  o  predicado,  o  sentido  e  a  referência,  Austin  e  Searle 

passaram a tratar das “condições sob as quais o uso das expressões lingüísticas 

produzem certos efeitos e conseqüências em uma dada situação”.32

Com esses trabalhos, demonstrou-se que há uma distinção entre o texto 

e o sentido que dele se extrai pela leitura.

29 Idem ibidem, p. 28-9.
30 WITTGENSTEIN, Ludwig, 1984, p. 27.
31 “As palavras não se limitam a nomear, mas possuem significado apenas como parte da linguagem 
e  adquirem  significado  por  meio  do  uso  que  se  lhes  dá  na  linguagem”.  (SHIBLES,  Warren. 
Wittgenstein, Linguagem e Filosofia. (trad.) Leônidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota. São 
Paulo: Cultrix, 1974. p. 10).
32 SOUZA FILHO, Danilo Marcondes de, 1990, p. 12.
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Outro  ponto  importante  a  ser  levado  em  consideração  é  o  de  que  a 

determinação de sentido de um enunciado sofre influência do contexto,  isto é,  a 

tarefa  de  constatar  o  sentido  exige  outras  informações  que  não  aquelas  que 

constam do próprio enunciado.

Isso significa que a decisão judicial, uma vez que é sentido, também será 

condicionada  pelo  contexto:  não  se  pode  desprezar  o  contexto  em  que  ela  é 

compreendida. De fato,  uma compreensão plena exige do intérprete mais que o 

enunciado a ser examinado; as circunstâncias em que se realiza o exame também 

são avaliadas.

Todavia, tais circunstâncias – é bom que se esclareça – não fazem parte 

do objeto de exame, mas um dado exterior, em relação ao qual o objeto é analisado.

Tanto os atos quanto os objetos são portadores de significados, sendo 

que estes, geralmente, quando significam algo, o fazem por imposição de atos de 

vontade,  e  são  chamados de  objetos  culturais,  como,  por  exemplo,  as  palavras 

escritas.

A diferença entre a significação dos objetos e a significação dos atos é 

importante para a compreensão do fenômeno lingüístico, pois na linguagem há os 

“objetos  lingüísticos”  (que  são  as  expressões  lingüísticas  e  os  enunciados,  por 

exemplo) e os “atos lingüísticos”.

Da mesma maneira, as expressões lingüísticas significam algo, e o uso 

dessas expressões lingüísticas também significa algo.

Ocorre  que  o  significado  das  expressões  lingüísticas  é  mera 

potencialidade, isso é, o seu significado existe na perspectiva de uma ação a ser 

praticada com o uso desses objetos.

O  ponto  de  convergência  entre  o  significado  das  expressões  e  o 

significado do uso dessas expressões é o ato de fala (“speech act”), entendendo-se 

por “fala” qualquer modo de comunicação, não se restringindo ao verbal.

Assim, destacou-se que o uso da linguagem não se subsume apenas ao 

ato de falar, mas sim ao uso que se faz do ato de fala.
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Os esforços de Austin e Searle conduziram ao conceito de atos de fala, 

como aquilo que se faz quando se fala, e que se decompõem em unidades, como o 

ato ilocucionário  (que encerra a força)  e o  perlocucionário  (que diz  respeito  aos 

efeitos  visados  pelo  uso  da  linguagem,  entre  os  quais  o  de  persuadir  e  o  de 

convencer).33

Esses estudos permitiram que o discurso passasse a ser o objeto central 

da lingüística.

Entendido o discurso como “atividade comunicativa de um locutor, numa 

situação  de  comunicação  determinada,  englobando  não  só  o  conjunto  de 

enunciados por ele produzidos em tal situação – ou os seus e os de seu interlocutor, 

no caso do diálogo – como também o evento de sua enunciação”34, e que o discurso 

se manifesta linguisticamente através de textos (que são nada mais que conjuntos 

de enunciados dotados de coerência e coesão), vê-se que o discurso é uma unidade 

pragmática:

O sistema lingüístico é um conjunto de estruturas fonológicas, morfológicas 
e sintáticas, dotado de uma “autonomia relativa, já que possui leis internas 
que  são  obrigatoriamente  seguidas”  (Pêcheux).  Seu  estudo  compete  à 
lingüística.  Já  o  discurso  considera  que  as  condições  sócio-político-
econômicas são fundamentais para seus estudos. Por isso apropriaram-se, 
como vimos, das ciências sociais, sem descartar, porem, a base lingüística. 
Afinal, são as leis internas do sistema lingüístico que servem de base para o 
desenvolvimento dos processos discursivos, socialmente diferenciados.
Os  discursos  constituem  um  “sistema  de  relações  de  substituição, 
paráfrases, sinonímias etc.”, que resultam em configurações diversas para 
cada um deles. Assim, por exemplo, nos discursos da história e da literatura 
as palavras,  ainda que as mesmas, ganham sentidos próprios,  diversos, 
dada a natureza de cada um.
Os discursos não são, portanto, a expressão de um “puro” pensamento, que 
se  utiliza  “por  acaso”  dos  sistemas  lingüísticos  constituídos.  O  sistema 
lingüístico  é  a  base  na qual  ele  se assenta.  Por  isso  apontamos que  a 
primeira “delimitação’ de sentido da palavra está na língua de que ela faz 
parte.35

Verifica-se,  assim,  a  importância  do  discurso  para  a linguagem.  É ele 

quem possibilita a intercomunicação entre os homens, quem permite que haja vida 

em comunidade.

33 KOCH, Ingedore G. Villaça, 1993, p. 20.
34 Idem ibidem, p. 22-23, nota de rodapé n. 1.
35 BACCEGA, Maria Aparecida. Palavra e Discurso: história e literatura. São Paulo: Ática, 1995. p. 51-
2.
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2.1.2 A decisão judicial como discurso

A decisão judicial é um discurso, porque dotada de sentido e capaz de 

produzir reações e efeitos.

Ao produzir um discurso, o locutor manifesta a sua intenção e a sua 

atitude perante os enunciados que produz através de sucessivos atos ilocucionários, 

“que se atualizam por meio de diversos modos de lexicalização que a língua oferece 

(operadores modais)”.36 

Dependendo do efeito que quer causar no interlocutor, o locutor orienta 

seu  discurso.  Se  o  quer  autoritário,  procura  manifestar  um  saber,  implícito  ou 

explícito, de tal forma a obrigar o interlocutor a aderir ao seu discurso, aceitando-o 

como verdadeiro, apresentando seus argumentos como incontestáveis.

Para torná-los mais persuasivos, o locutor introduz seus argumentos 

utilizando-se de  expressões como “é certo...”,  “é  preciso....”,  “é  necessário...”,  “é 

sabido....”, “é dever de todos...”.37

Esse tipo de recurso é largamente verificado nas decisões judiciais.

O julgador elabora o seu discurso de forma a convencer às partes – 

aqui se considerando que são as interessadas na lide – de que aquela conclusão é a 

que contém as razões corretas para o desfecho da demanda:

O discurso constrói a sua verdade. Em outras palavras, o enunciador não 
produz discursos verdadeiros ou falsos,  mas fabrica discursos que criam 
efeitos de verdade ou de falsidade, que  parecem verdadeiros ou falsos e 
como tais são interpretados. Por isso, emprega-se o termo “veridicção” ou 
“dizer-verdadeiro”,  já  que  um  discurso  será  verdadeiro  quando  for 
interpretado como verdadeiro, quando for dito verdadeiro [...]38

Ademais, tanto a persuasão do enunciador quanto a interpretação do 

enunciatário se realizam no e pelo discurso.39

36 KOCH, Ingedore G. Villaça, 1993, p. 87.
37 Idem ibidem, p. 87. Aqui a autora se utilize do hexágono lógico de Blanché.
38 BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria Semiótica do Texto. São Paulo: Ática, 1990. p. 64.
39 Idem ibidem, p. 62.
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O discurso  (o  diálogo)  conduz ao entendimento entre  as partes,  na 

medida em que proporciona que as afirmações emitidas possam ser refutadas em 

um processo de verificação.

Dessa  forma,  observa-se  que  essa  espécie  de  discurso  traz  a 

obrigação de se ser fundamentada, uma vez que se abre à refutação.

O objetivo do julgador, como já se afirmou, é convencer a parte de que 

seu discurso é verdadeiro.

Sobre o assunto, Austin afirma que tomar um discurso por verdadeiro 

depende de vários fatores, mas nunca se pode ter a certeza dessa veracidade:

A  questão  levada  avante  transforma-se  afinal  num  desafio  à  própria 
possibilidade  de ‘acreditar  em outra  pessoa’  de algum modo no  sentido 
ordinariamente aceito da frase. [...] Dá-se então que somos tentados a dizer 
que, por ‘acreditar nele’, queremos apenas dizer que tomamos certos sons 
vocais como sinais de certo comportamento iminente, e que outras mentes 
não são verdadeiramente mais reais que desejos inconscientes.
Acreditar em uma pessoa, em autoridade e testemunho, parece ser antes 
uma parte  essencial  do ato  de comunicação,  que constantemente  todos 
realizamos. É uma parte irredutível de nossa experiência, tanto quanto, por 
exemplo,  fazer  promessas  ou  tomar  parte  em  competições,  ou  mesmo 
perceber manchas de cores. Podemos enunciar certas vantagens de tais 
comportamentos, e podemos elaborar regras de certo tipo para sua conduta 
‘racional’(como os  tribunais  e  os  historiadores e  psicólogos  elaboram as 
regras para aceitar testemunho). Mas não há ‘justificação’ para adotá-los 
enquanto tais.40

O que o locutor pode fazer para dirigir seu discurso de modo a torná-lo, 

pelo menos para o interlocutor, verdadeiro, é fazer escolhas de forma seletiva. Em 

outras palavras, o efeito que vai conseguir vai  depender das escolhas que tomar 

para formar o discurso.

Contudo, há de se ressaltar que a forma de discurso que se constata 

na decisão judicial é o qualificado.

40 Austin, John L. Outras mentes. In Ensaios: os pensadores. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1989. 
p. 46.



33

Isso porque a  decisão judicial  é  formulada por  um jurista  e  se  insere 

dentro de um contexto específico, dotado de uma linguagem própria (a judicial),41 

empregada por um grupo restrito de pessoas.

Deve-se  também  observar  que  a  decisão  judicial  é  um  discurso 

regulamentado pela ordem jurídica. Dessa forma, o fato de ter que atender a certos 

rigores  e  formas  previstas  pelo  ordenamento,  diferencia  a  decisão  judicial  das 

demais espécies de discurso. 

2.2 Do contexto da descoberta x contexto da justificação

Dentre as muitas funções da ciência do Direito, uma delas, certamente, 

é a função decisória,  no sentido de que, como o Direito tem por escopo regular 

condutas, logo deve prever uma forma de exercer essa regulamentação.

Da mesma maneira, como o Direito se destina a compor conflitos, tem-

se que a decisão judicial não tende a eliminar a questão, mas tão-somente encontrar 

uma forma de transformar esse conflito, para que o mesmo não seja retomado ou 

levado adiante.

Pode-se  dizer  que  o  processo  tem  seu  ápice  com  a  prolação  da 

sentença, dando-se a cada um aquilo a que tem direito, como já dizia Chiovenda 

(“na medida do que for praticamente possível o processo deve proporcionar a quem 

tem um direito tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de obter”).42

41 Paulo de Barros Carvalho afirma que o Direito se expressa por meio de uma linguagem própria: 
“[...] a linguagem natural está para a realidade em que vivemos, assim como a linguagem do direito 
está para a nossa realidade jurídica. Dito de outra maneira, da mesma forma que a linguagem natural 
constitui nosso mundo circundante, a que chamamos de realidade, a linguagem do direito estabelece 
o domínio jurídico, isto é, o campo material das condutas intersubjetivas, dentro do qual nascem, 
vivem  e  morrem  as  relações  disciplinadas  pelo  direito.  [...]”  (CARVALHO,  Paulo  de  Barros. 
Interpretação e linguagem – concessão e delegação do serviço público . Revista Trimestral de Direito 
Público, São Paulo,  n. 10, p.78-88, 1995, p. 81).
42 CHIOVENDA,  Giuseppe.  Dell’azione  nascente  dal  contrato  preliminare.  In  Saggi  di  Diritto 
Processuale Civile. Milano: Giuffrè, 1993. v. I, p. 110.
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Ao dirigir um processo, o juiz se investe da autoridade para garantir seu 

desenvolvimento linear, cumprindo o art. 130 do CPC,43 determinando a realização 

das provas necessárias a sua instrução e deferindo aquilo que entende útil para o 

deslinde da questão. 

Como desfecho do processo, a sentença deve ser tratada muito mais 

que uma fase do procedimento.

A sentença é um momento axiológico para o qual convergem todas as 

faculdades do julgador, seja a sua sensibilidade, seja a sua capacidade, seja o seu 

conhecimento técnico.

Chiovenda afirma que o juiz, antes de decidir a demanda, realiza “uma 

série  de  atividades intelectuais  com o  objetivo  de  se  aparelhar  para  julgar  se  a 

demanda é fundada ou infundada, e, pois, para declarar existente ou não existente a 

vontade concreta de lei, de que se cogita”.44

E chama essas atividades intelectuais  de cognição,  “instrumento  da 

atuação da vontade da lei mediante verificação”.45

Segundo  Martin  Heidegger,  o  intérprete  já  possui  uma  pré-

compreensão  daquilo  que  vai  interpretar,  já  sabe  de  antemão  as  palavras  que 

utilizará para realizar essa tarefa. 

Essa pré-compreensão é justificada pela visão de mundo do intérprete: 

conforme ele compreende, o compreendido vai se explicitando.46

43 CPC.  Art.  130.  Caberá  ao  juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,  determinar  as  provas 
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
44 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1969. v. I, p. 
217.
45 Afirma ainda que essa cognição é tão necessária que sua análise pertence à doutrina da relação 
processual, devendo ser examinada mediante duas formas: se essa cognição for ordinária (plena e 
completa) ou sumária (incompleta): “Diz-se ordinária, ou seja, plena e completa, a cognição do juiz, 
quando tem por objeto o exame a  fundo  de  todas  as razões das partes, quer dizer,  de  todas  as 
condições para a existência do ato e da ação e de todas as exceções do réu. Qualifica-se de sumária 
ou incompleta a cognição do juiz quando o exame das razões das partes ou não é exaustiva ou é 
parcial”. (HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes, 1988. v. I. p. 217).
46 “A interpretação de algo como algo funda-se, essencialmente, numa posição prévia, visão prévia e 
concepção  prévia.  A  interpretação  nunca  é  a  apreensão  de  um  dado  preliminar  isenta  de 
pressuposições. [...] Em todo princípio de interpretação, ela se apresenta como sendo aquilo que a 
interpretação necessariamente já "põe", ou seja, que é preliminarmente dado na posição prévia, visão 
prévia e concepção prévia.” (Idem ibidem, p. 207).
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Assim,  para  interpretar,  o  aplicador  do  Direito  precisa  antes 

compreender, mas a própria compreensão está precedida da pré-compreensão, o 

que implica dizer que o que o aplicador vai interpretar já contém elementos de sua 

perspectiva de mundo.

Dessa forma, para Heidegger, não há uma interpretação completa e 

definitiva, porque ela está sempre impregnada pelas impressões de mundo daquele 

que  vai  interpretar.  As  interpretações  devem  ser  analisadas  levando  em 

consideração o tempo em que foram feitas.

A compreensão também não pode ser concebida fora de um contexto 

histórico e social, porque se dá em um conjunto de relações já interpretadas , a que 

Heidegger denominou de círculo hermenêutico.

Outro estudioso da teoria da interpretação foi Hans-Georg Gadamer. 

Entendia que a interpretação sempre se inicia com conceitos prévios que vão sendo 

substituídos por outros, mais adequados ao caso, à medida em que o intérprete 

avança no processo interpretativo.

Entretanto, diferentemente de Heidegger, Gadamer afirma que, face a 

qualquer texto, a tarefa do intérprete é não introduzir os seus hábitos lingüísticos, de 

forma direta e acrítica, mas sim que haja abertura à opinião do outro ou à opinião do 

texto. 

Até  porque,  aquele  que  quer  compreender  um  texto  tem  de  estar 

disposto a deixar que o texto diga algo por si mesmo. Deve haver, desse modo, 

receptividade,  que,  entretanto,  “não  pressupõe  nem  neutralidade  com  relação  à 

coisa  nem  tampouco  auto-anulamento,  mas  inclui  a  apropriação  das  próprias 

opiniões prévias e preconceitos, apropriação que se destaca destes”.47

Para ele, a compreensão envolve sempre pré-conceitos, ou pré-juízos, 

ou seja,  conceitos formulados anteriormente à compreensão e interpretação, que 

influem no resultado destas.

47 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
3. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 405.
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Por  fim,  ele  não  diferencia  a  compreensão  da  interpretação  e  da 

aplicação.  Para  ele,  todas  formam  um  processo  hermenêutico  unitário,  pois  o 

trabalho do intérprete se dá a partir  de uma fusão de horizontes (o horizonte do 

intérprete e o horizonte do texto):  ao interpretar,  está-se criando um novo texto, 

resultado da fusão desses horizontes. 

Gadamer acredita que não se pode desprezar o impacto que a história 

exerce sobre o intérprete. Assim, não se deve ficar adstrito à intenção do autor ou ao 

primeiro significado, mas levar sempre em consideração o aspecto histórico.48

Tem-se, assim, que, ao decidir, ao fabricar seu discurso, o julgador não 

está dissociado do meio em que vive, nem das suas convicções pessoais. 

Verificado que o juiz, ao decidir a causa, não está livre das influências 

externas e internas, resta o questionamento acerca da imparcialidade que deve ter 

para  exercer  a  atividade  judicante.  Afinal,  é  exigido  do  julgador  que  atue  com 

imparcialidade, sem beneficiar ou prejudicar intencionalmente nenhuma das partes.

Isso  porque  o  juiz,  “ao  decidir  uma  causa,  não  foi  chamado  pelo 

jurisdicionado  a  emitir  uma  opinião;  ele  tem a  obrigação  de  decidir,  expondo  a 

vontade do Estado sobre a lide em exame, não obstante lhe ser permitido considerar 

todos os fatos alegados e presentes nos autos”:49

Importante aqui ressaltar a diferença que existe entre a imparcialidade 

e a neutralidade do julgador.

A imparcialidade é inseparável do exercício da função jurisdicional; é 

pressuposto para que a relação processual seja válida.

Entretanto, o mesmo não se pode dizer da neutralidade.

A neutralidade implica o não envolvimento do cientista com o objeto de 

sua investigação, a sua ciência.

48 “A  forma  lingüística  e  o  conteúdo  da  tradição  não  podem  ser  separados  na  experiência 
hermenêutica.  Se  cada  língua  é  uma  acepção  do  mundo,  não  o  é  tanto  em sua  qualidade  de 
representante de um determinado tipo de língua (que é como o lingüista considera a língua), mas em 
virtude daquilo que nela foi falado e transmitido pela tradição.” (Idem ibidem, p. 640).
49 DELGADO,  José  Augusto.  A  sentença  judicial  e  a  Constituição  Federal  de  1988.  Revista  de 
Processo, São Paulo, n. 61, p. 57-62, jan./mar. 1991, p. 59.
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O juiz pode ser imparcial, mas neutro, jamais.

É absolutamente impossível abstrair totalmente as concepções que o 

ser humano tem enquanto pessoa, desvencilhando-as de suas atividades ordinárias, 

assim como é inconcebível pretender que o juiz esteja afastado do meio em que 

vive, dos conflitos sociais e políticos que vivencia.

A neutralidade consiste em se abster completamente das suas crenças 

e opiniões, como se vivesse em um universo paralelo, onde não tivesse contato nem 

trocasse experiências com outras pessoas.

Muitas  vezes  se  confunde  a  neutralidade  com  a  imparcialidade. 

Entretanto, ser imparcial não implica em ser neutro.

O juiz pode muito bem manter-se imparcial, mesmo que afetado pelos 

seus pré-conceitos, mesmo que tenha tecido prévias considerações a respeito do 

caso, se se mantiver aberto para a relação que se lhe descortina.

Se  o  julgador  está  disposto  a  deixar-se  persuadir  por  aquela 

fundamentação que lhe é apresentada,  então ele estará sendo imparcial  no lato 

sentido  desse  termo:  “O  juiz  moderno  compreende  que  só  se  lhe  exige 

imparcialidade no  que diz  respeito  à  oferta  de  iguais  oportunidades às  partes  e 

recusa a estabelecer distinções em razão das próprias pessoas ou reveladoras de 

preferências personalíssimas”.50

No  momento  em  que  oportuniza  o  contraditório,  está-se  abrindo  o 

ensejo para que sejam apresentadas as duas faces da relação processual, e, a partir 

daí, possa ter uma visão mais completa dos fatos para emitir a decisão.

Observa-se, desse modo, que a decisão judicial é um discurso, para 

cuja  formulação  concorrem  pré-conceitos  e  pré-juízos  do  juiz,  além  das 

interferências externas.

Mas, como se dá esse processo de escolha da decisão?

50 DINAMARCO, Cândido Rangel.  A Instrumentalidade do Processo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 239.
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Ao atuar em um processo, o juiz se depara com as premissas de fato e 

de direito apresentadas por cada uma das partes, devendo, a partir daí, iniciar o 

processo que o conduzirá à decisão.

É claro que ele está amparado pelo conhecimento que tem do direito, 

mas os fatos são de extrema importância para elucidar o caso.

Além  do  mais,  como  já  se  afirmou  variadas  vezes,  não  se  pode 

desprezar as influências que o julgador sofre tanto interna quanto externamente.

O juiz, antes de exteriorizar a decisão, formula-a em seu íntimo.51 Ele 

realiza  um processo de escolhas e descobertas que devem,  posteriormente,  ser 

transformadas em um discurso lógico e coerente, até porque, se não guardasse tais 

características, não se trataria de discurso.

Procede-se, dessa forma, da etapa da descoberta da decisão para a 

sua justificação, pois o julgador deve encontrar os elementos para justificar as suas 

escolhas.

O que se defende é que o juiz primeiramente já conhece a sua decisão; 

apenas após esse conhecimento é que ele busca os argumentos que vão embasá-la 

e torná-la aceitável para seus interlocutores.

Para esboçar esse procedimento de descoberta e posterior justificação, 

vale-se  da  estrutura  fornecida  por  Chaïm  Perelman,  em  sua  obra  “Tratado  da 

Argumentação”.

Perelman defende que a argumentação visa a provocar ou incrementar 

a  “adesão  de  espíritos”  às  teses  apresentadas  ao  seu  assentimento,  o  que  a 

caracteriza como um ato de persuasão:52 

[...]  Enquanto  que  o  ato  de  convencer se  dirige  unicamente  à  razão, 
através de um raciocínio estritamente lógico e por meio de provas objetivas, 
sendo,  assim,  capaz  de  atingir  um  “auditório  universal”,  possuindo  um 
caráter  puramente  demonstrativo  e  atemporal  (as  conclusões  decorrem 

51 José Rogério Cruz e Tucci, citando Cappelletti, afirma que, na maioria das vezes, as verdadeiras 
razões de decidir  não  estão expressas na  sentença,  mas no espírito  do julgador.  (TUCCI,  José 
Rogério Cruz e. A Motivação da Sentença no Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1987. p. 13).
52 PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie.  Tratado da Argumentação: a nova retórica. 
(trad.)  Maria  Ermentina  Galvão  G.  Pereira.  São  Paulo:  Martins  Fontes,  1996.  p.  4.  Os  atos  de 
persuadir e convencer são, como já visto anteriormente, atos perlocucionários.
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naturalmente das premissas, como ocorre no raciocínio matemático), o ato 
de persuadir, por sua vez,  procura atingir  a vontade, o sentimento do(s) 
interlocutor(es), por meio de argumentos plausíveis ou verossímeis e tem 
caráter  ideológico,  subjetivo,  temporal,dirigindo-se,  pois,  a  um  “auditório 
particular”: o primeiro conduz a certezas, ao passo que o segundo leva a 
inferências que podem levar esse auditório – ou parte dele – à adesão aos 
argumentos apresentados.53

Antes de tudo, Perelman afirma que o locutor deve escolher signos e 

regras que evitem dúvidas e ambigüidades.

O ponto de partida e o desenvolvimento da argumentação pressupõem 

que aqueles a quem se destina o discurso estejam previamente dispostos a admiti-lo 

-  que vem a ser a mesma proposta de Gadamer. 

Sendo o julgador apto para proferir a decisão, ou seja, partindo-se do 

pressuposto  de  que  não  houve  qualquer  impugnação  à  sua  competência,  isso 

implica que as partes o têm como competente. 

A  partir  de  então,  aponta  o  autor  o  caminho  a  ser  seguido  pelo 

enunciador do discurso para torná-lo admissível. Afirma, desse modo, que o locutor 

parte de certas premissas54 e valores. 55

53 KOCH, Ingedore G. Villaça, 1993, p. 20.
54 Em primeiro lugar, atém-se aos fatos. Os fatos se referem a uma realidade objetiva, e podem ser 
definidos como aquilo que é comum a vários entes pensantes e que poderia ser comum a todos. Os 
fatos, assim, são objetos precisos e limitados. Uma outra premissa são as verdades, “sistemas mais 
complexos, relativos a ligações entre os fatos” e geralmente são “teorias científicas ou concepções 
filosóficas ou religiosas que transcendem a experiência”.Pode se utilizar também de presunções. As 
presunções “estão vinculadas a cada caso particular, ao normal e ao verossímil”, ou seja, levando-se 
em conta, no caso concreto, qual seria a conduta que o homem médio teria se confrontado com uma 
situação  como aquela.  Mas ainda  existem as  presunções impostas  por  convenções,  como a  de 
inocência. (PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie, 1996, p. 75-79).
55Ao considerar a incidência de valores, e não apenas de um deles, o próximo passo é hierarquizá-
los. A importância de tal tarefa está no fato de que, para cada grupo de destinatários, para cada 
sociedade em que se insere esse grupo,  um valor  é  considerado de uma forma ou de outra,  é 
admitido com menor ou maior força. 
Não  raras  vezes,  vários  são  os  valores  admitidos  na  comunidade,  mas,  quando  postos 
simultaneamente,  podem tornar-se  incompatíveis,  de tal  forma que  apenas a  hierarquização dos 
mesmos leva à designação do que, naquele momento, não será levado em conta. “Sentir-se obrigado 
a hierarquizar os valores, seja qual for o resultado dessa hierarquização, provém do fato de a busca 
simultânea desses valores criar incompatibilidades, obrigar a escolhas”. (Idem ibidem, p. 93).
Para fundamentar  esses valores ou as hierarquizações que deles são feitas,  pode-se recorrer  a 
premissas de ordem muito geral, que se denominam de lugares.
Os lugares eram denominados de depósitos de argumentos, que designam rubricas nas quais se 
podem  classificar  os  argumentos.  “Aristóteles  distinguia  os  lugares-comuns,  que  podem  servir 
indiferentemente em qualquer ciência e não dependem de nenhuma, e os  lugares-específicos, que 
são próprios, quer de uma ciência particular, quer de um gênero oratório bem definido”. (Idem ibidem, 
p. 94). O autor cita que se pode utilizar os lugares de quantidade (“o bem que serve a um maior 
número de fins é preferível ao que só é útil ao mesmo grau”), de qualidade, entre outros (p. 97-108). 
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Enquanto que nas ciências formais o  desenvolvimento do raciocínio 

deve ser, o mais possível, isento de valores, no campo jurídico, os valores intervêm 

como base de argumentação em todo o desenvolvimento.

A eles se recorre para justificar por que certas escolhas foram feitas e 

outras não, de modo a torná-las aceitáveis e aprovadas.56

Depois  de  estabelecer  as  premissas,  o  locutor  passa  a  fazer  as 

escolhas, ou seja, a selecionar os dados que vai utilizar em seu discurso.

No caso da decisão judicial, o juiz parte, a princípio, do fato de que 

dentro do ordenamento jurídico vigente é que a decisão vai ser concebida e vai surtir 

efeitos. 

Dentro  desse  sistema,  ele  seleciona  as  normas  que  podem  ser 

aplicadas ao caso.

Nesse momento, o juiz deve verificar se a norma não implica violação 

ao ordenamento jurídico, à Constituição. Deve estar preparado para suprir possíveis 

lacunas da lei.

A escolha das normas aplicáveis ao caso vai depender, além dos fatos, 

das provas colhidas durante a instrução do processo.

O juiz deve atentar também para os elementos formais do processo – 

existem regras a serem seguidas e princípios a serem respeitados e aplicados.57

Após  esse  procedimento  de  escolha,  irá  interpretar  esses  dados, 

levando em consideração tanto o modo de interpretá-los como o significado que se 

escolheu para atribuir a esses dados.

Por fim, irá proceder à apresentação desses dados, que nada mais é 

que  a  forma  final  do  discurso.  Será  a  maneira  como  os  elementos  serão 

56 “A argumentação sobre os valores necessita de uma distinção, que julgamos fundamental e foi 
muito  menosprezada,  entre  valores  abstratos,  tais  como  a  justiça  ou  a  veracidade,  e  valores 
concretos, tais como a França ou a Igreja. O valor concreto é o que se vincula a um ente vivo, a um 
grupo determinado, a um objeto particular, quando os examinamos em sua unicidade. A valorização 
do concreto e o valor conferido ao único estão estreitamente ligados: desvelar o caráter único de 
alguma coisa é valorizá-la pelo próprio fato”. (Idem ibidem, p. 87).
57 TUCCI, José Rogério Cruz e, 1987, p. 10.
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coordenados  de  tal  maneira  que  atinjam seu  objetivo,  que  é  o  de  convencer  o 

público a que se destina.

Entretanto,  esse  processo  não  acontece  necessariamente  nessa 

ordem. É muito comum que o juiz encontre primeiro a sua conclusão para, depois, 

achar as premissas sobre as quais ela vai se assentar:

As  premissas,  não  obstante  seu  nome,  freqüentemente  são  elaboradas 
depois  –  em  matéria  judiciária,  o  teto  pode  ser  construído  antes  das 
paredes. Com isso, não se quer dizer que o dispositivo surja à cegas e que 
a fundamentação tenha o único objetivo de mostrar como fruto de rigoroso 
raciocínio o que, na realidade, é fruto do arbítrio; quer-se dizer apenas que, 
no julgar, a intuição e o sentimento muitas vezes têm um papel bem maior 
do que parece a quem vê as coisas de fora. Não é por nada, diria alguém, 
que sentença deriva de sentir.58

Em  suma,  o  juiz,  depois  de  decidir  a  causa,  por  intuição  ou  por 

raciocínio, passa à tarefa de tentar explicar e justificar a sua decisão, servindo-se, 

para  isso,  dos  meios  lógicos,  examinando  e  resolvendo  de  forma  ordenada  as 

questões de fato e de direito apresentadas nos autos.

Essa forma de decidir é criticada por Liebman, que defende que os 

casos submetidos a Juízo devem ser julgados com base em fatos provados e com 

aplicação imparcial do direito:

Intuição e raciocínio concorrem, em diversas medidas, para formar o juízo e 
é inútil tentar estabelecer regras e ordens nos elementos e os casos são 
finitos. Para o direito é irrelevante conhecer dos mecanismos psicológicos 
que,  às  vezes,  permitem  ao  juiz  chegar  às  decisões.  O  que  importa, 
somente, é saber se a parte dispositiva da sentença e a motivação estão, do 
ponto  de  vista  jurídico,  lógicos  e  coerentes,  de  forma  a  constituírem 
elementos  inseparáveis  de  um  ato  unitário,  que  se  interpretam  e  se 
iluminam reciprocamente.59

Apesar do pensamento defendido pelo autor, não se pode pretender 

que inexistam elementos outros que influam na decisão tomada pelo julgador, pois, 

como afirma Taruffo, a decisão é fruto de um sentimento.

Mas, como controlar esse sentimento que origina a decisão? Qual ou 

quais  seriam  os  mecanismos  que  proporcionariam  uma  maior  segurança  aos 

58 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado, São Paulo: Martins Fontes, 1995, 
p. 177.
59 LIEBMAN, Enrico Tullio. Do arbítrio à razão – reflexões sobre a motivação da sentença. Revista de 
Processo, São Paulo, n° 29, p. 79-81, jan./mar. 1983, p. 80. 
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jurisdicionados, de que suas demandas não estão ao arbítrio das convicções do 

juiz?

Para  Michele Taruffo,  a  resposta seria  a  motivação da sentença.  A 

motivação seria, desse modo, a forma lógica de controlar, racionalmente, o processo 

de construção da decisão.60

Liebman, por  sua vez,  entende que a fundamentação é inerente ao 

próprio estado de direito:

[...] Em um estado-de-direito, tem-se como exigência fundamental que os 
casos submetidos a Juízo sejam julgados com base em fatos provados e 
com aplicação imparcial do direito vigente; e, para que se possa controlar se 
as coisas caminharam efetivamente dessa forma, é necessário que o juiz 
exponha qual o caminho lógico que percorreu para chegar à decisão que 
chegou. Só assim a motivação poderá ser garantia contra o arbítrio. Seria 
de todo desprovida de interesse a circunstância de o juiz sair à busca de 
outras explicações que não essa, ainda que eventualmente convincente.61

O  que  é  certo,  contudo,  é  que  esse  conteúdo  justificativo  é  parte 

componente  da decisão,  importante e  essencial  para  a  sua existência,  como se 

demonstrará nesse trabalho.

2.3 Da função legitimadora da motivação

Uma questão que se coloca freqüentemente é a que diz respeito à 

legitimidade das decisões emanadas pelos membros do Poder Judiciário.

De fato, em que se apoiaria o magistrado para emprestar legitimidade 

aos seus pronunciamentos?

Em um sistema democrático, é assegurada tanto a independência do 

Judiciário, cujo papel é assegurar o desempenho da atividade jurisdicional,62 quanto 

dos seus integrantes.

60 Sobre o tema, cf. TARUFFO, Michele. La Motivazione della Sentenza Civile. Padova: Cedam, 1975.
61 LIEBMAN, Enrico Tullio, jan./mar. 1983, p. 80.
62 ROCHA, José de Albuquerque.  Teoria Geral do Processo. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 
108.
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A independência do Poder Judiciário é um corolário  do princípio da 

separação de poderes, e destina-se ao equilíbrio entre os demais poderes.63

Por sua vez, a independência do juiz se justifica pela difícil tarefa que 

realiza e constitui uma garantia, para as partes, de sua imparcialidade.

A fim de que sua imparcialidade seja preservada, podendo decidir livre 

de ameaças e pressões, é que são asseguradas garantias à magistratura (ao juiz 

enquanto pessoa física).

O juiz tem garantia de vitaliciedade (não pode perder seu cargo senão 

por sentença transitada em julgado, proferida em processo no qual se permitiu a 

ampla defesa e o contraditório), de inamovibilidade (não pode ser transferido de um 

lugar  para  outro,  ou  promovido,  a  não  ser  que  assinta)  e  de  irredutibilidade  de 

vencimentos.

Contudo, frisa José de Albuquerque Rocha a formação moral do juiz 

para a determinação de sua conduta e na realização de sua atividade, ressaltando 

que o juiz de bom caráter conserva a sua independência, apesar de tudo, “mas é 

indispensável que a lei reforce a disposição moral do juiz, porque é muito mais fácil 

ser  independente  quando  temos  segurança  quanto  à  satisfação  de  nossas 

necessidades do que numa situação de carências e incertezas”.64

Contudo, essa garantia de independência do juiz acaba por gerar uma 

contradição, pois, quanto mais independentes são, menos são obrigados a prestar 

contas de suas decisões ao povo ou à maioria deste e a seus membros e a seus 

representantes.

Essa preocupação se deve, em grande parte, ao fato de os juízes, no 

ordenamento jurídico brasileiro, não serem eleitos, como o são os integrantes dos 

dois outros poderes – o Legislativo e o Executivo.

Ora, se os membros dos Poderes Executivo e Legislativo são, de certa 

forma, obrigados a justificar seus atos, o que dizer dos integrantes do Judiciário.

63 Sobre as limitações sofridas pelo Poder Judiciário, cf. Idem ibidem, p. 112-3.
64 Idem ibidem,  p.  144.  Montesquieu,  por sua vez,  defende que “o  escrúpulo do juiz  aumenta à 
medida que ele tem maior responsabilidade e julga sobre grandes interesses”. (MONTESQUIEU. Do 
Espírito das Leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973. Coleção “Os Pensadores”).
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Os juizes são chamados, de uma forma mais particular, a explicar por 

escrito, e abertamente ao público, as razões de suas decisões, o que, para Mauro 

Cappelletti,

[...]  bem se pode considerar  como um contínuo esforço de convencer  o 
público  da  legitimidade  de  tais  decisões,  embora  na  verdade  ultrapasse 
freqüentemente  sua  finalidade,  por  ter  a  pretensão  de  apresentar  as 
decisões judiciais como fruto de mera lógica, como puras “declarações” do 
direito.  De  qualquer  modo,  mantém  o  seu  valor  enquanto  tentativa  de 
assegurar  ao  público  que  as  decisões  dos  tribunais  não  resultam  de 
capricho  ou  idiossincrasias  e  predileções  subjetivas  dos  juízes, 
representando, sim, o seu empenho em se manterem fiéis “ao sentimento 
de  eqüidade  e  justiça  da  comunidade”.  Assim,  mediante  tal  praxe,  os 
tribunais superiores sujeitam-se a um grau de “exposição” ao público e de 
controle por parte da coletividade, que também os pode tornar, de forma 
indireta,  bem mais  “responsáveis”  perante  a  comunidade  do que  muitos 
entes e organismos administrativos (provavelmente a maioria desses), não 
expostos a tal fiscalização continuada do público.65

Dessa  forma,  tem-se  que  os  membros  dos  Poderes  Executivo  e 

Legislativo  encontram  sua  legitimidade  para  atuar  porque  são  escolhidos 

diretamente pelo povo.

A despeito disso, tem-se entendido que não se pode considerar tais 

poderes como “perfeitos paradigmas de democracia representativa”, porque o que 

sobressai  das análises feitas é que,  na verdade, freqüentemente,  esses poderes 

refletem o compromisso entre grupos com interesses conflitantes.66

Montesquieu  ressalta  o  poder  que  o  povo  tem  de  escolher  seus 

representantes: 

O povo que possui o poder soberano deve fazer por si mesmo tudo o que 
pode realizar corretamente e, aquilo que não pode realizar corretamente, 
cumpre que o faça por intermédio de seus ministros.
Seus ministros só lhe pertencem se ele os nomeia; é, pois, uma máxima 
fundamental deste governo que o povo nomeie seus ministros, isto é, seus 
magistrados.
Tal como os monarcas e mesmo mais do que eles, o povo necessita ser 
conduzido  por  um  conselho  ou  senado.  Mas,  para  que  haja  confiança 
nesse,  é  necessário  que  eleja  seus  membros,  seja  escolhendo-os 
diretamente,  como  em  Atenas,  seja  através  de  magistrados  que  tenha 
escolhido para os eleger, como se fazia em Roma, em algumas ocasiões.
O povo é admirável para escolher aqueles a quem deve confiar parte de sua 
autoridade. Só pode decidir-se por coisas que não pode ignorar e por fatos 
que estão ao alcance de seus sentidos. [...]67

65 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1999. p. 98-9.
66 Idem ibidem, p. 99.
67 MONTESQUIEU, 1973, p. 40.
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Contudo,  critica  esse  poder,  pois,  nem  sempre,  essas  escolhas 

conduzem à realização de um bom trabalho:

Se  pudéssemos duvidar  da  capacidade  natural  que  o  povo  possui  para 
discernir  o  mérito,  bastaria  atentar  para esta  série  contínua de escolhas 
espantosas  que  fizeram  os  atenienses  e  os  romanos,  fato  que, 
indubitavelmente, não pode ser atribuído ao acaso.
Sabe-se que em Roma, apesar de o povo ter se arrogado o direito de alçar 
plebeus para os cargos, não se decidiu a elegê-los e apesar de, em Atenas, 
poder-se,  pela  lei  de  Aristides,  extrair  magistrados  de  todas  as  classes, 
relata Xenofonte que nunca aconteceu de o baixo povo escolher os que 
pudessem defender sua segurança e sua glória.
Tal como a maioria dos cidadãos que possuem suficiente capacidade para 
eleger mas não a possuem para ser eleitos, igualmente o povo que possui 
suficiente  capacidade  para  julgar  a  gestão  dos  outros,  não  está  apto  a 
governar por si próprio.
É necessário que os negócios se desenvolvam e que se desenvolvam num 
certo ritmo, nem muito lento nem muito rápido. Mas o povo sempre tem, ou 
muita, ou pouca ação. [...]68

A forma de acesso ao Poder Judiciário é diversa.

O juiz ingressa na magistratura através de concurso público, constituído 

de provas e títulos.  Além do mais,  exige-se que seja  bacharel  em direito  e  que 

tenha, no mínimo, três anos de atividade judiciária.69

Martin Shapiro, citado por Cappelletti, entende que os tribunais podem dar 

contribuição importante à representatividade geral, porque, efetivamente, podem dar 

proteção  a  grupos  marginalizados,  que  não  têm  acesso  aos  poderes  políticos 

(Executivo  e  Legislativo).  Como  os  procedimentos  do  Judiciário  se  baseiam  no 

contraditório entre as duas partes, elas são vistas como iguais; assim “os grupos 

marginais podem esperar audiência muito mais favorável de parte da Corte do que 

de organismos que, não sem boa razão, olham além do indivíduo, considerando em 

primeiro lugar a força política que pode trazer à arena”. 70

Entende  Cappelletti  que  o  procedimento  jurisdicional  é  até  mais 

participatório do que os outros processos da atividade pública, pois que “constitui 

característica  quoad  substantiam  da  jurisdição  [...]  desenvolver-se  em  direta 
68 Idem ibidem, p. 40.
69 Constituição Federal de 1988. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de 
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-
se  do  bacharel  em  direito,  no  mínimo,  três  anos  de  atividade  jurídica  e  obedecendo-se,  nas 
nomeações, à ordem de classificação;
70 SHAPIRO, Martin. Freedom of Speech: the Supreme Court and judicial review. Ennglewwod Cliffs, 
N. J.: Prentice Hall, 1966. p. 37 apud CAPELLETTI, 1999, p. 99.
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conexão  com  as  partes  interessadas,  que  têm  o  exclusivo  poder  de  iniciar  o 

processo jurisdicional  e determinar  o seu conteúdo, cabendo-lhes ainda o direito 

fundamental de serem ouvidas”. 71

Dessa  forma,  o  processo  se  reveste  de  garantias  que  conduzem  à 

legitimidade da função judiciária, tais como a iniciativa da parte e o contraditório.

Tem-se,  assim,  dois  aspectos  que  legitimam  a  função  jurisdicional:  a 

imparcialidade  do  órgão  que  a  presta  e  a  ação  do  julgador  apenas  mediante 

iniciativa da parte.

Quanto à crítica que se faz ao fato de ser a carreira do juiz isolada da 

realidade e da vida social, Cappelletti afirma que, na verdade, a função que exerce o 

constrange diariamente a entrar em contato com essa realidade, com os problemas 

atuais da vida, o que torna seu ofício mais democrático e sensível às necessidades 

sociais.72

E finaliza:

Parece bem evidente que a noção de democracia não pode ser reduzida a 
uma simples idéia majoritária. Democracia, como vimos, significa também 
participação,  tolerância  e  liberdade.  Um  judiciário  razoavelmente 
independente  dos  caprichos,  talvez  momentâneos,  da  maioria,  pode  dar 
uma  grande  contribuição  à  democracia;  e  para  isso  em  muito  pode 
colaborar um judiciário suficientemente ativo, dinâmico e criativo, tanto que 
seja capaz de assegurar a preservação do sistema de checks and balances, 
em  face  do  crescimento  dos  poderes  políticos,  e  também  controles 
adequados perante os outros centros de poder (não governativos ou quase-
governativos), tão típicos das nossas sociedades contemporâneas.73

José de Albuquerque Rocha critica a estrutura burocrática do Poder 

Judiciário, a qual acaba por se incompatibilizar com a independência que deve ter o 

juiz para que possa decidir de forma isenta:

Do  ponto  de  vista  funcional  é  freqüente  a  afirmação  de  que  o  Juiz  é 
independente no exercício de suas funções julgadoras, vez que ao decidir 
não  estaria  sujeito  às  ordens  ou  diretivas  de  quem  quer  que  seja.  No 
entanto, essa afirmação, como tantas outras, é falaciosa, por ser fruto de 
uma visão superficial das relações que se travam no interior da burocracia 
judiciária. Se, não, vejamos.
De fato, como o tribunal que administra a carreira  do juiz  é o mesmo que 
revê  suas  sentenças,  através dos recursos, a dependência administrativa 
(derivada  da  administração  da  carreira  do  juiz)  determina  dependência 

71 Idem ibidem, p. 100.
72 Idem ibidem, p. 105.
73 Idem ibidem, p. 107.
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funcional, já que, ao decidir não está livre dos temores das represálias ou 
das  expectativas  dos  favores daqueles  que  detêm  o  controle  de  sua 
carreira, que são os mesmos que detêm o poder de rever suas decisões.74

Dessa  forma,  qualquer  ato  que  importe  em  enfraquecimento  dessa 

independência  importa  em violação  ao  direito  fundamental  das  partes  de  terem 

direito a um julgamento feito por um juiz independente e imparcial, que vem a ser “a 

principal  razão  para  as  pessoas  aceitarem  o  juiz  como  agente  heterônomo  de 

composição de conflitos, porque, na verdade, sem juiz independente e imparcial não 

há justiça”.75

Como  solução  a  esse  obstáculo  à  efetiva  prestação  da  atividade 

jurisdicional pelo magistrado, José de Albuquerque Rocha sugere a instituição de um 

Conselho.

Amparado  pela  experiência  havida  em  outros  países  –  como 

Alemanha,  Portugal,  Espanha,  Itália  –,  entende  que  o  Conselho  “seria  um 

mecanismo tendente a reforçar a independência do juiz no desempenho de suas 

funções jurisdicionais”, mas que sua competência deveria ser restrita apenas à parte 

administrativa (isto é, somente à gestão de pessoal e controle de recursos material e 

financeiro do Poder Judiciário).76

Retirando a subordinação administrativa que o juiz tem aos tribunais, 

liberar-se-ia a interferência na função jurisdicional e a liberdade interpretativa do juiz, 

e “o conselho superaria a grande contradição existente no Judiciário: a necessidade 

de  independência  do  juiz,  que  não  pode  ser  submetido  senão  à  lei  e, 

paradoxalmente, sua sujeição burocrática aos tribunais, enquanto servidor público”.77

Como que atendendo à sugestão dada pelo autor, foi instituído, através 

da Emenda Constitucional n° 45, de 08 de dezembro de 2004, o Conselho Nacional 

da Magistratura.78

74 ROCHA, José de Albuquerque, 1996, p. 149. No mesmo sentido, o autor afirma que “em conclusão, 
o  quadro  organizacional  é  inadequado  e  desfavorável  ao  exercício  da  função  de  julgar  com 
independência, colocando-se, destarte, como um obstáculo à sua liberdade de atribuir sentido aos 
textos  legais  e  aos  fatos  sociais  que  lhes  são  submetidos  a  julgamento,  de  acordo  com  sua 
consciência.” (ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 
1995.p. 50).
75 ROCHA, José de Albuquerque, 1995, p. 50.
76 Idem ibidem, p. 54.
77 Idem ibidem, p. 54.
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É  certo  que  o  referido  órgão  foi  recentemente  instalado,  mas  as 

expectativas que lhe estão depositadas são muitas e se espera sejam preenchidas.

Por fim, além de todas as prerrogativas e garantias de que se reveste o 

órgão jurisdicional para exercer sua função, o fato de motivar as decisões confere às 

mesmas maior caráter de justiça e legitimidade para serem seguidas e cumpridas.

78 Constituição Federal de 1988. Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze 
membros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato de 
dois anos, admitida uma recondução, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
I - um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal; II - um Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; III - um Ministro do Tribunal Superior 
do  Trabalho,  indicado  pelo  respectivo  tribunal;  IV  -  um  desembargador  de  Tribunal  de  Justiça, 
indicado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal;  V  -  um  juiz  estadual,  indicado  pelo  Supremo  Tribunal 
Federal; VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; VII - um 
juiz  federal,  indicado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça;  VIII  -  um  juiz  de  Tribunal  Regional  do 
Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal 
Superior do Trabalho; X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral 
da República;  XI  um membro do Ministério Público estadual,  escolhido pelo Procurador-Geral  da 
República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; XII - dois 
advogados,  indicados  pelo  Conselho  Federal  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil;  XIII  -  dois 
cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e 
outro pelo Senado Federal. 
§ 1º O Conselho será presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, que votará em caso de 
empate, ficando excluído da distribuição de processos naquele tribunal. 
§ 2º Os membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a 
escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
§  3º  Não  efetuadas,  no  prazo  legal,  as  indicações  previstas  neste  artigo,  caberá  a  escolha  ao 
Supremo Tribunal Federal.
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes,  cabendo-lhe,  além de outras atribuições que lhe 
forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo 
expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; II - zelar 
pela observância  do art.  37 e apreciar,  de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos 
administrativos  praticados  por  membros  ou órgãos  do  Poder  Judiciário,  podendo desconstituílos, 
revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 
sem  prejuízo  da  competência  do  Tribunal  de  Contas  da  União;  III  -  receber  e  conhecer  das 
reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, 
serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder 
público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo 
avocar  processos  disciplinares  em  curso  e  determinar  a  remoção,  a  disponibilidade  ou  a 
aposentadoria  com  subsídios  ou  proventos  proporcionais  ao  tempo  de  serviço  e  aplicar  outras 
sanções administrativas, assegurada ampla defesa; IV - representar ao Ministério Público, no caso de 
crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade; V - rever, de ofício ou mediante 
provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um 
ano; VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por 
unidade  da Federação,  nos  diferentes  órgãos  do  Poder  Judiciário;  VII  -  elaborar  relatório  anual, 
propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as 
atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal 
a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.
§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor e ficará 
excluído da distribuição de processos no Tribunal,  competindo-lhe,  além das atribuições que lhe 

https://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art2
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2.4 Da motivação das decisões judiciais

2.4.1 Da necessidade de motivar as decisões

A falta ou vício de motivação são causas de nulidade da sentença. 

Erigido a princípio constitucional, o dever de fundamentar as decisões 

judiciais encontra previsão expressa no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal 

de 1988: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]”.

Entretanto,  deve-se atentar  para o fato  de que não é por  causa da 

eleição a princípio constitucional que se torna obrigatório fundamentar as decisões 

judiciais.

Taruffo vê a obrigação constitucional de motivar as decisões judiciais 

como  uma  expressão  do  princípio  da  participação  popular  na  administração  da 

justiça.79

Antes  mesmo  de  se  tornar  expressa  disposição  constitucional,  a 

motivação das decisões judiciais já existia como garantia ínsita ao Estado de Direito, 

como bem o salienta Barbosa Moreira.80

forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:
I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos 
serviços judiciários; II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; III 
- requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou 
tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.
§  6º  Junto  ao Conselho  oficiarão  o  Procurador-Geral  da  República  e  o  Presidente  do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes 
para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder 
Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de 
Justiça.
79 TARUFFO, Michele, 1975, p. 356.
80 MOREIRA, J. C. Barbosa. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao estado de 
direito. In Temas de Direito Processual. São Paulo:, 1980. 2ª. série. p. 88.
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Essa  necessidade  faz  parte  da  tradição  jurídica  luso-brasileira.81 As 

Ordenações Filipinas previam, de forma expressa, o dever de motivar as decisões,82 

disposição essa também contida no art. 232 do Regulamento 737, de 1850, bem 

como pelos Códigos processuais estaduais.83

O  Código  de  Processo  Civil  de  1939  estabelecia,  no  art.  118  e 

parágrafo  único,  a  necessidade  de  o  juiz  mencionar  na  sentença  os  fatos  e 

circunstâncias que motivaram a sua decisão, assim como os fundamentos de fato e 

de direito em que se baseou para julgar a causa (art. 280, II).

Por  sua vez,  a  sistemática  atual  determina,  no  art.  458,  que o juiz 

aponte os fundamentos de fato e de direito que o levaram a decidir daquele modo. 

O art. 165 do CPC afirma que as sentenças e acórdãos deverão seguir 

as disposições do art. 458, e que as demais decisões devem ser fundamentadas, 

ainda  que  de  forma  concisa.  Dessa  forma,  as  decisões  interlocutórias  não  se 

escusam de ser fundamentadas, ainda que concisamente, o que atende ao preceito 

constitucional.

A necessidade de motivação se justifica pelo fato de que as partes têm 

o  direito  de  conhecer  as  razões que fundamentam a decisão,  bem como poder 

constatar  se  essa fundamentação proporcionou a decisão mais acertada e  justa 

possível. 

Por outro lado, o juiz tem a obrigação de mostrar que analisou todos os 

argumentos, relevantes, de fato e de direito apresentados pelas partes.84

81 Sobre a evolução histórica da motivação das decisões, cf. TUCCI, José Rogério Cruz e, 1987, p. 
25-66. Em outros ordenamentos, p. 67-98.
82 A motivação da decisão é obrigação antiga no ordenamento pátrio,  lembrando Athos Gusmão 
Carneiro que ela remonta às Ordenações Filipinas. Ordenações Filipinas (III, LXVI, 7): “E para as 
partes saberem se lhes convém apelar ou agravar das sentenças definitivas, ou vir com embargos a 
elas, ou aos juízes da mór alçada entenderem melhor os fundamentos por que os juízes inferiores se 
movem  a  condenar  ou  absolver,  mandamos  que  todos  nossos  desembargadores  ou  outros 
julgadores,  ora  sejam  letrados  ora  não  o  sejam,  declarem  especificamente  em  suas  sentenças 
definitivas, assim, na primeira instância, como no caso de apelação ou agravo, as causas em que se 
fundarem a condenar ou absolver, a confirmar ou a revogar”. (CARNEIRO, Athos Gusmão. Sentença 
mal fundamentada e sentença não fundamentada.  Revista de Processo, São Paulo, n° 81, p. 220-
225, jan./mar. 1996, p. 221-2).
83 NERY JUNIOR, Nelson.  Princípios do Processo Civil  na Constituição Federal. 7. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 181. José Rogério Cruz e Tucci observa que, a despeito dessa regra, 
os tribunais pátrios infringiam esse princípio. (TUCCI, José Rogério Cruz e, 1987, p. 57).
84 Por essa razão que Taruffo afirma que a motivação dos atos decisórios constitui o instrumento 
material do processo de comunicação, uma vez que é através dela que o juiz comunica às partes e 
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Não é certo dizer que uma fundamentação racionalmente consistente 

atende à exigência de motivação. É preciso demonstrar que todas as alegações, 

fatos e provas potencialmente relevantes foram examinados.

Nelson Nery Júnior afirma que a motivação das decisões judiciais pode 

ser analisada sob vários aspectos, “que vão desde a necessidade de comunicação 

judicial, exercício de lógica e atividade intelectual do juiz, até sua submissão, como 

ato processual, ao estado de direito e às garantias constitucionais estampadas no 

art. 5º, CF”.85

Afirma o autor que fundamentar significa o magistrado dar as razões de 

fato e de direito que o convenceram a decidir daquela forma:

A  fundamentação  tem  implicação  substancial  e  não  meramente  formal, 
donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu 
julgamento,  exteriorizando  a  base  fundamental  de  sua  decisão.  Não  se 
consideram “substancialmente”  fundamentadas  as  decisões  que  afirmam 
que “segundo os documentos e testemunhas ouvidas no processo, o autor 
tem razão, motivo por que julgo procedente o pedido”. Essa decisão é nula 
porque lhe falta fundamentação.
De todo modo é fundamentada a decisão que se reporta a parecer jurídico 
constante  dos  autos,  ou  às  alegações  das  partes,  desde  que  nessas 
manifestações haja exteriorização de valores sobre as provas e questões 
submetidas ao julgamento do juiz. Assim, se o juiz na sentença diz acolher o 
pedido  “adotando  as  razões  do  parecer  do  Ministério  Público”,  está 
fundamentada  a  referida  decisão,  se  no  parecer  do  Parquet  houver 
fundamentação dialética sobre a matéria objeto da decisão do magistrado.86

Aponta  ainda  não  ser  incomum  o  indeferimento  de  pedidos  sob  a 

alegação de que falta amparo legal.87 Na mesma medida, esse tipo de decisão é 

nula,  por  inexistência  de motivação.  Mesmo que indefira o pedido,  o magistrado 

deve indicar as razões pelas quais o está fazendo.

Outra espécie comum de decisão com que se deparam os advogados 

é a decisão que concede ou denega medida liminar. Usualmente, o juiz concede por 

estarem  presentes  os  requisitos  legais,  ou  denega  por  estarem  ausentes  os 

pressupostos da concessão.

outros interessados, bem como ao órgão ad quem a ratio decidendi. (TARUFFO, Michele, 1975, p. 38 
e ss, 43).
85 NERY JUNIOR, Nelson, 2002, p. 182.
86 Idem ibidem, p. 183.
87 Idem ibidem, p. 184.
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Um ponto importante a ser abordado é o que diz respeito à motivação 

per relationem, que ocorre quando “o juiz assume como sua motivação do mesmo 

ou de outro processo”.88

Barbosa Moreira a chama também de motivação por remissão, pois o 

juiz se reporta na sentença a outra peça dos autos.89

Entende a autora que a motivação  per relationem, quando é apenas 

per  relationem (o  juiz,  em sua  decisão,  apenas  cita  a  fundamentação  de  outra 

decisão), não deveria ser admitida. Não pode o juiz se restringir a remeter a sua 

fundamentação à outra – “na verdade, é necessário, pelo menos, que o juiz exprima 

um juízo de idoneidade (próprio) a respeito da motivação da outra decisão”.90

Enquanto que Barbosa Moreira considera que esse tipo de motivação 

só deveria ser utilizado em casos de rotina, que não exigem do julgador maiores 

esforços (em nome da economia processual),91 Teresa Alvim considera que o ideal 

seria  que  ela  não  fosse  admitida  em nenhum caso,  reduzindo-se,  para  isso,  “o 

caráter  genérico  e  ambíguo  dos  critérios  de  valoração  acerca  da  suficiência  da 

motivação da sentença”.92

Teresa Alvim ensina que, sob a ótica endoprocessual, a motivação das 

decisões é indispensável, porque serve para saber o que fica acobertado pela coisa 

julgada e pelo efeito preclusivo da coisa julgada.93

Para  a  autora,  torna-se  necessário  distinguir  sentença  completa  de 

sentença  fundamentada.  Enquanto  que  a  sentença  completa  será  sempre 

fundamentada, o contrário não é a regra.94

88 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Omissão Judicial e Embargos de Declaração. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005. p. 303-4.
89 MOREIRA, J. C. Barbosa. O que deve e o que não deve figurar na sentença. Revista da EMERJ, 
Rio de Janeiro, v. 2, n. 8, p. 42-53, 1999. p. 48.
90 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, 2005, p. 304.
91 MOREIRA, J. C. Barbosa, 1999, p. 48.
92 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, 2005, p. 304.
93 Idem ibidem, p. 295.
94 Importa, aqui, transcrever a opinião de José Augusto Delgado sobre que sentenças exigem uma 
motivação mais aprofundada: “De acordo com a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil 
atual, tem-se, teoricamente, a exigência de motivação complexa para determinados atos decisórios, 
enquanto outros exigem, apenas, uma motivação concisa. Na primeira espécie estão as sentenças e 
acórdãos  terminativos;  na segunda,  se encontram as  decisões  e  acórdãos  terminativos  que não 
necessitam de um exame aprofundado do mérito. Esta última hipótese é, por exemplo, a contida no 
art. 269, II a V, do CPC.
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Segundo seu entendimento, a sentença de primeiro grau não precisa 

ser completa: ela precisa apenas ser fundamentada.

Explica-se. Na decisão de primeiro grau, o julgador deve expor todos 

os fundamentos de fato e de direito que levaram o julgador àquela conclusão, mas 

não há a necessidade de que se manifeste a respeito de cada uma das questões 

fáticas e jurídicas levantadas pelas partes, uma vez que estas podem recorrer ao 

tribunal através de recursos com efeito devolutivo amplo.

O tribunal pode conhecer toda a matéria que lhe foi devolvida, e não 

apenas aquela que foi analisada na decisão recorrida.

Seria  o  caso  de  um processo  em  que  o  juiz,  acatando  preliminar, 

extinguisse o processo, sem analisar-lhe o mérito. A parte vencida, então, interpõe 

recurso, ocasião em que o tribunal poderá, reconhecendo não haver procedência da 

preliminar acatada pelo julgador de primeiro grau, conhecer do mérito.

O mesmo ocorreria em uma ação em que o autor formulasse pedidos 

sucessivos, e o julgador analisasse apenas um deles; em sede recursal, poderia o 

tribunal modificar o entendimento, analisando o outro pedido.

Teresa Alvim alude que,  mesmo o tribunal  confirmando a sentença, 

mesmo assim, terá de analisar,  “seja para acolhê-la ou rechaçá-la – a causa de 

pedir desprezada (não analisada) pelo juízo  a quo, cuja análise, àquela altura, ou 

seja, no momento da prolação da sentença, era desnecessária”.95

Isso porque, em havendo recurso para a instância superior, tanto o STJ 

quanto  o  STF  não  podem  conhecer  daquilo  que  não  tenha  sido  decidido 

efetivamente no acórdão recorrido, tendo em vista o restrito efeito devolutivo que 

têm os recursos para esses tribunais superiores.

Entendo que se respeita a determinação constitucional no tocante à obrigatoriedade da motivação da 
sentença, quando o Juiz, de forma concisa, decide causa onde o réu reconheceu a procedência do 
pedido  (art.  269,  II,  CPC);  se  se  manifesta  indubitável  o  reconhecimento  da  decadência  ou  da 
prescrição (art. 269, IV, do CPC); se há notícia formal de acordo firmado entre as partes (art. 269, III, 
CPC), ou, ainda, se o autor renunciar expressamente à pretensão sobre que se funda a ação (art. 
269, V, CPC).” (DELGADO, José Augusto, jan./mar. 1991, p. 60).
95 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, 2005, p. 104.



54

Dessa forma,  a  decisão de  segundo  grau,  além de suficientemente 

fundamentada, deve ser completa, ou seja, contemplar todas as questões de fato e 

de direito levadas a seu conhecimento.

A despeito da opinião da autora, esse entendimento não parece de 

todo correto.

Ao analisar o processo para decidir sobre ele, o julgador deve verificar 

que questões foram alegadas pelo autor e pelo réu.

O autor formula suas pretensões na peça inaugural, e sobre elas o réu, 

sendo-lhe oportunizado prazo, no momento da citação regular e válida, pode, se 

quiser, apresentar sua defesa.

Ao se vincular ao processo, segundo Moacyr  Amaral  Santos, “o réu 

pode  assumir  a  atitude  de  resistir  ao  processo,  impedindo  decisão  quanto  à 

pretensão do autor, ou de resistência a esta. Quer dizer, a defesa do réu pode ser 

contra o processo e contra o mérito”.96

E é  em decorrência  do  princípio  da  eventualidade  que  o  réu  deve 

deduzir na contestação todas as impugnações que tiver, seja contra o processo, seja 

contra  o  mérito,  excetuando-se  as  exceções previstas  no  art.  304 e  as  defesas 

incidentes.

Utilizando  a  defesa  contra  o  processo,  o  réu  tenta  trancar  a  ação 

dilatando o processo, enquanto que, com a defesa de mérito, o objetivo é obter uma 

sentença que rejeite a pretensão do autor.

As defesas contra o processo devem ser suscitadas como preliminares, 

nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil.97

Contudo,  o  elenco de matérias contidos no art.  301 do CPC não é 

exaustivo,  porque  ainda  como  preliminar  é  que  devem  ser  alegados  vícios 

96 SANTOS, Moacyr  Amaral.  Primeiras Linhas de Direito Processual.  14.  ed. São Paulo: Saraiva, 
1988. v. 2, p. 188.
97 Código de Processo Civil,  art.  301:  ”Art. 301.  Compete-lhe,  porém,  antes de discutir  o  mérito, 
alegar:  I - inexistência  ou nulidade  da  citação;  II - incompetência  absoluta;  III - inépcia  da  petição 
inicial;  IV - perempção;  V - litispendência;  Vl - coisa  julgada;  VII - conexão;  Vlll - incapacidade  da 
parte, defeito de representação ou falta de autorização; IX - convenção de arbitragem; X - carência de 
ação; Xl - falta de caução ou de outra prestação, que a lei exige como preliminar. 
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processuais – as nulidades ou defeitos do processo, para que se declare a nulidade, 

supra-se a falta ou corrija-se o vício, assim como quaisquer das matérias contidas 

no art. 267 do CPC98, que não tenha sido contemplada na relação do art. 301, ou 

ainda qualquer outra matéria que autorize ao julgador indeferir a inicial.99

Por sua vez, a defesa contra o mérito é a defesa contra a pretensão do 

autor, e também pode ser direta ou indireta.100

No primeiro grau, havendo uma questão processual, o juiz não está 

obrigado a analisar as questões de mérito. Basta decidir levando em consideração 

esses aspectos. Até esse ponto, o raciocínio da autora não merece reparos.

98 Código de Processo Civil, art. 267: “Art. 267.  Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:
I - quando o juiz indeferir a petição inicial; Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 
negligência das partes; III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor 
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - quando se verificar a ausência de pressupostos 
de  constituição  e  de  desenvolvimento  válido  e  regular  do  processo;  V - quando o  juiz  acolher  a 
alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada; Vl - quando não concorrer qualquer das 
condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; 
Vll - pela convenção de arbitragem; (Redação dada pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996) Vlll - quando o 
autor  desistir  da  ação;  IX - quando  a  ação  for  considerada  intransmissível  por  disposição  legal; 
X - quando ocorrer confusão entre autor e réu; XI - nos demais casos prescritos neste Código.”
99 SANTOS, Moacyr Amaral, 1988, v. 2, p. 211-2. E ainda: “A defesa contra o processo pode ser 
direta ou indireta.
Será direta quando se dirige direta e imediatamente contra o processo, visando à declaração de sua 
nulidade,  ou  da  carência  da  ação.   É  a  defesa  com  fundamento:  a)  na  falta  de  pressupostos 
processuais, tanto subjetivos como objetivos, por exemplo: falta de capacidade processual do autor, 
ou do réu; falta de autorização do marido, quando a mulher seja autora;  falta de instrumento de 
mandato a advogado legalmente habilitado etc.;  b) na  falta de condições da ação, por exemplo: a 
pretensão do autor não é suscetível de ser reconhecida em juízo; o réu não é o sujeito da obrigação 
etc.
Será  indireta  “quando  indireta  ou  mediatamente  ataca  o  processo,  recorrendo  a  circunstâncias 
exteriores, que, deixando íntegros os elementos necessários à relação processual, a esta entretanto 
paralisam” (Lopes da Costa). É a defesa que se faz pela apresentação de  exceções processuais.” 
(Idem ibidem, p. 188).
100 “Será direta quando se dirige contra o pedido, nos seus fundamentos de fato e de direito. Essa 
defesa pode constituir:  a) na negação dos fatos jurídicos afirmados pelo autor como fundamento do 
seu pedido (os fatos não são verdadeiros;  os fatos são inteiramente diversos dos alegados pelo 
autor);  ou  b)  na  admissão  dos  fatos  alegados pelo  autor,  mas concomitantemente  negação  das 
conseqüências jurídicas que por este lhes são atribuídas (da existência dos fatos não resulta que o 
réu seja juridicamente obrigado a satisfazer o pedido do autor).
Será indireta a defesa quando, não obstante verdadeiros os fatos, opõe ao direito pleiteado pelo autor 
outros fatos, que o impedem, o extinguem ou lhe obstam efeitos. A defesa indireta, ou objeção, pode 
consistir:  a)  na  admissão  dos  fatos  constitutivos,  alegados pelo  autor,  mas,  concomitantemente, 
afirmação de outros, impeditivos, extintivos ou modificativos (p.ex.: o réu reconhece que negociou a 
venda,  mas alega  que  não  tinha  capacidade  de  obrigar-se  –  fato  impeditivo;  ou  reconhece  que 
contraiu a dívida, mas já pagou – fato extintivo; ou reconhece que contraiu a dívida, mas afirma que, 
por acordo, foi ela parcelada, sendo no momento tão-somente devida em parte – fato modificativo); 
ou  b) na alegação de outros fatos que, tendo por conteúdo um direito do réu, obstem aos efeitos 
jurídicos afirmados pelo autor (se devo, o direito de cobrar está prescrito; devo, mas, também, sou 
credor). Esta segunda modalidade de  objeção  tem o nome técnico de  exceção substancial”. (Idem 
ibidem, p. 189).

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm#art267vii
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Ademais, para acolher o pedido, basta ao magistrado fazer a análise 

deste. Se o autor pretende despejar o réu, e verifica o juiz as condições alegadas, 

convencendo-se dos argumentos apresentados, a pretensão é deferida.

Entretanto, para denegar o pedido inicial  – e não havendo questões 

meramente processuais, tendo o magistrado que entrar no mérito, e, além disso, na 

contestação,  existe  mais de uma defesa contra  o direito  autoral,  o juiz  está sim 

obrigado a examinar todos os pontos.

Isso se justifica plenamente pelo fato de que as partes têm direito de 

saber  por  que sua pretensão foi  negada ou acolhida.  Se as partes recorrem ao 

Poder Judiciário, é porque pretendem resolver conflito que, de outra forma, não seria 

solucionado. 

De mais a mais, assim não fosse, não seria prestada, efetivamente, a 

atividade jurisdicional,  tornando vazia,  assim, a  função do Judiciário:  o juiz  deve 

apreciar todas as questões constantes na inicial para que seja exaurida a prestação 

jurisdicional.

Nesses casos, então, a sentença de primeiro grau seria completa, além 

de fundamentada.

Ressalte-se que não se trata de um dever, mas somente o caso de 

que, nessas hipóteses, incompleta seria a decisão que não se manifestasse sobre 

todos os pontos levantados, o que ensejaria a oposição do recurso dos embargos 

declaratórios.

Por sua vez, em relação às decisões de segundo grau, sustenta Teresa 

Alvim que elas devem ser completas, ou seja, devem contemplar todos os pontos, 

uma vez que estão possivelmente sujeitas a interposição de recurso especial e/ou 

extraordinário.

Mais uma vez essa afirmativa merece uma observação.

Não há obrigatoriedade de que as decisões de segundo grau sejam 

completas. É mais uma faculdade, ou um desejo de que assim o fossem, do que 

propriamente um dever.
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O dever é de que todas as decisões sejam fundamentadas, sob pena 

de nulidade, e não de que sejam completas – nem as proferidas em primeiro grau, 

nem as em segunda instância.

Isso  porque não há previsão de que as  decisões de  segundo grau 

serão nulas caso não sejam completas.

Como para cada violação a um dispositivo legal se impõe uma sanção, 

naturalmente que deveria existir uma para esse tipo de “vício”, indicado pela autora.

Entretanto, não o há.

Assim  o  fosse,  não  existiria  previsão  de  oposição  de  embargos 

declaratórios para  completar  ou  aclarar  decisão que não manifestou sobre certo 

ponto do acórdão.

Se a parte pretende interpor o recurso especial ou o extraordinário, tem 

ela, a sua disposição, o recurso de embargos de declaração.

Para  Sérgio  Nojiri,  o  magistrado  deve  apreciar  todos  os  pontos 

relevantes para o desfecho do processo, mas “não está obrigado a trazer à baila a 

análise  de  todos  os  argumentos  suscitados  pelas  partes.  A  resolução  da  lide, 

mediante o exame das questões fundamentais, é o bastante para se configurar o 

respeito ao mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CF”.101

Os tribunais brasileiros têm sido unânimes em afirmar que o juiz não 

está obrigado a analisar todos os pontos, mas apenas fundamentar a decisão.102

101 NOJIRI, Sérgio.  O dever de fundamentar as decisões judiciais. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 126-127.
102 PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 
CPC.  AUSÊNCIA.  CONCLUSÃO  LÓGICO  SISTEMÁTICA  DO  DECISUM.  SUSPENSÃO  OU 
CANCELAMENTO.  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 07/STJ. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 
MEDIANTE SUSPEITA DE FRAUDE. PRÉVIO E REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
NECESSIDADE. OBEDIÊNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO.
I- Descabida a interposição do recurso especial com base no art. 535 do Código de Processo Civil, 
sob  a  alegação  de  pretensa  omissão,  quando  a  matéria  objeto  do  recurso  restou  apreciada  à 
exaustão  pela  instância  a  quo.  Ademais,  compete  ao  magistrado  fundamentar  todas  as  suas 
decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação tomada, 
tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX da Carta Magna de 1988. Tal raciocínio não origina 
contudo,  a obrigação de dar respostas a todas as indagações formuladas em juízo,  devendo ser 
considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum. Precedentes.
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Nesse sentido, tem-se que:

Apesar de o princípio jurídico, que determina a fundamentação da sentença, 
ser de ordem pública, o juiz, ao fundamentá-la, não é obrigado a responder 
à totalidade da argumentação, desde que conclua com firmeza e assente o 
decisório em fundamentos idôneos a sustentarem a conclusão. O critério é o 
de  se  exigir  uma  fundamentação  suficiente,  mas  não  absolutamente 
exaustiva,  pois,  muitas  vezes  há  argumentos  impertinentes  (inclusive, 
pouco  sérios)  e  até  indignos  de  maior  consideração;  neste  sentido,  a 
jurisprudência já se manifestou, afirmando que não é nula a sentença com 
motivação sucinta.
Da mesma forma, mesmo que contenha apenas um resumo (desde que 
suficiente) dos fundamentos e dos motivos de decidir,  a sentença não é 
nula.
Lembramos  que,  também  em  decisão  interlocutória,  apesar  de  a 
manifestação do juiz  ser  mais  sucinta,  nem por  isso fica  dispensado de 
fundamentar a sua decisão. [...]
Nessas condições, vemos que o juiz,  apesar da ampla liberdade de que 
goza, ao julgar, não poderá eximir-se de explicar o porquê das soluções 
dadas.  A  liberdade  do  juiz  ao  decidir,  conforme  o  Direito,  encontra  na 
necessidade de fundamentação (“justificação”) o seu preço.103

Contudo, apesar de haver essa previsão da motivação das decisões 

judiciais,  e  se  afirmar  que fundamentar  a  decisão significa  dar  o  magistrado as 

razões de fato e de direito que o levaram a decidir, torna-se imprescindível delimitar 

o  que  deveria  conter  uma  decisão  para  que  seja  considerada  motivada, 

fundamentada.104

II  -  Decidir-se sobre suspensão ou cancelamento de benefício previdenciário implica incursão em 
acervo fático-probatório, inviável  em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice contido no 
verbete  Sumular  07/STJ,  verbis:  "A pretensão de simples reexame de prova não enseja  recurso 
especial." 
III  - Esta Corte tem posicionamento reiterado de que a suspensão ou cancelamento de benefício 
previdenciário concedido mediante suspeita de fraude pressupõe, necessariamente, prévio e regular 
procedimento administrativo, no qual seja assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
IV- Agravo interno desprovido.
(BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Quinta  Turma.  Agravo  Regimental  no  Recurso  Especial 
584.639/RJ. Relator Ministro Gilson Dipp. Brasília, 10 de fevereiro de 2004. Diário de Justiça da União 
de 08 de março 2004, p. 327)
EMENTA:  1.  Prisão  preventiva:  fundamentação  inidônea  atinente  à  gravidade  do  crime  e  à 
necessidade de acautelar a credibilidade da Justiça. 2. Fundamentação das decisões judiciais: sendo 
a falta ou a inconsistência da motivação causa de nulidade da decisão judicial, não a podem suprir ou 
retificar nem as informações do prolator, nem o acórdão das instâncias superiores ao negar o habeas 
corpus ou desprover recurso. 
(BRASIL,  Supremo  Tribunal  Federal.  Primeira  Turma.  Recurso  em  Habeas  Corpus  84293/SP. 
Relator Min. Sepúlveda Pertence. Brasília, 29 de junho de 2004. Diário de Justiça da União de 13 de 
agosto de 2004, p. 276; EMENT v. 2159-01, p. 37). 
103 ALVIM, José Manuel de Arruda; ALVIM, Teresa Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 4. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. v. 2 p. 374-5.
104 “É mister inicialmente afirmar que aos casos de sentença mal fundamentada, na qual o juiz se haja 
equivocado  no  apreciar  as  questões  de  fato  e/ou  de  direito  que  lhe  foram  submetidas,  em 
conseqüência errando no dispositivo, não incide a sanção de nulidade: a sentença está errada (pelo 
menos do ponto  de vista  do sucumbente...),  mas será válida.  Cumpre,  pois,  seja  reformada em 
Superior Instância, sob melhor apreciação das  quaestiones facti  e das  quaestiones iuris; mas não 
deverá ser anulada.
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Em  outras  palavras:  o  que  deveria  minimamente  constar  em  uma 

decisão para que se a entendesse fundamentada.

Sobre o assunto foi dedicado o tópico a seguir.

2.4.2 Do conteúdo mínimo de justificação

Michelle  Taruffo  escreveu  uma  obra  inteiramente  dedicada  a  essa 

matéria, “La Motivazione della Sentenza Civile”. 

Considera o autor ser inexistente a sentença a que falte um ‘‘conteúdo 

mínimo’’  indispensável  de  motivação,  a  fim  de que nela  se  possa reconhecer  o 

exercício legítimo do Poder Jurisdicional.105

O autor  ensina  que a motivação deve ser  clara  e completa.  Afirma 

ainda que há um grande número de decisões que se utilizam da motivação implícita 

para asseverar que a obrigação de motivar não implica no dever do juiz de examinar 

todas as argumentações e deduções da parte, nem de levar em consideração todas 

A sentença  apenas sucintamente  fundamentada,  em que  as  questões  controvertidas  hajam sido 
consideradas com sumariedade e singeleza, não serão modelares e muito menos aconselháveis; mas 
não são nulas, cabendo uma relativa tolerância, máxime se os temas em debate forem simples e 
várias vezes já resolvidos no sentido adotado na sentença [...].
[...]
A  sentença  com  fundamentação  sucinta,  todavia,  não  deverá  ser  confundida  com  a  sentença 
deficiente, incompleta em sua fundamentação.” (CARNEIRO, Athos Gusmão, jan./mar. 1996, p. 222-
3).
105 “Prospettata l’esigenza di configurate la mancanza di motivazione come ipotesi di inesistenza della 
sentenza, si tratta ora di precisare i confini di tale ipotesi, tenendo conto del fatto che la gamma dei 
possibili  difetti  della  motivazione  non  è  globalmente  riconducibile  entro  una  nozione  unitaria  di 
“mancanza” della motivazione stessa. In altri  termini,  si  tratta di determinare quali  sono i  requisiti 
minimi  en  presenza  dei  quali  la  motivazione  “esiste”,  ed  esiste  quindi  la  sentenza  come 
manifestazione  della  giurisdizione  (anche  se  siffatta  esistenza  non  esclude  possibili  nullità, 
eventualmente inerenti proprio alla motivazione).” (“Demonstrada a exigência que configura a falta de 
motivação como a hipótese de inexistência da sentença, trata-se agora de especificar os limites de tal 
hipótese,  tendo conta do fato que a gama dos defeitos possíveis  da motivação não é totalmente 
reconduzível  dentro de uma noção unitária da "falta"  da própria motivação.   Ou seja,  trata-se de 
determinar quais são os requisitos mínimos na presença dos quais a motivação "existe", e existe 
conseqüentemente  a  sentença como o manifestação da jurisdição  (mesmo se  tal  existência  não 
exclui as nulidades possíveis, eventualmente inerentes a motivação mesma)”). (TARUFFO, Michele, 
1975, p. 466). 



60

as provas, se resultar em uma decisão que não seja incompatível com os elementos 

probatórios e razões das partes.106

O que se deve evitar é inchar a motivação de elementos supérfluos, 

estranhos ou superabundantes,  sob o risco  de  incorrer  em vício  de omissão ou 

insuficiência do discurso justificativo.107

Em síntese, aduz que:

Per un verso, infatti, occorre che si soddisfi l’esigenza di completezza della 
giustificazione secondo gli schemi e i canoni che si sono via via indicati, com 
particolare  riguardo  allá  contrabilità  dell’argomentazione  gisutificativa 
espressa;  per l’altro verso,  le esigenze di  chiarezza e di  sintesi  possono 
essere a loro volta soddisfatte, riducendo al minimo le componenti superflue 
e  le  argomentazioni  non  necessarie  alle  finalità  giustificative  della 
motivazione.  Non va infatti  dimenticato  che il  “valore”  degli  obter  dicta  è 
tanto minore quanto piú completa è l’esposizione della ratio decidendi, e che 
un’ordinata  e  completa  giustificazione  razionale  è  il  principale  fattore  di 
chiarezza  e  di  sintesi  della  motivazione  stessa.  Tutto  cio  presuppone 
peraltro, nella giurisprudenza, uma piú raffinata sensibilità verso gli aspetti 
razionali  e  garantistici  della  motivazione,  la  cui  scarsa  diffusione  spiega 
l’insistenza nello stile giudiziario  quo utimur, e costituisce un serio ostacolo 
ad  uma  effettiva  evoluzione  nel  modo  di  concepire  e  redigere  la 
motivazioni.108

Para  evitar  afirmações  abstratas  e  genéricas,  o  autor  entende  ser 

necessário formular um modelo estrutural da motivação, onde se caracterizem os 

elementos na falta dos quais não se pode dizer que existe motivação.109

Para ele, o “conteúdo mínimo” deveria compreender: 

1)  a  indicação  das  escolhas  feitas  pelo  juiz,  na  seguinte  ordem: 

individuação das normas aplicadas, avaliação dos fatos, qualificação legal dos fatos, 

as conseqüências jurídicas que deles derivam;

2) o contexto das implicações e da coerência desses enunciados, de 

acordo com o esquema (F→←N) →Q →C;

3) a justificação de cada um dos enunciados na base dos critérios do 

julgamento segundo o qual as escolhas do juiz parecem racionalmente corretas.

106 Idem ibidem, p. 430.
107 Idem ibidem, p. 452.
108 Idem ibidem, p. 453.
109 Idem ibidem, p. 467.



61

A necessidade da presença desses três elementos se justifica pelo fato 

de que a ausência de um deles torna impossível para o destinatário da decisão ter 

acesso à fundamentação racional do julgado e, dessa forma, ou acolhê-lo – se lhe 

for favorável  –, ou rejeitá-lo, se contrário ao seu interesse (e, nesse caso, poder 

valer-se  das  medidas  legais  existentes  no  ordenamento  para  impugnação  das 

decisões judiciais).

Os  requisitos  contidos  no  item  1  acima  descrito  representam  as 

premissas sobre as quais se fundamenta a conclusão que se vai dar à demanda, ou 

seja, a decisão. Dessa forma, se não houver correspondência lógica e jurídica entre 

essas premissas, a conseqüência é que essa decisão não é verdadeiramente exata. 

Isso porque sua fundamentação não expressa os pressupostos de fato e de direito 

sobre os quais se apoiou o juiz para formulá-la. 

A  não  correspondência  entre  essas  premissas  vai  implicar  na 

incompletude do esquema a que se refere o item 2, assim como impossibilita que 

haja a justificação das escolhas que são tratadas no item 3.

Ademais,  pode ocorrer  que  não  haja  motivação na  decisão se  não 

houver  coerência  entre  as  premissas e a  conclusão,  ou  entre  as  premissas,  ou 

qualquer  defeito  que não permita  compreender  que aquela  decisão foi  fruto  dos 

pressupostos de fato e de direito que embasam a demanda:

In secondo luogo, può accadere cha la motivazione, pur contenendo queste 
enunciazioni, non mostri che le loro connessioni logiche sono tali per cui la 
decisione  è  giustificata  dalle  premesse:  ciò  si  verifica  sia  nel  caso  di 
contrasto radicale tra premesse e conclusione, sia nel caso di contrasto tra 
le premesse, sia, infine, nel caso in cui – anche in assenza di vere e proprie 
contraddizioni  logiche  –  la  decisione  non  possa  intendersi  come  una 
conseguenza dei presupposti di fatto e di diritto enunciati dal giudice. In tutte 
queste  ipotesi,  la  decisione  non  può  intendersi  effettivamente  giustificata 
dale asserzioni del giudice, in quanto queste siano contrastanti o irrilevanti 
rispetto alla decisione stessa, e quindi quest’ultima non è controllabile sotto il 
profilo delle ragioni che dovrebbero giustificarla.110

110 “Em segundo lugar, pode acontecer que a motivação, contendo também estes enunciados, não 
mostra que seus inícios de conexão lógicos são tais para que a decisão seja justificada da premissa: 
aqui se verifica seja no caso do contraste radical estabelecido entre premissa e conclusão, seja no 
caso do contraste entre as premissas, seja, finalmente, no caso em que - também na ausência de 
verdadeira e própria contradição lógica - a decisão não pode ser entendida como uma conseqüência 
dos pressupostos de fato e de direito enunciados pelo juiz. Em todas estas hipóteses, a decisão não 
pode  ser  entendida  efetivamente  justificada  nas  afirmações  do  juiz,  em  quanto  estes  são 
contrastantes ou insignificantes a respeito da mesma decisão, e conseqüentemente esta última não é 
controlável sob o perfil das razões que teriam que o justificar”. (Idem ibidem, p. 468-9). 
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E mais, a importância dos requisitos do item 3 é igualmente importante 

pois é nesse momento que serão justificadas as escolhas feitas quando da etapa 

descrita no item 1: 

Infine,  il  requisito  di  cui  al  punto  3)  è  pure  indispensabile,  in  vista 
dell’esigenza di controllabità, in quanto le enunciazioni elencate al punto 1) 
sono il risultato si scelte o inferenze, e quindi sono valide ed attendibili se e 
nella  misura  in  cui  è  verificabile  la  validità  di  tali  scelte  o  inferenze, 
essenzialmente sulla base dei canoni di giudizio che le determinano. Se la 
motivazione  è  tale  da  non  consentire  siffatta  verifica,  viene  meno  il 
fondamento razionale delle premesse su cui poggia la decisione, e, ancora 
una  volta,  rimane  precluso  il  controllo  sulla  sua  correttezza  logico-
giuridica.111

E além desses requisitos que, ausentes, implicam na inexistência de 

motivação e, conseqüentemente, da sentença, há outros vícios que, se verificados, 

são causa de nulidade da decisão. 

Para  Michele  Taruffo,  eles  são  menos  graves  que  a  ausência  dos 

requisitos acima apresentados (já que eles causam a inexistência da decisão), mas 

provocam a  nulidade  da  sentença.  Tais  vícios  são  a  omissão,  insuficiência  e  a 

contradição.

Mas se a contradição for tal que resultar em total contraste entre as 

premissas iniciais e a decisão, nesse caso ele não será causa de nulidade, mas sim 

de inexistência.

O mesmo ocorre  com a  omissão.  Se  for  omissão  de  um daqueles 

requisitos mencionados, então será causa de inexistência, e não de nulidade:112

111 “Finalmente, a exigência de que trata o ponto 3) é também indispensável, na vista da exigência de 
controle, enquanto os enunciados elencados no ponto 1) são o resultado das escolhas ou inferências, 
e conseqüentemente são válidos e de confiança se e na medida em que é verificável a validez dessas 
escolhas ou inferências, essencialmente na base dos cânones do julgamento que lhes determina.  Se 
a  motivação  for  tal  que  não  consinta  tal  verificação,  a  fundamentação  racional  vem menos  das 
premissas em que se fundamenta/coloca a decisão, e, mais uma vez, remanesce precluso o controle 
em sua exatidão lógico-jurídico.“ (Idem ibidem, p 469).
112 “Se  l’inesistenza  dei  requisiti  finora  elencati  significa  inesistenza  della  motivazione,  con  le 
conseguenze descritte piú sopra  sub b),  ciò non implica che la loro esistenza significhi  senz’altro 
l’assenza di ogni vizio della motivazione. Accanto alle ipotesi di inesistenza sussistono invece altre 
ipotesi, meno gravi, di vizi, per i quali risulta applicabile il regime ordinario delle nullità previsto dal 
primo comma dell’art. 161 cod. proc. civ. In linea di massima, infatti, si collocano in questa categoria i 
vizi di omissione (eccezion fatta per le ipotesi di vera e propria mancanza indicata appena sopra), di 
insufficienza e di contraddittorietà (salvo il caso di contrasto radicale tra le premesse o tra esse e la 
decisione, che pure dà luogo ad un’ipotesi di mancanza) della motivazione, rispetto ai quali la norma 
base è l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (“Se a inexistência dos requisitos até agora listados significa a 
inexistência da motivação,  com as conseqüências descritas mais detidamente  sub b),  o que não 
implica que sua existência significa com certeza a ausência de cada defeito da motivação.  Ao lado 
das  hipóteses  de  inexistência  subsistem preferivelmente  outras  hipóteses,  menos  graves,  de 
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Essa distinção entre as hipóteses em que a decisão é inexistente e os 

casos em que é nula – ou melhor, nos casos em que a motivação não existe e nos 

casos em que ela existe, mas está viciada, justifica-se em relação aos efeitos que a 

sentença pode causar no plano endoprocessual113 e no plano extraprocessual. 

Quando há vício na motivação, e a decisão é nula, todo o problema se 

passa dentro  da  perspectiva  endoprocessual  da  motivação.  Esse vício  pode ser 

considerado  sanável  se  ele  não  provocar  gravame  de  grande  monta  para  o 

desenvolvimento do processo: 

[...] è anche spiegabile che esso sia considerato in ogni caso irrilevante (e 
quindi sanato) uma volta che la sentenza sia passata in giudicato. Si può 
anzi dire che proprio la conclusione della vicenda processuale rappresenta 
la verifica a posteriori del fatto che il vizio in questione non abbia provocato 
inconvenienti di rilievo nello svolgimento di tale vicenda.114

Mas se for considerado o plano extraprocessual da relação, a ausência 

dos requisitos – que causam a inexistência da decisão – implica que a conclusão da 

demanda  não  refletirá  exatamente  o  que  nela  está  posto,  e  não  poderá  haver 

trânsito em julgado da decisão.

Dessa forma, se a decisão apresentar os requisitos esposados, a que 

Taruffo denominou de “conteúdo mínimo de justificação”, ela será uma verdadeira 

decisão, dotada de motivação e existente no plano extraprocessual.

Mas,  se  apresentar  outros  vícios,  como  omissão,  contradição  e 

insuficiência,  a  sentença não será inexistente,  mas sim nula,  surtindo efeitos  na 

perspectiva endoprocessual.

defeitos, pelos quais resulta aplicável o regime ordinário das nulidades previstas na primeira parte art. 
161 cod. proc. civ.  No todo, de fato, se colocamos nessa categoria os defeitos da omissão (exceção 
feito para as hipóteses de verdadeira e própria falta indicada acima), de insuficiência e de contradição 
(salvo no caso de contraste radical entre as premissas ou entre elas e a decisão, o que dá também o 
lugar a uma hipótese da falta) da motivação, considerando que a base da norma é o art. 360 n. 5 cod. 
proc. civ. (e aquele que iremos examinar diretamente no capítulo seguinte)”). (Idem ibidem, p. 469).
113 A motivação constitui garantia de justiça quando consegue reproduzir todo o caminho que o juiz 
percorreu  para  encontrar  sua  decisão.  Se  ela  estiver  equivocada,  é  possível  verificar  em  que 
momento tal erro se deu. (TUCCI, José Rogério Cruz e, 1987, p. 22). 
114 “[...] e é também explicável que seja considerado em cada caso irrelevante (e portanto sanado) 
uma vez que a sentença passou em julgado.  Pode-se certamente dizer que apenas a conclusão da 
demanda processual  representa a verificação a posteriori  do fato que o  defeito  em questão não 
provocou inconveniente de relevo no desenvolvimento de tal demanda”. (TARUFFO, Michele, 1975, 
p. 470).
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No direito pátrio, considera-se que a ausência de motivação não torna 

a sentença inexistente, mas sim nula:

A ausência de motivação torna a sentença nula, hoje, por força do preceito 
constitucional.  [...]  A  sentença  nula  difere  da  inexistente,  porque  aquela 
passa  em  julgado,  já  que  contém  um  julgamento,  embora  não  esteja 
fundamentada e tenha violado a lei.  Por essa razão,  adiante poderá ser 
objeto  de  uma  ação  rescisória,  enquanto  a  sentença  que  não  contiver 
dispositivo não terá a mesma conseqüência.115

Da  mesma  forma,  Teresa  Alvim  elenca  três  espécies  de  vícios 

intrínsecos  das  sentenças,  que  se  reduzem,  ao  fim,  a  um  só  (ausência  de 

fundamentação,  deficiência  de  fundamentação  e  ausência  de  correlação  entre 

fundamentação  e  decisório),  porque  implicam em ausência  de  fundamentação  e 

geram nulidade da sentença.116

2.5 Do estilo da sentença

É bastante comum a afirmação de que a sentença judicial constitui-se em 

um silogismo lógico.

Moacyr  Amaral  Santos,  mesmo  reconhecendo  que  rarissimamente  a 

sentença se contém num único silogismo,  por  se tratar  de um trabalho lógico e 

complexo, afirma que, "Na formação da sentença, terá assim o juiz de estabelecer 

duas  premissas:  uma  referente  aos  fatos,  outra  referente  ao  direito.  São  as 

premissas do silogismo”.

Diz-se, assim, que a sentença, na sua formação, se apresenta como um 
silogismo,  do  qual  a  premissa  maior  é  a  regra  de  direito  e  a  menor  a 
situação de fato, permitindo extrair, como conclusão, a aplicação da regra 
legal à situação de fato.
De um modo geral assim o é. Dado que o direito regule a situação de fato 
acertada, a decisão será a aplicação da lei à espécie. Assim, por exemplo, 
no pedido de indenização resultante de ato ilícito: Premissa maior: ‘ Aquele 
que,  por  ação  ou omissão  voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar 
direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano’ (Código 
Civil,  art.  159).  Premissa menor:  O réu agiu com imprudência,  causando 

115 MOREIRA, J.C. Barbosa, 1999. p. 44.
116 ALVIM, Teresa Arruda. Nulidades da sentença. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 
200.
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prejuízo ao autor.  Conclusão: O réu deve satisfazer o prejuízo causado ao 
autor.117

Calamandrei costumava afirmar que, ainda que se repita que a sentença 

pode  ser  reduzida  a  um  silogismo,  que  das  premissas  se  retira,  por  lógica,  a 

conclusão,  às  vezes  acontece  de  se  inverter  a  ordem  natural  do  silogismo, 

encontrando primeiro o dispositivo e depois as premissas que o justificam:

A fundamentação  das  sentenças  é  certamente  uma  grande  garantia  de 
justiça,  quando  consegue  reproduzir  exatamente,  como  num  esboço 
topográfico,  o  itinerário  lógico  que  o  juiz  percorreu  para  chegar  à  sua 
conclusão. Nesse caso, se a conclusão estiver errada, poder-se-á descobrir 
facilmente, através da fundamentação, em que etapa do seu caminho o juiz 
perdeu o rumo.
Mas quantas vezes a fundamentação é uma reprodução fiel do caminho que 
levou o juiz até aquele ponto de chegada? Quantas vezes o juiz está em 
condições  de  perceber  com  exatidão,  ele  mesmo,  os  motivos  que  o 
induziram a decidir assim?
Representa-se escolarmente a sentença como o produto de um puro jogo 
lógico, friamente realizado com base em conceitos abstratos, ligados por 
inexorável concatenação de premissas e conseqüências; mas, na realidade, 
no tabuleiro  do juiz,  as peças são homens vivos,  que irradiam invisíveis 
forças magnéticas que encontram ressonâncias ou repulsões, ilógicas mas 
humanas, nos sentimentos do judicante. Como se pode considerar fiel uma 
fundamentação  que  não  reproduza  os  meandros  subterrâneos  dessas 
correntes  sentimentais,  a  cuja  influência  mágica  nenhum juiz,  mesmo o 
mais severo, consegue escapar?118

Este  entendimento  da  sentença  como  um silogismo,  porém,  tem sido 

duramente criticado por boa parcela da doutrina, conforme veremos a seguir.

A  sentença é uma operação complexa.  Para  a  sua elaboração,  como 

visto, são considerados diversos elementos, tanto de caráter histórico quanto social 

e racional. Não pode o julgador apegar-se tão somente a regras lógicas.

Dessa forma, ”a sentença não pode encerrar-se no esquema do silogismo 

lógico clássico”, concluindo José Rogério Cruz e Tucci que “a sentença [...] encerra 

em seu bojo um elemento lógico e um elemento volitivo”.119

A vontade evidencia a força obrigatória da decisão, enquanto que a razão, 

por sua vez, garante que a sentença não é fruto do arbítrio do julgador.

Para José Delgado, a sentença também encerra um elemento lógico e um 

elemento volitivo:

117 SANTOS, Moacyr Amaral, 1988, v. 2. p. 10.
118 CALAMANDREI, Piero, 1995, p. 175-176.
119 TUCCI, José Rogério Cruz e, 1987, p. 09.
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A função da sentença judicial é a de consolidar a vontade do Direito na vida 
social. Ela transmite para a sociedade o resultado de uma função política 
exercida pelos Juízes com o único objetivo de fazer Justiça. No exercício 
dessa  função,  onde  a  autoridade  judiciária  deve  aplicar  a  lei  positiva, 
cumpre-lhe, primeiramente, a obediência estrita ao conteúdo legal da norma 
jurídica geral, sempre que ela se apresenta em tom categórico. Em segundo 
lugar, o Juiz deve interpretar a lei de modo adequado, não se afastando do 
princípio da legalidade, de modo que ela se adeque às necessidades das 
relações sociais, caso seja de caráter duvidoso o seu conteúdo normativo. 
Em uma etapa diversa, se existir na norma jurídica positiva alguma espécie 
de vazio,  deve o Juiz suprir a lacuna da lei.  Por último, é dever do Juiz 
negar eficácia à lei de caráter geral, quando ela se apresenta violadora, não 
só no aspecto material, como no formal, da Constituição.120

É ato de vontade, que se assenta em ato de justiça, da qual devem ser 

convencidas não somente as partes como também a opinião pública.

A estrutura  da  sentença  é  complexa,  porque resulta  da  vontade  e  da 

inteligência do juiz.

Contudo,  a  vontade  não  deve  superar  a  inteligência;  ela  deve  ser 

empregada com moderação. Como o juiz não está livre das suas convicções, sua 

inteligência, seu conhecimento da ciência do Direito é quem deve guiá-lo para o fim 

almejado.

No  tocante  a  esse  pronunciamento  judicial,  o  legislador  brasileiro 

considerou como elemento caracterizador de tal instituto o fato de ser o ato do juiz 

que termina o processo. Basta saber se o ato finda o processo, sem se indagar se 

se analisou ou não o mérito.

Na definição do Código de Processo Civil, a sentença é o ato pelo qual o 

juiz  põe  fim  ao  processo,  decidindo  ou  não  o  mérito  da  causa.  Há,  portanto, 

sentenças de mérito e sentenças apenas terminativas.

O fim último do processo, no entanto, é a composição da lide, de maneira 

que, toda vez que o juiz encerra a relação processual sem julgar o mérito, frustrada 

restou a prestação jurisdicional.

O  processo  não  existe  como  um  fim  em  si  mesmo,  mas  como  um 

instrumento de atuação do direito material nas situações litigiosas, para manter a 

paz social e o império da ordem jurídica.

120 DELGADO, José Augusto, jan./mar. 1991, p. 57.
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Só, portanto, quando compõe o conflito de interesses existente antes dele 

é que o processo cumpre a sua missão.

Como requisitos de uma sentença, Carvalho Santos afirma dever ser ela 

clara e precisa.121

A falta de um desses requisitos causa dificuldade ou impossibilidade na 

execução  dessa  sentença.  Para  que  o  julgado  possa  ser  cumprido,  deve  ser 

exatamente compreendido. Para Pimenta Bueno, “sem uma decisão clara pode-se 

dizer que não há sentença”.122

De  igual  maneira,  Pontes  de  Miranda  defende  que  os  requisitos 

essenciais  da  sentença  são  a  clareza  (“a  sentença  não  clara  é  ininteligível,  ou 

suscetível de suas interpretações (ambígua) ou de interpretação infixável (equívoca). 

Se ininteligível, é  ineficaz. Mas também rescindível”123) e a precisão (“a qualidade 

‘precisa’ é exigida à sentença toda, e não só ao decisum. [...] A sentença imprecisa é 

ineficaz e rescindível”124).

Segundo o art. 458 do CPC, os requisitos essenciais da sentença são o 

relatório, os fundamentos e o dispositivo:

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:
I  – o relatório,  que conterá o nome das partes,  a suma do pedido e da 
resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no 
andamento do processo;
II  – os fundamentos,  em que o juiz  analisará  as questões de fato e de 
direito;
III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe 
submeterem.

Essa tríplice exigência só se aplica integralmente às sentenças e não aos 

demais atos judiciais em geral.125

O relatório, para Pontes de Miranda, é:

121 SANTOS, J. M. de Carvalho. Código de Processo Civil Interpretado. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1964. v. IX, p. 369.
122 Apud SANTOS, J. M. de Carvalho, 1964, v. IX, p. 369.
123PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 1975. t. V. p. 65.
124 Idem ibidem, t. V, p. 65-6.
125 DINAMARCO,  Cândido  Rangel.  Instituições  de  Direito  Processual  Civil.  4.  ed.  São  Paulo: 
Malheiros, 2004. v. III, p. 657.
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[..] a exposição, que o juiz faz, de todos os fatos e razões de direito que as 
partes alegaram, e da história relevante do processo. É a representação do 
material de que há de partir a convicção, mas do material tal como o juiz o 
encontrou antes, durante e depois da instrução. Há de ser resumo, com a 
indicação dos pontos necessários e suficientes aos fundamentos de fato e 
de direito que terão de ser examinados. Relatórios e fundamentos devem 
ser separados, sem que a mistura seja causa de nulidade, salvo se sacrifica 
a inteligência do decisum.

Quanto ao conteúdo do relatório, afirma que a lei é quem determina o que 

ele deve encerrar.126

José Carlos Barbosa Moreira entende que “o relatório deve conter todo o 

necessário e só o necessário”, ou seja, deve ser “enxuto”.127

Por  sua  vez,  o  juiz  tira  os  fundamentos  de  fato  da  petição  inicial,  da 

reconvenção,  da  contestação,  das  informações  orais  das  partes,  das  provas 

produzidas. Também extrai os fundamentos de direito, “sendo de todo indispensável 

que ponha claro o que pertence às partes e o que constitui convicção do juiz”.128

O decisum é a decisão, o dispositivo, a conclusão da sentença. Nele deve 

estar  contido  o  pronunciamento  estatal  sobre  a  conclusão  acerca  da  relação 

processual controvertida.

Muito oportuna aos fins desse trabalho palestra proferida por José Carlos 

Barbosa Moreira129, em que trata da sentença.

Preocupado com as sentenças que observava, desde à época em que 

exercia a Judicatura no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, decidiu-se 

por enunciar o que deve e o que não deve figurar em uma sentença.

Afirma que a cláusula final do inciso III do art. 458 foi mal redigida, pois há 

casos em que o juiz pode se manifestar de oficio.

126 “[...] o nome das partes, para que se individualize o processo, a suma do pedido, a defesa, ou 
“resposta do réu”, e o resumo dos respectivos fundamentos. O pedido, no essencial do que expôs o 
autor,  sem que se comece, desde logo, a apreciá-lo, a defesa, tal como foi feita, porém sem ser 
preciso inserir-se tudo quanto é reiteração, reforçamento e revestimento do pedido. Pedidos não se 
resumem, mas limpam-se de considerações que não os aumentam, nem os restringem. Resumo faz-
se  dos  fundamentos  de  cada  uma  das  partes,  isto  é,  do  que  pediram  ao  juiz.”  (PONTES  DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti, t. V, p. 67).
127 MOREIRA, J.C. Barbosa, 1999, p. 45.
128 PONTES DE MIRANDA, 1975, t.. V, p. 66.
129 Palestra proferida em 19.07.1999, no Conselho de Vitaliciamento dos Juizes de 1º. Grau - TJ/RJ, e 
publicada na Revista da EMERJ, v. 2, n. 8, 1999, p. 42/53.
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Aponta também um emprego errado do vocábulo “questões” nos incisos II 

e III.

Tal termo tem significado diferente nos dois dispositivos, pois, no inciso II, 

a palavra pode ser entendida como questões duvidosas, e, para ele, as questões 

duvidosas serão analisadas e resolvidas na fundamentação, “pois é nesse momento 

que  o  juiz  se  pronuncia  sobre  os  pontos  duvidosos,  optando  por  determinada 

solução”.130

Isso porque, no dispositivo, o juiz não irá mais resolver questões: ele irá 

se pronunciar acerca do pedido.

Para o autor, apenas se faltar à sentença o dispositivo é que ela deixa de 

existir como sentença: “a sentença sem dispositivo é uma ‘não-sentença’ e nunca 

poderá aspirar a transitar em julgado, até porque, a rigor, não há julgado, ao passo 

que a falta dos demais elementos não acarretará conseqüência tão drástica”.131

No que diz respeito à fundamentação, defende que o juiz deve ter cuidado 

especialmente com os conceitos jurídicos indeterminados:

Em relação aos conceitos jurídicos indeterminados, é preciso que se o juiz 
os concretiza para a espécie que está sob seu exame. Não basta, portanto, 
afirmar que o homicídio foi praticado por motivo torpe, que a sentença é 
ofensiva aos bons costumes, tampouco que a benfeitoria foi feita para mero 
deleite ou recreio. É preciso descer à realidade concreta, a fim de explicar 
porque parece ao juiz que aquela benfeitoria seja voluptuária, isto é, só se 
destine ao mero deleite ou recreio, qual o motivo que in concreto impeliu o 
agente à prática da infração penal; enfim, é preciso que explique porque lhe 
pareceu torpe o motivo,  e não apenas reproduzir  a fórmula legal,  que é 
abstrata.  É  preciso  concretizar  o  conceito  em  relação  àquela  particular 
hipótese.132

O dispositivo,  segundo  o  autor,  “deve  conter  pronunciamento  explícito 

sobre  tudo  aquilo  que  foi  objeto  do  pedido  (pode  haver  pedidos  cumulados  ou 

contrapostos,  como  no  caso  do  oferecimento  da  reconvenção).  Conclusão  de 

sentença não pode deixar nada implícito.”133 Desse modo, o juiz está obrigado a se 

pronunciar até sobre os acessórios, como honorários de advogados e custas.

130 MOREIRA, J.C. Barbosa, 1999, p. 43.
131 Idem ibidem, p. 44.
132 Idem ibidem, p. 46.
133 Idem ibidem, p. 52.
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“Por fim”, afirma José Delgado, “tem-se presente a meditação de que a 

decisão  judicial  motivada  não  necessita  se  apresentar  com rigorismo silogístico. 

Deve,  contudo,  ser  lógica  e  obedecer  aos  deveres  impostos  pela  legislação 

processual (arts. 131, 165 e 458, II, CPC) para que não infrinja o devido processo 

legal”.134 

2.6 Da omissão e da decisão do ponto de vista dos princípios processuais: 

dispositivo e contraditório

As garantias constitucionais se constituem em pressupostos e bases "do 

exercício  e  tutela  dos direitos fundamentais,  ao mesmo passo que rege[m],  com 

proteção  adequada,  nos  limites  da  constituição,  o  funcionamento  de  todas 

instituições existentes no Estado".135 Desse modo, as garantias constitucionais, com 

o escopo de proteger os direitos individuais e as estruturas do Estado, servem como 

pressupostos de validade dos atos estatais.

Por  essa  razão  que  o  Direito  Constitucional  tem  sido  aplicado 

independentemente do ramo do direito infraconstitucional que se esteja analisando.

No  âmbito  do  processo  civil,  há  de  se  assinalar  a  presença  de  dois 

princípios essenciais, quais sejam, o princípio dispositivo - talvez o mais importante 

do processo civil contemporâneo, e o do contraditório.

O princípio dispositivo, ainda que não se possa dizer seja um princípio 

fundamental  dos  recursos,  no  sentido  de  ficar  confinado  estritamente  à  sede 

recursal, existe e define vários aspectos dos recursos. 136

É  este  princípio  quem  rege  o  âmbito  da  devolutividade  de  todos  os 

recursos – e, no caso do de apelação, por excelência –, expressado na máxima 

134 DELGADO, José Augusto, jan./mar. 1991, p. 62.
135 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 493.
136 Esse princípio também encontra aplicação no Direito italiano.  Sobre o assunto,  cf.  LIEBMAN, 
Enrico Tulio. Corso di Diritto Processuale Civile. Milano: Giuffrè, 1952. p. 108-9.
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latina, tantum devolutum quantum apellatum.137 Fenômeno diverso se passa com o 

chamado duplo grau obrigatório, inclusive, no que diz respeito ao efeito devolutivo.

O  princípio  dispositivo  atribui  às  partes  toda  a  iniciativa,  seja  na 

instauração do processo, seja no seu impulso.

As provas, portanto, só podem ser produzidas pelas partes, e a própria 

marcha processual depende da iniciativa e propulsão dos litigantes, cabendo ao juiz 

uma posição quase de mero expectador.

Consiste, assim, “na regra conforme a qual o juiz depende, na instrução 

da causa, da iniciativa das partes quanto à afirmação e prova dos fatos em que se 

fundam os pedidos.”138 Dessa forma, o juiz deve decidir de acordo com o que foi 

alegado  e  provado  pelas  partes  (iudez  secundum  allegata  et  probata  iudicare  

debet.). Também daí decorre que o magistrado deve apreciar as questões que estão 

postas nos autos.139

O Código de Processo Civil consagra o principio dispositivo, mas reforça 

a autoridade do Poder Judiciário, armando-o de poderes para prevenir ou reprimir 

qualquer ato atentatório à dignidade da justiça.

Está contido nos arts. 128 (‘‘O juiz decidirá a lide nos limites em que foi 

proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a 

137 “O princípio dispositivo também incide no plano recursal, pois vige a regra segundo a qual apenas 
o que tiver sido alvo de impugnação pelo recorrente será objeto de julgamento,  pelo Tribunal.  O 
princípio dispositivo  também informa o efeito devolutivo  os recursos”.  (WAMBIER,  Teresa Arruda 
Alvim, 2005, p. 131).
138 SANTOS, Moacyr Amaral, 1988, v. II, p. 78. Como conseqüência do princípio dispositivo, Moacyr 
Amaral Santos aponta que o juiz não pode se valer de seus conhecimentos privados quanto aos 
fatos, devendo restringir seu pronunciamento aos fatos e circunstâncias que estão nos autos. (Idem 
ibidem, p. 78-9).
139 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE EXAME 
DAS QUESTÕES PLEITEADAS PELA PARTE.
1. A prestação jurisdicional há que ser entregue em sua plenitude. É dever do magistrado apreciar as 
questões que lhe são impostas nos autos, assim como à parte ter analisado os fatos postos ao exame 
do Poder Judiciário. "Ne procedat judex ex officio" (O processo civil rege-se pelo princípio dispositivo).
2. Constatado que na apelação da recorrente a matéria foi devidamente abordada nas suas razões e 
o v. Acórdão objurgado não se pronunciou sobre a correção monetária requerida, há que se ter por 
nulo o v. Acórdão dos embargos declaratórios, por estar caracterizada a omissão quanto à questão 
da correção monetária.
3. Recurso provido, a fim de que os autos retornem ao Egrégio Tribunal a quo e que o mesmo, desta 
feita, manifeste-se sobre o pedido constante na apelação e na petição dos embargos de declaração.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Recurso Especial 225897/RJ. Relator ministro 
José Delgado. Brasília, 09 de novembro de 1999. Diário de Justiça da União de 17 de dezembro de 
1999, p. 334).
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lei exige a iniciativa da parte’’) e 460 (‘‘É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do 

autor,  de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade 

superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’’) do Código de Processo 

Civil.

Esse princípio comporta algumas exceções, como a previsão do §5° do 

art. 461 e art. 461-A do CPC, art. 130 da Lei n° 8.069/30, entre outros.

O juiz não pode decidir pedido diferente do pedido que foi feito. Em sua 

atividade jurisdicional, o juiz possui a livre convicção sobre a norma que deve ser 

aplicada naquele caso, o que decorre dos brocardos: iura novit curia (o juiz conhece 

o direito) e damihi facti dabo tibi jus (dá-me os fatos e eu te darei o direito).

Mas,  a  liberdade  do  juiz  está  limitada por  dois  fatores.  Ele  não  pode 

alterar o pedido nem ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa.140

O julgador pode aplicar regra jurídica que não tenha sido invocada pelas 

partes, desde que isso não importe em alteração do pedido. Mesmo assim, deve dar 

oportunidade à outra parte para que se manifeste a respeito, antes da decisão final, 

uma vez que, não tendo sido evocada pelas partes, não foi objeto de debate entre 

elas.

Isto não significa, porém, que o estado atual do processo encarcere o juiz 
ao arbítrio da parte, embora a ela esteja vinculado, como na aplicação do 
princípio da congruência.
No  processo  moderno,  os  poderes  do  juiz  deixaram  de  ser  o  de  mero 
expectador, como no direito romano em que “non liquet” obrigava as partes 
a refazer toda a via processual, já que “não restou claro” para o magistrado, 
passando ele não só a finalizar como sobretudo a impulsionar o processo, 
determinar provas, chamar terceiros, reprimir comportamentos etc. É o que 
caracteriza o art. 262, 2ª parte do objeto processual, quando atribui ao juiz, 
representante  do  Estado  na  prestação  jurisdicional,  o  dever  de  dar 
andamento ao processo.141

O princípio dispositivo se aplica, na realidade, a todos os juizes, incluindo 

os tribunais.

Dessa forma,  se  um acórdão decide  além do pedido,  ou,  ultra  petita, 

deverá  vir  a  ser  reduzido,  em  razão  de  recurso  interposto  ulteriormente,  às 

140 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, 2005, p. 149.
141 MAGALHÃES, Jorge de Miranda. Princípios gerais do Direito no processo civil. Revista da EMERJ, 
v. 2, n º. 5, p. 150-195, 1999. p. 170.
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dimensões postuladas pelo próprio recorrente. Entretanto, não se trata de caso de 

anulação do acórdão, bastando que seja modificado e se atenha ao que foi pedido.

Também não podem nem o juiz e nem o tribunal condenar em qualquer 

pedido ou em qualquer outra verba, aquém ou além da que foi pedida, ou fora do 

âmbito em que foi pedida, não podendo fazê-lo também ao apreciar recurso e, se 

assim decidir, fá-lo-á além do âmbito da extensão da devolutividade do recurso.

De igual maneira, ao tribunal não é dado prover um recurso, decidindo 

diferentemente do que o recorrente pediu.

A orientação uníssona no direito brasileiro é a de que somente a matéria 

objeto  de  impugnação resulta  devolvida  ao  órgão  ad  quem.  Nelson Nery  Junior 

afirma que é objeto do julgamento pelo tribunal ‘‘toda a matéria  impugnada’’ e não 

pode ser objeto de julgamento o que não foi impugnado. Na apelação, por exemplo, 

‘‘é necessário que o apelante deduza o pedido de nova decisão para que seja fixado 

o conteúdo da devolutividade a fim de que o tribunal  destinatário possa julgar o 

recurso’’.142

Se a parte recorre da decisão sem especificar quais os pontos rebatidos, 

deve-se  entender  que o  recurso  abrange tudo aquilo  que poderia  ser  objeto  de 

impugnação?  A  jurisprudência,  de  maneira  geral,  complementando  esta  idéia, 

entende que não pode haver recurso genérico visando à reforma total da decisão 

impugnada sem demonstrar as razões de seu inconformismo. O TRF da 3ª Região 

(Apelação em Mandado de Segurança 83627, relatora Juíza Lúcia Figueiredo), em 

acórdão em que aborda com bastante clareza a questão, assim decidiu: 

De fato, a União Federal  interpõe recurso de apelação mediante singela 
petição  de  fls.  129,  que  se  reporta  às  razões  contidas  nas  informações 
prestadas pela autoridade coatora.
Com efeito, tal expediente ignora expressa disposição do art. 514, inciso II 
do CPC, que estabelece a necessidade de exposição de motivos de seu 
inconformismo,  sem  que  o  Tribunal  ‘‘ad  quem’’  não  tem  condições  de 
aquilatar o direito.
Aceitar petição como sinônimo de razões de apelação implica em inverter o 
dever processual do apelante ao Tribunal. Não é o órgão jurisdicional que 
deve procurar nos autos as razões de inconformismo do apelante. Este é 
quem tem o dever processual de expô-las.

142 cf. NERY JUNIOR, Nelson.  Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004. p. 433. (grifou-se)
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Todavia,  a  redação  do  §1º.  do  art.  515  do  Código  de  Processo  Civil, 

afirma que “serão [...]  objeto  de  apreciação  e  julgamento  pelo  tribunal  todas  as 

questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha 

julgado por inteiro”.

Assim, ainda que as partes não tenham impugnado aquela matéria, ela 

poderá ser objeto de conhecimento pelo tribunal.

No caso do recurso de agravo, se na mesma decisão o juiz decide duas 

questões distintas, e se o agravante discute em seu agravo unicamente uma delas, 

é  certo  que  a  outra  não  foi  devolvida  ao  tribunal,  vindo  a  pesar  sobre  ela  a 

preclusão.

Se, todavia, sobre essa questão não pesar preclusão, como na hipótese 

do art. 267, §3º, do CPC,143 a mera interposição de um recurso de agravo, ainda que 

não  se  discuta  essa  questão,  é  suficiente  para  que  o  tribunal  possa  decidir 

novamente a respeito. 

Mas, se não houver sido interposto agravo, por ocasião da apelação, será 

possível ao tribunal, igualmente, reexaminar a questão a que se refere o art. 267, 

§3º, ainda que a parte em nada argumente a propósito.

Tem-se,  desse modo,  que,  de  acordo com o princípio  dispositivo,  é  o 

pedido inaugural quem fixa os limites da atividade jurisdicional, definindo o que deve 

ser apreciado pelo juiz. 

Por essa razão, o pedido deve ser certo e determinado, ou, pelo menos, 

determinável.

Se a decisão não aborda determinado ponto alegado pelas partes, e que 

deveria ter sido analisado, incorre em omissão, e viola o princípio dispositivo.144

Outro princípio que merece análise em referência à omissão na decisão 

judicial é o princípio do contraditório.

143 ‘CPC. Art. 267. in omissis. §3º. O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 
enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante nos ns. IV, V e VI; todavia, o réu 
que a não alegar, na primeira oportunidade em que lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas 
de retardamento.
144 Sobre omissão aparente e o dever de apreciar todas as questões alegadas, cf. itens 4.2 e 4.3.
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A garantia do contraditório e da ampla defesa está expressa no art. 5°, 

LV,  da  Constituição  Federal  de  1988,145 sendo,  pois,  corolários  do  princípio  do 

devido processo legal. 

Tal  garantia,  também,  é  conhecida  como  o  principio  do  contraditório 

(bilateralidade), devido à alta ligação existente entre os dois vocábulos. Consiste na 

oportunização das partes apresentarem os fatos e os argumentos a favor de seu 

pedido e contrários ao do seu adversário processual. Assim, tem-se claro que, para 

ser respeitado,  o contraditório deve estar presente: a)  a informação completa da 

pretensão à parte contrária; b) a possibilidade da reação à pretensão deduzida.

Salienta Nelson Nery Júnior que

O princípio  do  contraditório,  além de fundamentalmente  constituir-se  em 
manifestação do princípio do Estado de Direito, tem íntima ligação com o da 
igualdade das partes e o do direito de ação, pois o texto constitucional, ao 
garantir aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, quer significar que 
tanto o direito de ação,  quanto o direito de defesa são manifestação do 
princípio do contraditório.146

Esse princípio deve ser entendido tanto como pela necessidade que têm 

as partes de ter conhecimento da ação e de todos os atos processuais, como pela 

possibilidade de poderem reagir aos atos que lhes sejam desfavoráveis.147

Tem-se, assim, que ninguém pode ser afetado por uma decisão judicial 

sem que dela tenha tido conhecimento ou oportunidade para se defender.

145  Art. 5°. In omissis. LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
146 NERY JUNIOR, Nelson, 2002, p. 135.
147 Idem ibidem, p. 137. O princípio do contraditório é, de acordo com Moacyr Amaral Santos: “a) 
Corolário do princípio é a igualdade das partes nos atos processuais. O processo civil se desenvolve 
em atos de ataques e defesas, mas também de ataques e contra-ataques, donde resultará imperioso 
o tratamento paritário das partes, a fim de que elas possam em igualdade de condições exercer seus 
direitos e cumprir seus deveres processuais. O princípio da igualdade das partes se acha expresso na 
lei,  ao preceituar que  compete ao juiz,  que dirige o processo, “assegurar às partes igualdade de 
tratamento” (Cód. Cit., art. 125, n° I). b) Em respeito ao princípio do contraditório, no processo civil 
brasileiro impõe-se a citação do réu, sob pena de nulidade, no começo do processo: “Para a validade 
do  processo,  é  indispensável  a  citação  do  réu”  (Cód.  Cit.,  art.  214).  Pela  citação  dá-se  a  este 
oportunidade para defender-se (cód. Cit.,, arts. 278, 282, n° VII,  285; 570, 571, 609, 21 etc.).  Do 
princípio da  igualdade das partes nos atos processuais,  conseqüência daquele,  são inúmeras as 
afirmações do mesmo Código: arts. 185, 321, 326, 396, 407, 421 etc. c) Por isso, imprescindível é 
que  se  dê  ao  réu,  no  processo,  oportunidade  para  defender-se.  Oferecida  essa  oportunidade, 
respeitado está o princípio. ‘Entende-se que o princípio é respeitado quando se dá a todas as partes a 
possibilidade de defender-se; qe o façam, efetivamente, que compareçam a juízo e ofereçam as suas 
razões, ou permaneçam inativas, ou mesmo sejam contumazes, depende de sua livre determinação’ 
(Liebman)”. (SANTOS, Moacyr Amaral, 1988, v. II, p. 77).
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As partes devem ser previamente notificadas e cientificadas de todos os 

atos do processo, de tal forma que a elas seja possibilitada a chance de oferecer 

suas razões e impugnações.148 Fica-lhes garantido, também, o direito de participar 

de  todos  os  atos  do  processo  e  de  produzir  todas  as  provas  que  acharem 

necessárias para o deslinde da questão em litígio. 

Deve  ser  ressaltado  que  o  contraditório,  apesar  de  sua  índole 

constitucional (art. 5º., inc. LV, da CF), sofre limitações, em face da necessidade de 

eficácia social das decisões judiciais, como nos casos de concessão de liminares 

inaudita  altera  parte,  comum  nos  procedimentos  processuais  de  urgência 

(cautelares, mandados de segurança,  habeas corpus, decisões liminares em geral 

etc.), que têm como fim garantir a preservação do bem tutelado e a eficácia final do 

processo,  evitando  a  sua  perda  entre  os  meandros  da  burocracia  judiciária. 

Entretanto, não se trata de uma exceção, pois tais provimentos são revogáveis a 

qualquer momento pelo magistrado, sendo oportunizado o contraditório.

Dado o tema deste trabalho, torna-se interessante enfocar o princípio do 

contraditório em relação aos embargos de declaração.

Verifica-se que não há previsão, no Código de Processo Civil, de intimar a 

outra parte para apresentar resposta aos embargos. Nos termos do art. 537, uma 

vez interposto, o recurso deve ser julgado pelo juiz em cinco dias, ou, se for oposto 

no tribunal, deve ser apresentado pelo relator em mesa na sessão subseqüente, 

proferindo voto.

Entretanto, há doutrinadores, como Sonia Márcia H. de Almeida Hase149, 

que  defendem  a  necessidade  de  intimação  do  embargado  para  responder  aos 

termos do recurso.150

148 Deve ser dada oportunidade às partes para se pronunciar sobre a relação processual do interesse 
das mesmas, o que só ocorre após a citação, porque só depois de ouvidas é que toda e qualquer 
decisão pode ser proferida. (MAGALHÃES, Jorge de Miranda, 1999, p. 162).
149 BAPTISTA, Sônia Márcia Hase de Almeida. Dos Embargos de Declaração. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991. p. 152.
150 Esse tem sido, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial n° 
144.981-RJ:
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  INTERPOSTOS  ANTES  DA  VIGENCIA  DA  LEI  N.  8.950/94  - 
IMPUGNAÇÃO  A  ACÓRDÃO  QUE  CONHECEU  E  DEU  PROVIMENTO  A  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO - ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO FEITA PELO 
EMBARGANTE - EFEITO MODIFICATIVO - NECESSIDADE DE PREVIA AUDIENCIA DA PARTE 
EMBARGADA (CF, ART. 5., LV) - EXTEMPORANEIDADE NÃO CARACTERIZADA - EMBARGOS 
REJEITADOS. - A garantia constitucional do contraditorio impõe que se ouca, previamente, a parte 
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Contudo, autores, como Sérgio Bermudes, são contra a necessidade de 

intimar o embargado.151

E ainda há uma terceira corrente, que afirma que se a matéria que se 

discute  já  foi  objeto  de  contraditório,  não é  preciso  que se  faça  a  audiência  do 

embargado. Mas, se a matéria a que se refere os embargos ainda não foi debatida, 

então torna-se essencial  que o embargado seja ouvido, para que não se viole o 

princípio do contraditório.

Essa é a posição adotada por Antônio Carlos de Araújo Cintra,152 Juvêncio 

Vasconcelos Viana153 e Luís Eduardo Simardi Fernandes, o qual afirma que:

Embora  entendamos  que  a  ausência  de  previsão  do  contraditório  no 
capítulo  do  código  processual  que  disciplina  os  embargos  não  é  razão 
suficiente  para  se  justificar  a  desnecessidade  da  sua  observância  no 
julgamento  desse  recurso,  por  se  tratar  de  garantia  consagrada  na 
Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, defendemos a idéia de que não se 
faz mesmo necessária a oitiva do embargado, exceto quando se suscita, por 
meio  dos  embargos  de  declaração,  matéria  até  então  não  discutida  e, 
portanto, não submetida ao contraditório, o que só é admissível em relação 
às questões de ordem pública.154

Tal  posicionamento  parece  o  mais  coerente.  Levando-se  em 

consideração o fato de que, ao requerer, por meio de embargos declaratórios, que o 

juiz sane algum dos vícios (omissão, obscuridade, contradição), o que se pretende é 

que esses vícios sejam corrigidos.

Não  é  dado  à  parte  inovar  no  processo,  trazendo  fatos,  provas  ou 

alegações novas. De fato, pede-se esclarecimentos sobre aquilo que já foi objeto de 

embargada na hipótese excepcional de os embargos de declaração haverem sido interpostos com 
efeito modificativo. - Os embargos de declaração, quando deduzidos tempestivamente - e desde que 
opostos antes da vigencia da Lei n. 8.950/94 -, suspendiam o prazo para a interposição do recurso 
extraordinário. Não se computa,  para efeito de contagem do prazo recursal,  o dia em que foram 
opostos  os  embargos  de  declaração  (RTJ  119/370).  O  prazo  para  interposição  do  recurso 
extraordinário  -  presente  o  contexto  normativo  existente  antes  da  vigencia  da  Lei  n.  8.950/94  - 
recomecava a fluir, pelo lapso temporal remanescente, a partir do primeiro dia util, inclusive, que se 
seguisse a publicação oficial do acórdão proferido pelo Tribunal a quo nos embargos de declaração. 
(BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Primeira  Turma.  Embargos  de  declaração  no  recurso 
extraordinário 144981/RJ. Relator ministro Celso de Mello. Brasília, 11 de abril de 1995. Diário de 
Justiça da União de 08 de setembro de 1995, p. 28362; EMENT v. 01799-03, p. 00539).
151 BERMUDES, Sérgio. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo, RT, 1975. v. 7. p. 219.
152 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Sobre os embargos de declaração. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, nº. 595, p. 15-20, maio 1985. p. 18.
153 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Considerações acerca dos embargos de declaração no processo 
civil  brasileiro.  Revista  Trimestral  de  Jurisprudência  dos  Estados,  São  Paulo,  v.  164,  p.  39-49, 
maio/jun. 1998, p. 44-5.
154 FERNANDES,  Luís  Eduardo  Simardi.  Embargos  de  declaração:  efeitos  infringentes, 
prequestionamento e outros aspectos polêmicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 99.
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debate, que se manifeste sobre o que deveria ter se manifestado, que o magistrado 

revise sua decisão, para torná-la coerente.155

Esses autores defendem que só é necessário que a parte  embargada 

seja chamada a apresentar sua resposta ao recurso se a matéria em análise ainda 

não tiver sido debatida nos autos.

Quanto a esse ponto, afirmam que apenas as matérias de ordem pública, 

que, mesmo não alegadas pelas partes, deveriam ter sido conhecidas pelo juiz é 

que podem ser suscitadas, pela primeira vez, em sede de embargos declaratórios, 

uma vez que não é dado às partes a introdução de fatos novos.

Dessa forma, já que ventiladas pela primeira vez, entendem que deve ser 

dada oportunidade a que parte embargada se manifeste sobre essa questão.

Repita-se,  como  a  introdução  de  matéria  nova  é  vedada,  não  se 

conhecem  os  embargos  declaratórios  comumente  opostos  pelas  partes  que 

pretendem  interpor  recurso  especial  e  extraordinário.  Uma  vez  que  o 

prequestionamento é indispensável para a propositura desses recursos, as partes se 

utilizam desse expediente para levantar a questão.

Contudo, se anteriormente não houve pedido de decisão sobre aqueles 

pontos – violação a dispositivo de lei federal ou da Constituição, não é possível o 

conhecimento  de  embargos declaratórios  para  introduzir  essas matérias,  abrindo 

caminho para a interposição daqueles recursos.

De fato, como a finalidade dos embargos de declaração é sanar os vícios 

da omissão, da obscuridade e da contradição acaso existentes na decisão judicial, 

não  haveria  ofensa  ao  princípio  do  contraditório  se  a  parte  embargada  não  foi 

intimada a se pronunciar sobre o recurso.

Sendo a decisão judicial um discurso, os embargos de declaração visam 

a permitir que se esclareçam os mal-entendidos havidos entre as partes naquele 

diálogo.

155 Idem ibidem, p. 100.
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Dessa forma, se for verificado que essa nova apreciação vai resultar em 

mudança significativa  do  julgado,  é  de  bom alvitre  que a parte  embargada seja 

chamada a comparecer nos autos e responder o recurso.

Ora, se na ocasião do julgamento, o magistrado considerou apenas as 

provas A, B e D, omitindo-se sobre a C, a parte interessada pode requerer, através 

dos embargos de declaração, que ele se manifeste sobre a prova C – a qual, em sua 

ótica, pode ser justamente a que lhe isente de responsabilidade. 

Se, nesse caso, não houver intimação do embargado, e a nova decisão 

judicial  gerar, para ele,  motivos de esclarecimentos, pode valer-se igualmente de 

embargos de declaração. Isso ensejaria a oposição de embargos nos embargos, e 

daí por diante.

É  por  essa  razão  que  se  justificaria  a  necessidade  de  intimar  o 

embargado e prestigiar o contraditório.

2.7  Das  espécies  de  pronunciamentos  judiciais  no  direito  processual  civil 

brasileiro

O  processo  se  desenvolve  através  dos  atos  processuais  que,  de 

acordo  com  Liebman,  diferenciam-se  “dos  atos  jurídicos  em  geral  pelo  fato  de 

pertencerem ao processo e de exercerem um efeito jurídico direto e imediato sobre a 

relação  processual,  constituindo-a,  impulsionando-a  ou  extinguindo-a.“156 Ou,  na 

definição de Chiovenda,

Dizem-se  atos  jurídicos  processuais  os  que  têm importância  jurídica  em 
respeito à relação processual,  isto é, os atos que têm por conseqüência 
imediata a  constituição, a  conservação, o  desenvolvimento, a  modificação 
ou a definição de uma relação processual.157

156 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1984. v. I, p. 
221.
157 CHIOVENDA, Giuseppe, 1969, v. III. p. 20.
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Dentre os atos processuais, os que mais interessam a este estudo são 

os atos judiciais.158

Enrico  Tullio  Liebman  desenvolveu  uma  classificação  para  os  atos 

realizados pelo juiz,  definindo quatro  grupos:  a) os despachos de expediente ou 

ordenatórios,  que  dispõem  tão-somente  sobre  o  andamento  do  processo  (por 

exemplo: despachos de juntada, de vista);  b)  despachos interlocutórios, os quais 

decidem as questões controvertidas referentes à regularidade e ao desenvolvimento 

do processo, como o despacho de rejeição de extinção do processo; c) decisões 

terminativas,  por  meio  das  quais  o  juiz  põe  termo  ao  processo  por  defeito  de 

constituição ou de procedimento, ou ainda por outro motivo que torne impossível a 

decisão  da  lide;  ou  seja,  terminam o processo,  mas  sem decidir  o  mérito  (e.g., 

decisão que declara o autor parte ilegítima); d) decisões definitivas, que decidem, no 

todo ou em parte, o mérito da causa, e são chamadas de sentenças em sentido 

estrito,  e  pode-se  citar  como exemplo,  as  sentenças  que  julgam procedente  ou 

improcedente a ação.159

Diversa é a classificação adotada por Ada Pellegrini,  Antônio Carlos 

Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco,160 para quem, em meio à atividade do 

juiz no processo, há como distinguir duas categorias: os provimentos e os atos reais.

Provimentos seriam os atos do juiz no processo, podendo estes ser 

finais  ou  interlocutórios,  quando  põem fim  ou  não  ao  processo.  Os  finais  ainda 

podem ser  subdivididos em razão de conter  ou não julgamento de  mérito;  e  os 

interlocutórios se dividem em relação aos que apreciam questão incidente e os que 

se limitam a trazer determinações para a marcha processual.

158 Chiovenda fornece a classificação dos atos judiciais no Direito italiano: “A atividade  jurídica  do 
magistrado na relação de cognição equivale,  sempre, a um exercício de  faculdades inerentes ao 
poder jurisdicional com o objetivo  de decidir  a demanda:  assim que abrange uma série  de atos 
coordenados  a  esse  escopo.  Nem  todos  esses  atos,  porém,  envolvem  exercício  imediato  de 
comando;  por  exemplo,  contam-se  simples  pedidos  de  determinados  atos  dirigidos  a  outra 
autoridade,  verificam-se atos puramente materiais  que têm importância jurídica por conduzirem o 
material de cognição do domínio do magistrado (interrogatórios, audição de testemunhas, inspeção 
de objetos e lugares...), daí, que os regule o direito. Podem assim classificar-se as atividades do juiz: 
a) Provimentos.
b) Atividades de tomada do material de cognição e especialmente tomada de provas. Compreende-se 
como puramente conceitual a separação: a atividade de tomada de provas é precedida e entremeada 
de despachos”. (Idem ibidem, v. III, p. 35).
159 Idem ibidem, p. 37-8, nota de rodapé n. 17, introduzida por Enrico Tullio Liebman.
160 CINTRA,  Antônio  Carlos  Araújo;  GRINOVER,  Ada  Pellegrini;  DINAMARCO,  Cândido  Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 332-3.
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Os atos reais, ou materiais, por sua vez, não possuem carga decisória, 

e se dividem em instrutórios (como a realização de inspeções) e de documentação 

(rubrica de folhas nos atos que participou, por exemplo).

Diferindo,  entretanto,  de  tal  classificação,  e  adotando  outras 

terminologias, no sistema processual civil brasileiro, de acordo com a redação do art. 

162  do  Código  de  Processo  Civil,  três  são  as  espécies  de  pronunciamentos 

proferidos pelos magistrados:

Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias 
e despachos.
§ 1° Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou 
não o mérito da causa.
§ 2° Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, 
resolve questão incidente.
§ 3° São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, 
de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece 
outra forma.
§ 4° Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, 
independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e 
revistos pelo juiz quando necessários.

Ao se referir a esses pronunciamentos, que estão definidos nos três 

primeiros parágrafos do artigo acima transcrito, o CPC está se reportando apenas 

aos chamados atos decisórios, que se tratam da "atividade básica e nuclear das 

funções que o juiz exerce no processo".161 

Assim,  são  sentenças os  atos  que,  no  primeiro  grau  de  jurisdição, 

põem termo ao processo, julgando o mérito da causa (sentenças definitivas) ou não 

(sentenças terminativas).162 Decisões interlocutórias são aquelas que o Juiz se utiliza 

para  resolver  questões  incidentais  no  processo;  possuem,  portanto, 

necessariamente, conteúdo decisório. Todo provimento que encontrar-se adequado 

a esta conceituação pertencerá à categoria das decisões interlocutórias, “ainda que 

o  texto  legal  lhes  atribua  denominação  inadequada”.163 Por  despachos,  são 

conhecidos os atos  de puro e  simples impulso  processual.  São comandos,  sem 

161 MARQUES, José Frederico.  Manual de Direito Processual Civil.  atual.  Vilson Rodrigues Alves. 
Campinas: Bookseller, 1997. v. 1, p. 424.
162 Para Cândido Rangel Dinamarco, “[...] melhor será conceituar a sentença, portanto, como o  ato 
cujo principal efeito processual é o de extinguir o processo – com a consciência de que nem sempre 
esse efeito se produzirá. Pode-se também dizer que ela é o  ato que põe fim ao procedimento em 
primeiro  grau  de  jurisdição  (no  processo  de  conhecimento,  com ou  sem julgamento  de  mérito). 
(DINAMARCO, Cândido Rangel, 2004, v. III, p. 654). 
163 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1993, t. V, p. 220.
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qualquer conteúdo decisório,  exarados pela  autoridade judicial  com o escopo de 

conferir  ao  processo  o  seu  andamento  regular,  na  forma  da  lei.  Seriam  os 

despachos de “mero expediente”, assim denominados pelo estatuto processual civil 

(e.g., art. 504).164

A origem dos termos está  no  Direito  Romano:  o  ato  que decidia  o 

mérito da causa era a  sentença,  e os demais atos decisórios eram denominados 

interlocutiones.

Existem atos outros, aos quais se reporta especificamente o § 4° do 

art. 162, que podem ser praticados pelo juiz, mas que, por não serem decisórios, 

podem ser realizados também pelos servidores, e que se destinam a dar andamento 

ao processo, permitindo seu desenvolvimento. São os atos ordinatórios.

Entre tais atos, conforme ensinamento de Liebman,165 há os de simples 

atividade material (como aqueles em que se ouve a testemunha, toma depoimento 

pessoal da parte ou se esclarece o laudo do perito), bem como os de documentação 

(assinar cartas, termos, e rubricar, para efeitos de autenticação, as folhas dos autos 

que contenham sentença ou decisão).166 

Os pronunciamentos dos tribunais ou colegiados, que correspondem a 

julgados, recebem a denominação de acórdãos, conforme o texto do art.  163 da 

mesma lei processual. Há casos, entretanto, em que o tribunal profere decisão, mas 

sem  que  o  colegiado  tenha  participado.  Desse  modo,  tem-se  que  certos  atos 

praticados no tribunal não podem ser considerados acórdãos, mas sim despachos 

ou decisões interlocutórias,  como,  por  exemplo,  o  indeferimento  de  liminar,  pelo 

relator do processo.

No entanto, diversos e importantíssimos atos judiciais ficaram fora do 

elenco do art. 162 do CPC, como observa Barbosa Moreira: 

Em verdade, dentre os atos que o juiz pratica no processo, há muitos outros 
–  alguns  de  superlativa  importância  –  que  não  consistem  nem  em 
sentenças,  nem  em  decisões  interlocutórias,  nem  em  despachos:  por 

164 Idem Ibidem,  p.  219.  O autor  dá alguns exemplos de despachos,  propriamente ditos:  os que 
determinam a abertura de prazo a qualquer das partes para falar nos autos do processo;  os que 
ordenam a remessa destes ao contador; os que mandam proceder à anotação de reconvenção ou de 
intervenção de terceiro pelo distribuidor etc.
165 LIEBMAN, Enrico Tullio, 1984, v. 1, p. 175.
166 Cf. arts. 166 usque 169 do Código de Processo Civil.
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exemplo, a inquirição de testemunhas (art.  416) ou da parte (art. 344), a 
inspeção de pessoa ou coisa (art. 440), a tentativa de conciliação das partes 
(art. 448, princípio), a audiência dos cônjuges sobre o motivo da separação 
consensual (art. 1.122, caput, com a redação dada pelo art. 39 da Lei 6.515, 
de  26.12.1977),  a  abertura  de  testamento  cerrado  (art.  1.125),  a 
arrecadação  dos  bens  da  herança  jacente  (art.  1.145),  o  exame  do 
interditando (art. 1181), e assim por diante.167

Por essa razão, ensina Teresa Arruda Alvim que o ato judicial é uma 

categoria  mais  ampla,  abrangendo,  ‘‘por  exemplo,  a  oitiva  de  testemunhas  e  a 

realização de inspeção judicial’’, da qual o pronunciamento seria espécie. ‘‘Portanto, 

não  é  tecnicamente  correto  dizer-se  que  os  atos do  juiz  se  subdividem  em 

sentenças, decisões interlocutórias e despachos, pois há outros atos judiciais, que 

não se encartam, como se viu, em nenhuma das três categorias’’.168

No direito processual civil brasileiro, são passiveis de recurso apenas 

os  atos  processuais  judiciais.  Logo,  quaisquer  atos  das  partes,  ou  mesmo  do 

Ministério Público ou dos auxiliares da justiça, não comportam recurso.

Tal se deve ao fato de que, para serem recorríveis, os atos processuais 

devem ter uma certa carga decisória que possa causar gravame às partes.

Conforme já foi anteriormente explanado, o Código de Processo Civil 

classificou os atos do juiz em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, nos 

termos do art. 162, e denominou de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais 

(art.  163).  Entretanto,  essa  classificação  apenas  alcançou  os  atos  ditos 

pronunciamentos, ou provimentos. 169

Ocorre  que foi  baseada nessa divisão de pronunciamentos  judiciais 

que  foram  fixadas  as  regras  básicas  do  sistema  recursal  no  processo  civil 

brasileiro,170 uma vez que o que determina a espécie de recurso a ser utilizada pelas 

partes no processo é a natureza do ato judicial a ser impugnado. Assim é que de 

sentença caberá apelação (art. 513); de decisão interlocutória o recurso cabível será 

167 MOREIRA, J.C. Barbosa, 1993, v. V, p. 214. 
168 PINTO, Teresa Arruda Alvim. Agravo de Instrumento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 
72.
169 José Carlos Barbosa Moreira adota a terminologia  pronunciamentos (Comentários ao Código de 
Processo Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, v. 5, p. 219), enquanto que  provimentos é a 
expressão adotada por Ada Pellegrini, Antônio Carlos A. Cintra e Cândido Dinamarco (Teoria Geral 
do Processo. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 332-3).
170 GUERRA, Marcelo Lima. Execução forçada: controle de admissibilidade. 2.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1998. p. 131.
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o agravo (art. 522); sendo os despachos irrecorríveis (art. 504, CPC). Pois, como 

assevera Nelson Nery Júnior, 

[...]  é necessário ter-se em conta a  natureza do ato judicial, o que se faz 
com a  observância  do disposto  nos  arts.  162  e  163,  CPC,  para  depois 
saber-se qual o recurso adequado para aquele tipo de decisão judicial. É 
evidente que o critério utilizado pelo código para determinar a natureza do 
pronunciamento judicial  foi  o  do conteúdo,  o  da essência  desse mesmo 
pronunciamento. De modo que, não importa a forma que o juiz haja dado ao 
proferir o ato, nem tampouco o nome que se lhe atribuiu.171

É  muito  discutível  o  apego  terminológico  das  espécies  de  atos 

jurisdicionais definidas pelo próprio CPC. Assim, muitas vezes, o Código alude a 

uma determinada forma de ato inerente à atividade jurisdicional quando, na verdade, 

este possui um conteúdo diverso do que lhe atribui a interpretação literal daquela 

norma processual. A título de ilustração, o vigente estatuto qualifica, em sede de 

processo  de  execução,  como  sentença os  provimentos  que  não  possuem,  na 

verdade, adequação ao quanto definido pela norma do artigo 162, §1º.172 Há, ainda, 

em referência aos despachos, sérias impropriedades feitas pelo diploma processual 

civil, atribuindo, ainda a título de exemplo, o  nomem juris  de “despacho saneador” 

(art. 338) a uma verdadeira decisão interlocutória; e os casos dos artigos 37, caput e 

930, parágrafo único, onde ocorre a mesma imprecisão terminológica, isto porque é 

cediço que os despachos, na verdade, não decidem incidente algum, pois têm a 

função única de impulsionar o processo.

O que deve o intérprete perquirir sempre, portanto, é o conteúdo do ato 

emanado  pela  autoridade  jurisdicional  no  processo,  não  importando  as 

denominações que lhe imponha a norma processual ou o próprio juiz. Esta, aliás, 

uma  regra  elementar  de  hermenêutica,  que  confere  reduzida  importância  à 

interpretação gramatical, meramente literal, da norma. Destarte, deverá o intérprete 

buscar  constantemente  nos  métodos  teleológico,  sistemático  e,  até  mesmo, 

histórico,  os  meios  necessários  para  desvendar  o  verdadeiro  conteúdo  do  ato 

praticado pelo juiz no exercício da jurisdição.173

171 NERY JUNIOR, Nelson, 2004, p. 158.
172 É o que ocorre no art.  790,  em relação ao deferimento do pedido de remição,  que não põe, 
obrigatoriamente, termo ao processo. O exemplo é fornecido por José Carlos Barbosa Moreira, (1993, 
v. V, p. 215). E ainda completa, à p. 216: “até porque a remição pode ser parcial (art. 787); nem seria 
curial arvorar o incidente da remição em processo distinto”. 
173 No sentido do texto, cf. MOREIRA, José Carlos Barbosa, 1993, v. V, p. 218. O autor afirma que “a 
interpretação  sistemática  tem  de  corrigir  as  incoerências  do  Código,  que  não  prima  aqui  pela 
exatidão”. Sobre os métodos de interpretação, cf. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação 
do Direito. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.
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Como já explanado, a sentença é o ato judicial melhor delineado pelo 

CPC: foram empregados critérios claros e específicos de maneira que, o ato que 

preenchesse as características descritas pelo Código, seria sentença.

Mas  tal  riqueza  de  detalhes  não  é  empregada  para  definir  se  um 

provimento judicial é um despacho ou uma decisão interlocutória. Claro que não está 

se acusando o legislador  de  omissão;  tais  provimentos foram conceituados pelo 

Código de Processo Civil, mas essa definição é de tal modo insuficiente, que, por 

vezes,  não  há  como  se  saber  se  o  pronunciamento  é  despacho  ou  decisão 

interlocutória.

Marcelo  Lima Guerra174 realizou  estudo  elucidativo  a  respeito  desta 

distinção,  o qual  será utilizado nesse trabalho,  destacando a existência  de duas 

correntes  doutrinárias  que  apontam  as  diferenças  baseadas  ou  na  natureza 

decisória do pronunciamento ou no critério da relevância do pronunciamento. 

De  acordo  com  a  teoria  apoiada  na  natureza  decisória,  a  decisão 

interlocutória seria todo e qualquer pronunciamento dotado de conteúdo decisório 

que não encerrasse o processo, enquanto que despacho seriam os atos judiciais 

que somente proporcionassem impulso processual, mas sem carga decisória.

Um dos doutrinadores que segue essa teoria é José Carlos Barbosa 

Moreira. O autor parte da distinção entre os  despachos de mero expediente  e os 

despachos propriamente ditos: para ele, não há diferença, no sentido que não há 

despachos que não sejam de mero expediente. Analisando os arts. 189, I, 504, 513 

e 522 do CPC, concluiu que os despachos que não se enquadram como de mero 

expediente são, na realidade, decisões, e que, por possibilitarem ao juiz resolver, no 

curso do processo, questões incidentes, são decisões interlocutórias. Assim sendo, 

para definir o que seja decisão interlocutória e despacho não importa qual seja o 

nome dado pela lei, mas sim o conteúdo decisório. Completa ainda que insistir em 

chamar  de  despachos os  pronunciamentos  que,  em  verdade,  são  decisões 

interlocutórias,  é  fazer  ‘‘tábula  rasa’’  da  redação  do  art.  162  do  CPC,  que  fez 

distinção entre esses tipos de pronunciamentos judiciais.

174 Cf. GUERRA, Marcelo, 1998, p. 131 e seguintes.
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Os defensores da segunda corrente, ao contrário, entendem que todo e 

qualquer pronunciamento judicial contém uma decisão, razão pela qual adotaram a 

tese  da  relevância  da  decisão.  Para  eles,  a  decisão  interlocutória  seria  o 

pronunciamento do qual pudesse advir prejuízos ou violação de direitos das partes 

ou terceiros, e os despachos seriam os pronunciamentos que, por serem incapazes 

de gerar prejuízos, teriam relevância mínima, e, por isso, irrecorríveis.

Dentre os muitos autores que defendem esta última corrente, Marcelo 

Guerra destaca o posicionamento de João Baptista Monteiro, para quem todos os 

atos  do  juiz  são  atos  decisórios.  Esse  doutrinador  chega  a  sugerir  que  fosse 

eliminada a denominação  despacho da redação do art. 162 do CPC, por crer que 

todas as decisões proferidas no processo ou são finais ou são interlocutórias.

Adotando  um  conceito  de  decisão muito  mais  amplo  que  uma 

‘‘controvérsia sobre ponto de fato ou de direito’’ – mas, sim, de  decisão como um 

processo  de  escolha  mental  entre  dois  ou  mais  caminhos  possíveis  que  se 

apresentam  ao  juiz,  surgido  a  partir  de  uma  controvérsia  das  partes,  sobre 

determinado  ponto  –,  o  autor  analisa  que  todos  os  pronunciamentos  que  são 

tachados  de  despachos  de  mero  expediente podem  ser  caracterizados  como 

pronunciamentos decisórios. E isso porque, ao determinar qualquer providência, o 

juiz antes teve que pensar acerca da oportunidade dela, a fim de ordená-la ou não.

A respeito  da recorribilidade das decisões,  afirma o autor  que esse 

problema é diverso da questão de terem ou não os despachos conteúdo decisório, 

pois que a lei apenas os distingue para diferenciar os atos impugnáveis dos que não 

o são. Tal distinção é baseada no princípio de que apenas os atos relevantes são 

recorríveis,  revelando  que  o  critério  seguro  para  diferenciar  as  decisões 

interlocutórias dos despachos é realmente o da relevância da decisão.175

175 Ao  tratar  do  tema  das  reformas  processuais,  Valdeci  dos  Santos  enumera  as  que  já  foram 
realizadas, bem como outros pontos que comportariam revisão no Código de Processo Civil, e um 
deles seria a questão da ampla recorribilidade das decisões interlocutórias: “De início, a meu ver, a 
amplíssima possibilidade de recorrer de todas as decisões interlocutórias tem se prestado, às vezes, 
como meio muito útil àqueles que desejam a procrastinação do processo; e, no geral, tem servido 
para  abarrotar  os  tribunais  com  recursos  de  agravo  de  instrumento”.  (SANTOS,  Valdeci  dos. 
Panorama das reformas do Código de Processo Civil.  Direito Federal – Revista da AJUFE, n. 72, p. 
329-342, 4º. Trimestre 2002. p. 340).
Interessante, por isso, transcrever proposta do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior para a melhoria 
do  sistema  recursal  brasileiro,  onde  defende  que,  contra  decisão  interlocutória,  caberá  apenas 
protesto nos autos, a ser apreciado quando do julgamento da apelação. Outra proposta é a de que, 
causando tal decisão dano imediato e irreparável, decisão esta que foi produzida com ilegalidade, 
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Relevância da decisão seria, assim, a possibilidade que ela teria de 

ferir  direitos  das  partes  ou  terceiros,  isto  é,  sua  capacidade  de  dar  origem  a 

prejuízos.  Se  um  pronunciamento  judicial  não  causa  efetivamente,  ou  não  tem 

potencial para causar prejuízo, não há interesse em recorrer dele, uma vez que não 

encontraria  razão  de  ser  o  recurso.  Dessa  forma,  classificar-se-ia  um 

pronunciamento  como  despacho  de  mero  expediente  (logo,  irrecorrível)  se  não 

causasse,  ou  não  fosse  apto  a  causar,  prejuízo  para  a  parte.  Isso  porque  o 

despacho de mero expediente é irrelevante, contrariamente à decisão interlocutória:

Entendemos, portanto, que os despachos de mero expediente integram a 
categoria de atos decisórios, embora de conteúdo decisório mínimo, sendo 
irrecorríveis desde que, na sua prolação, sejam respeitados a lei processual 
e os princípios que a informam. No caso de o despacho de mero expediente 
ser contrário à letra ou ao espírito da lei,  causando, por isso,  ofensa ao 
direito da parte, entendemos ser cabível recurso de agravo de instrumento. 
Dependerá  do  caso  concreto  em si,  e  da  objetividade  do  prejuízo,  que 
constitui a medida da recorribilidade de qualquer (e toda) decisão. Nem se 
diga  que  tal  entendimento  colide  com  a  letra  do  artigo  504.  É  que  o 
despacho que causou gravame à parte, de molde a justificar, objetivamente, 
a utilização do recurso, pode ter parecido, à primeira vista, despacho de 
mero expediente. Mas, na realidade, tal qualificação não lhe cabia, já que os 
despachos  de  mero  expediente  se  hão  de  entender  como  aqueles 
insuscetíveis de ofender direitos das partes ou de terceiros.176

De se destacar ainda o entendimento de Teresa Arruda Alvim sobre o 

assunto, uma vez que a autora se utiliza de elementos das duas correntes para 

construir a sua distinção.  

dela é cabível o agravo de instrumento:
 “1.  Contra  decisão interlocutória  caberá apenas protesto  nos autos,  a ser apreciado quando do 
julgamento da apelação. 
Justificativa: 
O regime processual  que  garante  a  possibilidade de  recurso para  conhecimento imediato,  pelos 
tribunais, de todas as decisões interlocutórias criou dificuldades insuperáveis. Houve grande aumento 
do trabalho dos tribunais, que se transformaram em verdadeiros administradores dos processos que 
tramitam no primeiro grau, e foi retirada do juiz da causa a direção do processo, a todo instante 
atacado por agravos de instrumento. 
A regra deve ser o inverso: em princípio, a reclamação da parte quanto a ato do processo ficará 
apenas registrada nos autos, para ser apreciada quando do julgamento da apelação. 
2. Contra decisão interlocutória causadora de dano imediato e irreparável, com evidente ilegalidade, 
caberá agravo de instrumento.
Justificativa:
A possibilidade de dano imediato  e irreparável,  produzido por  decisão de evidente ilegalidade,  é 
requisito para o agravo de instrumento. Somente quando a decisão atinge o patrimônio jurídico das 
partes, que sofreriam dano grave com a sua permanência até final julgamento, é que cabe logo levar 
a questão ao tribunal”. (AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Recursos Processuais.  In  Propostas da 
Comissão de Altos Estudos da Justiça Federal. Brasília: Conselho da Justiça Federal, [s.d.]. v. 1. p. 
24).
176 MONTEIRO, João. O conceito de decisão. RePro, n. 23, p. 76-80 apud GUERRA, Marcelo Lima,  
1998, p. 135-6. 
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De  fato,  a  professora  paulistana,  ao  caracterizar  as  decisões 

interlocutórias, encampa a tese do "conteúdo decisório":

[...] Não é o conteúdo específico que elas apresentam que as distingue dos 
demais pronunciamentos judiciais, mas a natureza deste conteúdo, que tem 
de ser decisório. Assim, não importa sobre o que verse qualquer decisão, 
desde  que  não  seja  ela  encartável  nos  arts.  267  e  269  do  Código  de 
Processo Civil, será uma decisão interlocutória que não terá, portanto, como 
efeito, pôr fim ao procedimento de primeiro grau ou ao processo. 
[...]
Impossível  é,  tal  a  diversidade de decisões que podem ser  tomadas no 
curso do processo, traçarem-se os contornos das decisões interlocutórias. 
De  fato,  o  que  há  em  comum  entre  elas  é  a  circunstância  de  serem 
pronunciamentos  judiciais  de  natureza  decisória,  que  não  têm  como 
conteúdo as matérias previstas nos arts. 267 e 269 do Código de Processo 
Civil  e  que,  por  isso,  não  põem  fim,  quer  ao  processo,  quer  ao 
procedimento, em primeiro grau de jurisdição.177

Observa  Marcelo  Lima  Guerra  que  a  autora  adota,  de  maneira 

implícita, o critério da relevância, quando caracteriza os despachos.178

Afirma  Teresa  Alvim  que  os  despachos  são  "todos  os  demais 

pronunciamentos do juiz que, no mais das vezes, representam fruto de exercício de 

poder  ‘vinculado’,  pois  que  são  desprovidos  de  conteúdo  significativamente 

decisório, e têm por escopo promover o andamento do feito”179 e que, 

[...] o que há em comum entre as decisões interlocutórias, como se disse, é 
a natureza do seu conteúdo, que há de ser decisório. O mesmo raciocínio 
pode ser feito no que diz respeito aos despachos, pois o que há em comum 
entre  os  pronunciamentos  dessa  categoria  é  a  ausência  de  conteúdo 
relevantemente decisório. Donde, a impossibilidade de se traçar um perfil 
que os identifique, que os distinga dos demais pronunciamentos, com as 
suas características mais marcantes, pois que não as têm.180

Dessa maneira, conclui Marcelo Guerra que, para a Teresa Alvim, os 

despachos têm conteúdo decisório, ainda que irrelevante. Acrescenta, ainda, que a 

autora poderia ter desenvolvido de forma mais completa as suas idéias: 

De  fato,  a  autora  entende  que  os  despachos  têm  conteúdo  decisório, 
embora  irrelevante.  A  distinção  entre  decisão  interlocutória  e  despachos 
repousaria,  portanto,  no  critério  da  relevância do conteúdo decisório do 
pronunciamento. Embora a autora não explicite seu posicionamento quanto 
a  esse  ponto,  infere-se  da  leitura  de  seu  trabalho  que  a  relevância do 
conteúdo  decisório  do  pronunciamento  estaria  correlacionada  com  a 
possibilidade do pronunciamento causar prejuízo a uma das partes. Essa 
possibilidade dependeria do contexto em que o pronunciamento é proferido 
e  determinaria,  uma vez  verificada,  a  recorribilidade  do  pronunciamento. 

177 PINTO, Teresa Arruda Alvim, 1991, p. 57.
178 GUERRA, Marcelo Lima, 1998, p. 136.
179 PINTO, Teresa Arruda Alvim, 1991, p. 58.
180 Idem ibidem, p. 58.
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Apesar disso, Teresa Alvim afirma que "o contexto em que se encontra um 
pronunciamento  judicial  pode  torná-lo  recorrível,  mas  não,  a  nosso  ver, 
alterar-lhe a natureza". Entende, ainda, que "o conteúdo decisório mínimo, a 
nosso ver, não descaracteriza o pronunciamento enquanto despacho, mas o 
torna, a nosso ver, recorrível, porque apto a gerar prejuízo".
Aqui parece negar, a ilustre mestra, um ponto virtualmente contido nas suas 
próprias afirmações anteriores.  É que sendo a característica  (única)  das 
decisões  interlocutórias  a  natureza do  conteúdo  dessas,  que  deve  ser 
decisória, e sendo a característica marcante do conteúdo dos despachos o 
fato de serem desprovidos de conteúdo decisório  relevante -  ou,  dito de 
forma positiva, o fato de serem dotado de conteúdo de natureza decisória, 
porém irrelevante - é de se perguntar qual seria a "natureza" dos despachos 
que fosse diversa da natureza das interlocutórias. Têm os despachos uma 
natureza  diversa  das interlocutórias? Tudo indica que não.  Há  diferença 
entre ambos os pronunciamentos, mas não diferença  substancial, ou seja 
diversidade de naturezas. 
De fato, se o que caracteriza o um pronunciamento como despacho é a 
irrelevância do seu "conteúdo decisório" (que se diz "mínimo"), se, em face 
do  contexto  em  que  está  inserido,  verifica-se  que  determinado 
pronunciamento é dotado de conteúdo decisório relevante, pois apto a gerar 
prejuízos, o que determina a sua recorribilidade, é forçoso concluir, portanto, 
que tal pronunciamento não poderá ser considerado como "despacho" e sim 
que deve ser tido como "decisão interlocutória".181

Ao término dessas explanações, Marcelo Lima Guerra se permite tecer 

determinadas conclusões sobre o tema, quais sejam:

[...]  Verifica-se  que,  tendo  por  premissa  o  entendimento,  ao  que  parece 
predominante na doutrina nacional, de que todos pronunciamentos judiciais 
têm conteúdo decisório, embora em alguns deles (no caso, os despachos) 
esse conteúdo seja  irrelevante ou  mínimo,  é  lícito  concluir  o  que  não é 
possível  enxergar  entre  decisão  interlocutória  e  despacho  nenhuma 
diferença substancial. Ambos os pronunciamentos têm idêntica "natureza" e 
qualquer distinção entre eles é meramente operativa.182

Pode-se,  dessa  maneira,  observar  que  o  que  justifica  o 

estabelecimento  de  uma  distinção  entre  decisões  interlocutórias  e  despachos  é 

promover uma separação entre os pronunciamentos judiciais que são recorríveis dos 

que são irrecorríveis: as interlocutórias, pela relevância de seu conteúdo decisório 

são recorríveis, uma vez que os despachos, cujo conteúdo decisório é irrelevante, 

não são recorríveis.183

Entende ainda Marcelo Guerra que se deve atentar para o fato de que 

é  possível  estabelecer  uma distinção  prévia  entre  os  pronunciamentos  que  têm 

181 GUERRA, Marcelo Lima, 1998, p. 137.
182 Idem ibidem, p. 138.
183 “Contra ‘despacho’ não há recurso (art. 504). Podendo, porém, haver gravame à parte, admite-se 
a  correição  parcial  nos  autos,  prevista  nas  leis  de  organização  judiciária,  e  até  o  mandado  de 
segurança. Seria o caso, por exemplo, de o juiz, abusivamente, delongar a audiência ou negar ou 
retardar realização de qualquer ato processual.” (SANTOS, Ernane Fidélis dos.  Manual de Direito 
Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. v. 2. p. 237).
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relevante  conteúdo decisório  dos que não têm relevante  conteúdo decisório.  Os 

primeiros  seriam  as  decisões  interlocutórias  e  os  segundos  os  despachos.  Tal 

distinção prévia se explica pela razão de que, dependendo do contexto, o conteúdo 

decisório de uma determinada decisão pode ser relevante ou não. Como exemplo 

ilustrativo, cita uma situação em que um pronunciamento designa audiência para 

determinada data, que se revela inapropriada para atendimento por uma das partes. 

Para essa parte, tal pronunciamento se reveste de grande relevância.184

184 GUERRA, Marcelo Lima, 1998, p. 138.
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3 DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SISTEMA RECURSAL BRASILEIRO

3.1 Da origem e evolução histórico-legislativa

Discorrendo  sobre  os  embargos  declaratórios,  Lobão,  citado  por  João 

Monteiro, afirma que o direito romano não conhecia esta espécie de remédio contra 

as sentenças, tendo em vista que "só dava, contra as ações, as exceções, e contra 

as sentenças, as apelações".185 E nem nas modernas legislações estrangeiras se 

encontrava exemplo dessa espécie de recurso.

Os  embargos  de  declaração  surgiram  no  Direito  Português,  nos 

primórdios  da  monarquia  portuguesa,  em conseqüência  das falhas  organizações 

judiciárias vigentes.186 Pertinente o ensinamento de Moacyr  Lobo da Costa, para 

quem:

É ponto pacífico na história do direito lusitano que os embargos, como meio 
de obstar ou impedir os efeitos de um ato ou decisão judicial, são criação 
genuína daquele direito, sem qualquer antecedente conhecido, asseverando 
os autores que de semelhante remédio processual não se encontra o menor 
traço no direito romano, no germânico ou no canônico.187

Como não havia regras específicas definindo atribuições, tornou-se então 

praxe  a  permissão  de  as  partes  pedirem diretamente  aos  juízes  prolatores  das 

sentenças para que as modificassem ou simplesmente as declarassem; era um meio 

de impugnação que era utilizado no reinado de D. Afonso III (1248-1279). Isso se 

generalizou  de  tal  forma  que  acabou  por  ser  oficializado  pelas  Ordenações 

Afonsinas como "embargos modificativos", pois seu objetivo era tão somente buscar 

a  modificação  da  sentença.  Em  seguida,  vieram  os  "embargos  ofensivos",  cuja 

185 MONTEIRO, João. Teoria do Processo Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1956. t. II, p. 624, 
§ 203. 
186 LEVENHAGEN, Antônio José de Souza. Recursos no processo civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
p. 79.
187 COSTA, Moacyr Lobo da. Origem dos embargos no direito lusitano. Rio de Janeiro: Borsoi, 1973.p. 
5 apud MIRANDA, Vicente. Embargos de declaração no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
1990. p. 17.
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finalidade,  bem  mais  abrangente,  era  atacar  diretamente  o  ponto  principal  da 

decisão188.

As Ordenações Afonsinas regularam os embargos de declaração no Livro 

III,  no Título  LXVIII  ("Das sentenças definitivas"),  §  4°  e  no  Título  LXXVIII,  §  4° 

("Quando poderam apelar do Executor da Sentença, e da declaraçam feita em ella").

Essas duas espécies foram assimiladas pelas Ordenações Manuelinas  - 

que restringiram o cabimento desses recursos, proibindo-os nas execuções, mas, 

por outro lado, estendendo-os a todas as sentenças definitivas, como o informa o 

Alvará de 06 de dezembro de 1813 – , e, posteriormente, pelas Filipinas. 

Contudo, os embargos passaram a ser usados de forma desordenada e 

acabaram se  desvirtuando,  a  tal  ponto  que  passaram a  ser  usados  mais  como 

medidas protelatórias. Assim, foram extintos em Portugal, embora restaurados mais 

tarde, mas de maneira bem mais comedida. João Monteiro ilustra de forma singular 

como foi esse período do direito português:

Em Portugal não parou aqui a história dêste recurso. A facilidade que se lha 
havia  dado  degenerou  em abuso,  para  gáudio  da chicana  e  estôrvo  da 
justiça.  Veio o Decreto n.  24,  de 16 de maio de 1832, o qual,  como se 
exprime NAZARETH, § 529, nt. "querendo obviar a tais inconvenientes, caiu 
no extremo oposto,  acabando com este recurso".  Só com a N. Reforma 
Judiciária de 1841 foi êle restaurado, mas de modo limitado. Afinal, o novo 
Cód. Proc. Civ. regulou a matéria no cap. II do tít. VII, liv. II, cujo art. 989 
assim dispõe: Só admitem o recurso de embargos as sentenças proferidas 
em primeira  instância  pelos  juízes  de  direito,  quando  puserem  têrmo  à 
causa, se o valor desta não exceder a 50$000 réis sôbre bens mobiliários, 
ou 30$000 réis  sôbre bens imobiliários,  e  a  causa não admitir,  por  sua 
natureza,  todos os recursos nos têrmos do art.  42 (i.  e.,  questões sôbre 
competência, estado, habilitação e multas aos litigantes de má fé, as quais 
gozam de todos os recursos até o supremo tribunal)".189

Com o decreto de 3 de janeiro de 1833, veio o regulamento das Relações, 

sendo cada uma delas composta de 14 (catorze) desembargadores, um dos quais 

seria o seu presidente.

188 "Em Portugal, como atesta Pereira e Souza, no princípio da monarquia eram desconhecidos os 
embargos ofensivos, mas como se vê da Ord. Affonsina L. 3°, tít. 105, só se usavam os modificativos. 
Mas tarde foram os ofensivos também admitidos, pôsto que com algumas restrições, até que afinal 
ficou constituído em regra que qualquer sentença, interlocutória ou definitiva, admitia o recurso de 
embargos. E assim o declarou expressamente o Alv. de 6.12.813." (MONTEIRO, João, 1956, t. II, p. 
629).
189 Idem ibidem, t. II, p. 625. nota n. 4.
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Das sentenças das Relações somente eram embargáveis as que fossem 

dadas nos processos de responsabilidade e das apelações cíveis (art. 81).190

O Brasil, seguindo o exemplo português, extinguiu os embargos, através 

das "disposições provisórias acerca da administração da justiça civil", baixadas pelo 

Regulamento n° 143, de 15 de março de 1842, conservando os recursos apenas em 

casos expressos e limitados.

Com o advento do Regulamento n° 737, de 15 de novembro de 1850, que 

compreendia três partes (a primeira, destinada ao processo comercial; a segunda, 

sobre a execução; e a terceira, acerca de recursos e nulidades)191 definiu de modo 

mais  objetivo  a  aplicação  dos  embargos,  admitindo-os  contra  as  sentenças  de 

primeira instância, porém com o simples caráter de declaração ou de restituição de 

menores.192 Em segunda instância,  também foram admitidos,  como modificativos, 

infringentes do julgado e de restituição de menores.

Assim,  com  o  Regulamento  nº  737,  de  1850,  foram  previstos,  pela 

primeira vez, na legislação brasileira, os embargos de declaração. Eram regulados 

pelos artigos 639 e 641 a 643, e figuravam no título referente aos recursos. Seu 

processamento pouco difere do que hoje ocorre: era interposto mediante petição 

escrita dirigida ao juiz prolator da sentença, no prazo de 10 (dez) dias, contados a 

partir da publicação da sentença em audiência ou da intimação das partes e seus 

procuradores.

O Decreto n° 5.618, de 1874, deu novo regulamento às Resoluções do 

Império,  e,  de  acordo  com  essa  norma,  ficou  estipulado  que  os  embargos  só 

passariam a ser admitidos nos acórdãos proferidos em causas cíveis em grau de 

apelação ou de execução e em certos processos cíveis. 

O  texto  legal  que  tratou,  logo  em  seguida,  dos  embargos,  foi  a 

Consolidação Ribas.

190 PACHECO, José da Silva. Evolução do processo civil brasileiro : desde as origens até o advento 
do novo milênio. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 96 e 98.
191Idem ibidem, p. 128.
192 José da Silva Pacheco cita João Mendes, que no livro Direito Judiciário Brasileiro (p. 368), afirma 
que  o  Regulamento  n°  737  trouxe  três  simplificações  importantes,  sendo  que  uma  delas  foi 
justamente a redução dos embargos às sentenças finais somente aos de declaração e restituição de 
menores. (Idem ibidem, p. 129).
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A Consolidação das Leis do Processo Civil que Antônio Joaquim Ribas 

escreveu, por incumbência do governo imperial, em cumprimento à Lei n° 2.033, de 

30 de setembro de 1871, art. 29, § 14, é, nos termos das explicações do próprio 

autor, uma síntese das teses legislativas, deduzidas do nosso direito, bem como do 

subsidiário, o romano e o consuetudinário científico.  Tornou-se obrigatória com a 

aprovação do Poder Executivo, que lhe foi dada pela Resolução de Consulta de 28 

de dezembro de 1876, a fim de uniformizar a praxe judiciária e banir do foro os 

abusos que nele se introduziram.

Nesse compêndio,  os  embargos deviam ser  articulados,  e  podiam ser 

ofensivos, modificativos ou declaratórios. Dessa forma, os embargos de declaração 

foram dispostos juntamente com as demais espécies de embargos, o que tornou 

obscura a forma de sua interposição. Eles eram admitidos, no prazo de 10 (dez) 

dias, contra sentenças definitivas, sentenças proferidas por juiz de paz e sentenças 

de liquidação, desde que contivessem em seu texto palavras escusas e duvidosas. 

A Constituição Federal de 1891 manteve, em seu corpo, a dualidade de 

justiças  –  justiça  federal  e  justiça  estadual,  bem como  permitiu  a  dualidade  de 

processos, ou seja, admitiu a possibilidade tanto de os Estados-membros quanto a 

União legislarem acerca de matéria processual.

Com essa permissão, trataram de embargos de declaração os Códigos 

Estaduais de São Paulo (art.  335), Bahia (art.  1.341), Minas Gerais (art.  1.445 e 

1.446), Pernambuco (art. 1.437) e Rio de Janeiro (art. 2.333). Além dos diplomas 

estaduais, os embargos declaratórios também foram regulados pela Consolidação 

Higino  Duarte  Pereira  (Decreto  nº  3.084),  que  abrangia  toda  a  legislação  sobre 

processo, e, segundo a qual, deviam ser interpostos contra sentença de primeiro e 

de segundo graus que contivessem obscuridade, ambigüidade ou contradição.

Com o advento do Código de Processo Civil de 1939,193 os embargos de 

declaração foram dispostos no Livro intitulado “Dos Recursos”, mais precisamente 

no  art.  862.  “Em verdade”,  explica  Carvalho  Santos,  “o  Código  de  Processo  só 

admite embargos de declaração às sentenças de segunda instância, a não ser no 

193 E. D. Moniz de Aragão, sob o advento do CPC de 1939, escreveu obra elucidativa acerca dos 
embargos de nulidade e infringência do julgado. cf. ARAGÃO, E.D. Moniz de. Embargos de Nulidade 
e Infringentes do Julgado. São Paulo: Saraiva, 1965.
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caso excepcional previsto no art. 839, em que, excepcionalmente, admite embargos 

de declaração de sentença proferida em primeira instância”.194

Devia ser oposto contra acórdão que contivesse obscuridade, omissão ou 

contrariedade, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), devendo a petição indicar o 

ponto que se reputava obscuro, omisso ou contraditório.  Não estivesse presente 

esse requisito, a petição era indeferida de plano, sem possibilidade de recurso. Além 

disso, se os embargos de declaração fossem considerados meramente protelatórios, 

perderiam seu efeito suspensivo. E, caso vencido o relator, o Presidente da Câmara 

designaria um outro magistrado para lavrar o acórdão, e, mesmo que providos, a 

decisão embargada não poderia ser alterada.195

O Código Processual Civil de 1973 ampliou o rol de elementos falhos que 

poderiam ser apontados na sentença, uma vez que, além da contradição, omissão e 

obscuridade, previu também a dúvida (arts. 464 e 465). E deveriam ser interpostos 

em 48 (quarenta e oito) horas da publicação da sentença. 

Mais adiante, nos arts. 535 a 538, o Código previu a interposição contra 

acórdão  que,  de  igual  maneira,  contivesse  obscuridade,  omissão,  contradição  e 

dúvida, mas no prazo de cinco dias.

194 SANTOS, J. M. de Carvalho, 1964, v. IX, p. 370.
195 Código de Processo Civil  de 1939 – Decreto n° 1.608 – “Art. 839. Das sentenças de primeira 
instância,  proferidas  em ações  de  valor  igual  ou  inferior  a  dois  contos  de  réis  (2:000$0),  só  se 
admitirão  embargos  de  nulidade  ou  infringentes  do  julgado  e  embargos  de  declaração.  §1º  Os 
embargos de nulidade ou infringentes do julgado, instruídos, ou não, com documentos novos, serão 
deduzidos,  nos cinco (5) dias seguintes à data da sentença, perante o mesmo juízo,  em petição 
fundamentada. §2º Ouvido o embargado no prazo de cinco (5) dias, serão os autos conclusos ao juiz, 
que,  dentro  em  dez  (10)  dias,  os  rejeitará  ou  reformará  a  sentença.”.  “Art.  840.  Os  embargos 
declaratórios serão opostos em petição,  sem audiência da parte contrária, observado, no que for 
aplicável, o disposto no Título VI deste Livro”. “Art. 862. Os embargos declaratórios serão opostos em 
petição dirigida ao relator, dentro de quarenta e oito (48) horas, contadas da publicação do acórdão 
no órgão oficial.  A  petição indicará o ponto  obscuro,  omisso ou contraditório  cuja  declaração se 
imponha. §1º Será desde logo indeferida, por despacho irrecorrível, a petição que não indicar o ponto 
que deva ser declarado. §2º O relator, independentemente de qualquer formalidade, apresentará os 
embargos em mesa para julgamento, na primeira sessão seguinte, fazendo o relatório e dando o seu 
voto. §3º Vencido o relator, outro será designado pelo presidente da Câmara para lavrar o acórdão. 
§4º Se os embargos forem providos, a nova decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou 
contradição. §5º Os embargos declaratórios, quando rejeitados, não interromperão os prazos para 
outros recursos.”
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Os  embargos  de  declaração,  previstos  nos  arts.  464  e  465196,  foram 

situados no Título VIII, Capítulo VIII, que trata da "Sentença e da Coisa Julgada", na 

Seção I,  referente aos requisitos e efeitos da sentença. Desta feita, os embargos 

declaratórios aparecem como mero procedimento incidental, destinado à aclaração 

da  sentença"197. Já  os  embargos  de  declaração  que  deviam ser  opostos  contra 

acórdãos se localizavam no Título X, Capítulo V, do Código de Processo Civil.

A Lei nº. 8.950/94 introduziu modificações no texto do Código de 1973, 

revogando expressamente os arts.  464 e 465 do CPC, corrigindo-se a falha que 

existia na sistematização anterior do Código, unificando, dessa maneira, no art. 535, 

os embargos de declaração de primeiro com os de segundo grau de jurisdição – já 

que a reforma acrescentou, no  caput do art. 535, a palavra "sentença" –, ou seja, 

são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão, na sentença ou 

no acórdão, no prazo único de cinco dias.

Devido ao fato  de que os artigos que tratavam das duas espécies de 

embargos declaratórios tivessem a mesma redação, não houve muita dificuldade em 

fazer esse reparo, que veio a suprir uma incongruência do CPC.

Outra mudança foi  a retirada da expressão "dúvida" do inciso I do art. 

535.198

Quando de sua inclusão no texto original do CPC de 1973 (uma vez que 

não  existia  do  CPC  de  1939),  a  expressão  “dúvida”  foi  criticada  por  alguns 

doutrinadores, dentre eles Barbosa Moreira:

Não foi feliz o acréscimo, e toda a razão assistia à Comissão Revisora do 
Anteprojeto,  quando lhe sugeriu a eliminação. A dúvida é um estado de 
espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e negar algo. Toda dúvida 

196CPC de 1973 – Lei n. 5.869 (redação original). Art. 464. Cabem embargos de declaração quando: I 
–  há  na  sentença  obscuridade,  dúvida  ou  contradição;  II  –  for  omitido  ponto  sobre  que  devia 
pronunciar-se  a  sentença.  (revogado  pela  Lei  n.  8.950,  de  13.12.1994).  Art.  465.  Os  embargos 
poderão ser interpostos, dentro de quarenta e oito (48) horas, contadas da publicação da sentença; 
conclusos os autos, o juiz, em igual prazo, os decidirá. Parágrafo único. Os embargos de declaração 
não estão sujeitos a preparo e suspendem o prazo para a interposição de outro recurso por qualquer 
das partes. (revogado pela Lei n. 8.950, de 13.12.1994).
197 BERMUDES, Sérgio, 1975, v. 7, p. 207.
198 De se ressaltar que os embargos de declaração previstos pela Lei n° 9.099/95 – Lei dos Juizados 
Especiais, são cabíveis para corrigir, no acórdão ou na sentença, obscuridade, contradição, omissão 
e  dúvida  (art.  48).  Contudo,  o  legislador  deveria  ter  seguido  a  mudança  operada  no Código  de 
Processo Civil, pelos mesmos fundamentos: além da expressão “obscuridade” ser mais abrangente, 
não pode subsistir dúvida nem no espírito do magistrado ao proferir a sua decisão, nem na decisão 
judicial em si mesma considerada. 
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é,  necessariamente,  subjetiva,  não  se  concebe  que  exista  dúvida  num 
acórdão, nem em qualquer outra decisão judicial: se o órgão decidiu, neste 
ou  naquele  sentido,  há  de  ter  por  força  superado  as  dúvidas  que 
possivelmente se manifestaram no espírito do julgador, ou julgadores, ou de 
algum ou alguns deles; e, ainda a admitir-se que a incerteza não se haja 
dissipado de todo, esse fenômeno psicológico não tem qualquer relevância 
jurídica. Ao juiz moderno não é lícito deixar de pronunciar-se, sob o pretexto 
de  não  ter  conseguido  formar  convicção  segura,  nem  limitar-se  no 
pronunciamento, a dizer que não conseguiu formá-la.
A dúvida que pode ocorrer estará em quem, ouvindo ou lendo o teor da 
decisão, não logre apreender-lhe o sentido. Mas isso acontecerá quando o 
órgão  judicial  não  haja  expressado  em  termos  inequívocos  o  seu 
pensamento. Logo, a dúvida será uma conseqüência da obscuridade ou da 
contradição que se observe no julgado. Quer isso dizer que o acréscimo, 
além de impróprio em si mesmo, nada acrescenta na verdade.199

Antes mesmo da reforma, vários eram os doutrinadores que criticavam a 

colocação  da  dúvida  como  elemento  ensejador  da  interposição  dos  embargos 

declaratórios. Nesse sentido, é o comentário de Sérgio Bermudes:

A meu juízo, a dúvida, antes de constituir vício do acórdão, ou da sentença, 
será efeito,  decorrente  da obscuridade,  contradição,  ou omissão  de que 
possa  estar  eivado.  Dúvida  é  hesitação,  vacilação  que  advém  da 
impropriedade  com que  se  manifestou  a  vontade  jurisdicional.  Assim,  o 
acórdão,  se obscuro,  contraditório,  ou omisso,  pode gerar um estado de 
incerteza. Se a dúvida é decorrência de outro defeito, que o acórdão possa 
conter,  não  deveria  o  legislador  tê-la  alinhado  entre  os  casos  que 
possibilitam os embargos.

Na verdade,  não havia  o  menor  sentido para que tivesse o legislador 

elencado a dúvida como uma hipótese de cabimento dos embargos declaratórios. 

De fato, dúvida não pode haver na decisão judicial. Que ela seja omissa – não tenha 

se pronunciado sobre algum ponto –, contraditória, por ter deduzido algo e concluído 

de maneira diferente, ou, obscura, no sentido de que não foi totalmente clara sobre o 

que deveria decidir, isso pode ocorrer. Mas, como pressuposto lógico das decisões 

judiciais, não pode estar presente a dúvida, no espírito do magistrado, ao julgar. Ele 

deve estar certo de sua convicção.200

199 MOREIRA, J. C. Barbosa, 1993, v. V, p. 617.
200 Nesse sentido, interessante reproduzir ensinamento de Sérgio Bermudes: "Aliás, as Ordenações 
Afonsinas, L. III,  69, 4, chamam duvidosa a sentença que tem palavras escuras e intrincadas: ‘E 
dizemos ainda, que depois que o Julguador der huuma vez Sentença definitiva em alguum Feito, nam 
ha mais poder de ha revoguar dando outra contraira; e se a revoguasse, e desse outra contraira 
depois,  a outra segunda será nehuuma per Direito.  Pero nam tolhemos, que se o Julguador der  
alguũa Sentença duvidosa, por ter em sy alguumas palavras escuras, e intrincadas, porque em tal 
caso as poderá em declarar; porque outorguado he per Direito ao Julguador, que possa declarar, e 
interpretar qualquer Sentença per elle dada, ainda que seja definitiva, se duvidoza for; e nam somente 
a esse que lhe sobcedeo o Officio de julguar’.

Como se vê, o legislador afonsino permitia a declaração da sentença duvidosa, que entendia 
como a decisão que contivesse  palavras escuras e intrincadas, correta, também, é a linguagem do 
Código de Procedimiento Civil da Colômbia, art. 309, que vê a dúvida como conseqüência de defeito 
na  sentença:  ‘podrán  aclararse  en  auto  complementario,  los  conceptos  o  frases  que  ofrezcan 
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A decisão judicial, desse modo, não pode conter dúvida, em si mesma. 

Pode suscitar dúvida, que é entendida como estado de incerteza, quanto ao seu 

conteúdo, em decorrência de ponto omisso, obscuro, ou contraditório.

Pontes de Miranda, quanto à evolução legislativa dos embargos, seja no 

Direito pátrio, seja no que lhe deu origem - o Direito português, faz uma crítica que 

se reflete no que ainda hoje é praticado:

Quando se observa a evolução dos embargos no velho Direito português e 
no  Direito  luso-brasileiro,  o  que  logo  ressalta  é  a  condescendência  da 
justiça  e  da  legislação  com  a  tendência  das  partes  aos  pedidos  de 
retratação, sem que se haja posto nos devidos termos o problema técnico 
do cabimento dos embargos. É ainda o interesse das partes que suscita 
aumentar-se o número de juizes que devam conhecer dos embargos, sem 
que esse recurso tenha perdido o seu elemento característico, que é o de 
figurar no número daqueles que o vão julgar os próprios juízes proferidores 
da sentença embargada.201 

No Direito comparado, encontram-se institutos de natureza semelhante ao 

dos embargos de declaração na Alemanha (ZPO, §§319, 329, 321), na Itália (CPC, 

art. 287), na França (CPC, art. 480, §§ 5º e 7º), em Portugal (CPC, arts. 666, 667, 

669), na Argentina (CPC, art. 166, §2º) e na Colômbia (CPC, arts. 309, 311).202

3.2 Da natureza jurídica e conceito

Apesar  de  os  embargos  declaratórios  encontrarem-se  arrolados 

expressamente entre os recursos pelo antigo Código de 1939, em seu art. 808, inc. 

V, bem como por leis anteriores, e, atualmente disciplinado no Estatuto Processual 

vigente, em seu art. 535, incs. I e II, com a alteração dada pela Lei nº 8.950/94, o 

certo é que a sua natureza recursal é questionada por alguns processualistas, que 

lhes negam o caráter de recurso. Por tal razão, como bem anota João Batista Lopes, 

“não tem merecido atenção especial  da doutrina que, de modo geral,  limita-se a 

reproduzir antigas lições oriundas do direito português”.203

verdadero motivo de duda...’” (BERMUDES, Sérgio, 1975, v. 7, p. 211-212).
201 PONTES DE MIRANDA, 1975, t.. VII , p. 95.
202 BERMUDES, Sérgio, 1975, v. 7, p. 207.
203 LOPES, João Batista. Alteração do julgado em embargos de declaração. Revista dos Tribunais, nº. 
643, p. 224-226, maio 1989, p. 224.
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Existe discussão bastante intensa a respeito de ter ou não os embargos 

declaratórios natureza de recurso, apesar de, em face do direito positivo, não poder 

haver  dúvida  de  que eles  constituem um recurso,  já  que o  legislador  os  incluiu 

dentre os meios de impugnação das decisões judiciais. 

Os  meios  de  impugnação  das  decisões  judiciais,  no  ordenamento 

pátrio, são divididos em duas classes: a dos recursos e a das ações impugnativas 

autônomas.204

A  palavra  recurso  vem  do  latim  recursus,  que  significa  "voltar  atrás". 

Dessa maneira, justifica-se o emprego da palavra para expressar o ato através do 

qual se pede o reexame de uma decisão já proferida.

O  recurso  é  "o  poder  de  provocar  o  reexame  de  uma  decisão,  pela 

mesma autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, visando a obter 

a sua reforma ou modificação"205, é “o remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do 

mesmo processo,  a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de 

decisão judicial que se impugna”.206

204 Os meios de impugnação das decisões existem para evitar soluções injustas: “todos los medios de 
impugnación aparecen com objeto de evitar la posibilidad de que el error de um Tribunal ocasione 
uma resolución  injusta.  Emana,  pues,  de la  evidencia  para  la  parte  de um vicio  existente  en  la 
resolución dictada por el  Juez;  así  como de la jerarquía  de los Tribunales.”  (“todos os meios de 
impugnação aparecem com o objetivo de evitar a possibilidade de que o erro de um Tribunal ocasione 
uma decisão injusta. Emana, pois, da evidência para a parte de um vício existente na decisão dada 
pelo juiz; assim como da hierarquia dos tribunais”.)  (FAIREN GUILLÉN, Victor.  Estudios de derecho 
procesal. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955. p. 328-9).
205 SANTOS, Moacyr Amaral, 1988, v. 3. p. 76.
206 MOREIRA, José Carlos Barbosa, 1993, v. V. p. 207. 
Pina e Larrañaga assim definem o recurso:
“Los recursos son los medios más frecuentes por virtud de los cuales se procede a la impugnación de 
las resoluciones judiciales;  pero no los únicos.  Cuando se hace referencia a los recursos,  no se 
agotan todos los medios de impugnación de las resoluciones judiciales; pero no todos los medios de 
impugnación son recursos.
Los recursos son medios técnicos mediante los cuales el Estado atiende a asegurar el más perfecto 
ejercicio de la función jurisdiccional.
[...]
Llamase recurso judicial – escribe Fábrega – a la facultad que a los litigantes compete de pedir la 
enmienda de una resolución judicial, algunas veces ante el mismo Juez o Tribuna que la dictó, pero, 
generalmente,  ante  un  Tribunal  Superior.  El  fundamento de los  recursos  judiciales –  concluye  – 
estriba  en  la  falibilidad  humana;  los  jueces  y  Tribunales  pueden  incurrir  en  error  al  dictar  sus 
resoluciones, y, por tanto, es preciso conceder a los litigantes medios de enmendar estos errores.
Los recursos judiciales se establecen para garantir un doble interés; el de las partes y el general o 
público,  vinculado  a  la  necesidad  social  de  que  la  Justicia  se  administre  con  el  máximo  de 
seguridades de acierto en los fallos”.
(“Os recursos são os meios mais freqüentes pelos quais se procede à impugnação das decisões 
judiciais; mas não são os únicos. Quando se faz referência aos recursos, não se esgotam todos os 
meios de impugnação das decisões judiciais; mas nem todos os meios de impugnação são recursos.
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Ou, segundo Carnelutti, é o instrumento processual destinado a corrigir 

um desvio jurídico, em vez de apenas constatá-lo e tirar suas conseqüências.207

Para J. M. de Carvalho Santos, “o fundamento dos recursos [...] reside 

na falibilidade humana, já que podendo os juízes incorrer em êrro, ao proferir suas 

decisões,  aos  litigantes  se  faz  preciso  conceder  o  meio  de  fazer  corrigir  todo 

equívoco possível”.208

Os  doutrinadores  têm  apontado,  como  notas  que  caracterizariam  o 

recurso, permitindo, assim, defini-lo, o fato de ser um ato da parte, dirigir-se contra 

um ato do juiz, pretender um novo ato judicial, e conferir situação processual mais 

favorável.209

Os recursos  são  meios  técnicos  mediante  os  quais  o  Estado  tende  a  asegurar  o  mais  perfecto 
exercício da função jurisdicional.
[…]
Chama-se recurso judicial – escreve Fábrega – a faculdade que compete aos litigantes de pedir a 
emenda de  uma decisão  judicial,  algumas vezes  ao  mesmo juiz  ou  tribunal  que  a  emitiu,  mas, 
geralmente,  a  um  tribunal  superior.  O  fundamento  dos  recursos  judiciais  –  conclui  –  está  na 
falibilidade humana; os juízes e tribunais podem incorrer em erro ao emitir suas decisões, e, portanto, 
é preciso conceder aos litigantes meios de corrigir estes erros.
Os recursos judiciais são estabelecidos para garantir um duplo interesse; o das partes e do peral ou 
público, vinculado a necessidade social de que a Justiça se administre com o máximo de segurança e 
acerto nos fatos”). (PINA, Rafael de; LARRAÑAGA, Jose Castillo. Instituciones de Derecho Procesal 
Civil. 3. ed. Mexico: Porrua, 1954. p. 319 e 321).
207 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito Processual Civil. São Paulo: Classic Book, 2000. v. 
II, p. 487.
208 SANTOS, J. M. de Carvalho, 1964, v. IX, p. 175. Sustenta o autor a necessidade da segunda 
instância: “[...] Em regra, dá maior fôrça moral ao juiz de primeira instância, ao confirmar a maioria de 
suas sentenças. Como exceção, se revoga quase tôdas ou tôdas as sentenças de determinado juiz, 
torna-se inútil, porque revela que êste costumava proceder com supina ignorância, ou com manifesta 
injustiça,  de sorte  que,  ao reformar  a  sua sentença,  se  prestaria  um benefício  à  sociedade e à 
administração da justiça.
Argumenta-se ainda: verificada a contradição entre as sentenças de primeira e segunda instância, 
êsse fato redunda em prejuízo da justiça, por isso que a opinião pública fica sem saber qual a que é 
justa e está certa.
Mas, evidentemente, não é bem assim. Poderia haver essa dúvida se ambas as sentenças fossem 
proferidas pôr juízes de igual categoria. Nunca, porém, quando a sentença de primeira instância é 
proferida  por  juiz  singular  e  a  de  segunda  por  um  tribunal,  em  que  seus  membros  têm maior 
experiência e se presumem com maiores estudos e conhecimentos jurídicos. Daí não poder a opinião 
pública, em geral, vacilar, acreditando sempre, em geral, ser mais acertada a sentença proferida em 
segunda instância, por um tribunal que oferece maiores garantias.
[...]
Em suma: não se poderá contestar que vários dêsses argumentos, com que se procura combater o 
sistema  dos  recursos,  são  um tanto  impressionantes,  mas  bastaria  para  justificá-los,  como bem 
expressa  o  douto  João  Monteiro,  a  certeza  de  estar  na  própria  natureza  humana a  gênesis  da 
apelação: é a expressão legal do instinto que leva todo homem a não se sujeitar sem reação ao 
conceito ou sentença do primeiro censor ou juiz. É uma lei fisiológica, cuja genetriz também está na 
fragilidade humana (Obr. cit., §199).” (Idem ibidem, p. 176-178).
209 ALVIM, J. E. Carreira. Teoria Geral do Processo. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 293.
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Analisando tais características, tem-se que os recursos são instrumentos 

voluntários, uma vez que partem sempre de uma conduta espontânea da parte, já 

que  sua  interposição  correlaciona-se  sempre  com  uma  insatisfação  pessoal 

decorrente do provimento judicial.210

Mas  o  que  realmente  caracteriza  o  recurso  é  o  fato  deste  prolongar, 

dentro do mesmo processo, na esfera da mesma relação processual, o reexame da 

decisão  proferida.  O  recurso  surge  sempre  do  mesmo  processo,  por  vezes 

desdobrando-o (como no caso em que se dá em autos apartados), mas nunca dá 

ensejo ao aparecimento de um novo processo.211

Quanto ao fim perseguido pelo recorrente, os recursos podem alcançar 

três resultados possíveis. Com base nessa finalidade, Humberto Theodoro Junior212 

os classifica em:

a)  recursos de  reforma,  hipótese mais freqüente,  na qual  o  recorrente 

busca um novo pronunciamento mais favorável;

210 Como a natureza do recurso envolve um ato de vontade, que se supõe sempre contrariado com o 
quanto  decidido  no  processo,  muitos  autores  não  atribuem ao  recurso  a  qualidade  do  reexame 
necessário,  ou  duplo  grau  de  jurisdição  obrigatório.  Esse  caráter  de  voluntariedade  também  se 
encontra presente nos demais meios de impugnação postos à disposição das partes litigantes. Como 
os recursos, todo meio de impugnação pressupõe uma insatisfação pessoal.
211 A natureza jurídica do recurso é tema complexo, que envolve inúmeras discussões doutrinárias. 
Há corrente – perfilhada por Gilles, Betti, Provinciali, Mortara, Guasp e Del Pozzo, que qualifica o 
recurso como ação distinta e autônoma em relação àquela em que se vinha exercitando o processo, 
enquanto que outra o identifica com a ação. (NERY JUNIOR, Nelson, 2004, p. 204-5).
A fim de sustentar  a  natureza  do recurso como  ação constitutiva  autônoma,  inserida no mesmo 
processo, os defensores dessa teoria invocam argumentos tais como o fato de o autor do recurso 
poder não ser, necessariamente, o autor da ação, invertendo-se as posições no processo, e de a 
ação possuir como fundamento a sentença, um ato processual. 
No  entanto,  as  críticas  dirigidas  a  essa  corrente  residem no  ponto  de  não  haver  uma distinção 
adequada de processo e procedimento.
A corrente dominante – originada do pensamento de Rocco, conceitua o poder de recorrer "como 
simples  aspecto,  elemento  ou  modalidade  do  próprio  direito  de  ação  exercido  no  processo". 
(MOREIRA, J.C. Barbosa, 1993, v. V, p. 195).
Nelson  Nery  Júnior,  depois  de  discutir  acerca  das  diversas  teorias  sobre  a  natureza  jurídica  do 
recurso, adota "aquela que o entende como um prolongamento, dentro do mesmo procedimento, do 
exercício do direito de ação, compreendido este em seu sentido mais amplo, abrangendo, também, 
os procedimentos de jurisdição voluntária" (NERY JUNIOR, Nelson, 2004, p. 232). Assim, para este 
autor, não seria o próprio direito de ação, em sentido estrito, uma vez que este requer que haja lide 
pendente sobre a qual ainda não se formou a coisa julgada.
De fato, essa é a corrente adotada tanto no direito brasileiro, quanto no alemão e no francês.
Embora seja, como afirmado, questão complexa, para os fins a que se presta o presente estudo, 
adota-se a teoria que entende ser o recurso um prolongamento do exercício do direito de ação.
212 THEODORO JUNIOR, Humberto.  Curso de Direito Processual Civil. 25. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 1998. v. 1. p. 548.
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b)  recursos  de  invalidação,  que  ocorre  geralmente  nas  hipóteses  de 

ocorrência de vícios processuais, onde a parte recorrente impugna o ato no que se 

refira a uma impropriedade formal;

c)  recursos  de  esclarecimento  ou  de integração.  Ao  pretender 

esclarecimento, o recorrente se insurge contra obscuridade ou contradição contida 

no ato atacado, a exigir do juízo prolator que reafirme, agora de maneira clara, o 

quanto se quis exprimir em sua decisão. Quando o recurso se destina a obter a 

integração da decisão impugnada, o recorrente deseja que sejam sanadas eventuais 

omissões contidas no ato decisório. Tem-se, pois, que o único recurso capaz de 

alcançar  esse  resultado,  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  são  os  embargos 

declaratórios.

O mesmo autor classifica os recursos ainda no que tange ao juiz que os 

decide, dividindo-os em devolutivos ou reiterativos (quando a questão é devolvida 

pelo juiz da causa a outro juiz ou tribunal); não devolutivos ou reiterativos (quando é 

o juiz da causa o que julga o recurso); e mistos (tanto o juiz da causa como o órgão 

superior  pode  reexaminar  a  decisão).  E,  por  fim,  classifica  os  recursos  em 

suspensivos  e  não  suspensivos,  quando  impedem  ou  permitem  a  execução 

provisória.

Portanto, pode-se conceituar recurso como sendo o direito, a faculdade 

que tem a parte vencida, no todo ou em parte, de provocar o reexame da decisão 

judicial, dentro do mesmo processo em foi proferida, a fim de obter e reforma ou a 

modificação da mesma, antes da formação da coisa julgada.213

Além  dos  recursos,  são  admitidas,  excepcionalmente,  hipóteses  de 

impugnação das decisões judiciais por meio das chamadas ações autônomas.

Estão taxativamente previstas no ordenamento processual, e têm como 

característica o fato de darem ensejo à instauração de um novo processo, distinto 

213 Os recursos são regidos por alguns princípios, como os princípios do duplo grau de jurisdição; da 
unicidade,  singularidade ou unirrecorribilidade das decisões;  da fungibilidade;  da dialeticidade;  da 
taxatividade.  Sobre  estes  princípios,  cf.  NERY JUNIOR,  Nelson,  2004,  p.  37-179;  FERNANDES, 
Luciana de Medeiros. Princípios do direito processual (uma abordagem especial quanto aos princípios 
inspiradores dos juizados especiais e à questão da subsidiaridade). Revista da Esmafe, Recife, n. 8, 
p. 243-313, dez. 2004.
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daquele em que foi  prolatada a decisão impugnada, mas que têm a capacidade, 

dependendo de seu resultado, de influir no resultado do primeiro processo.214

São ações autônomas de impugnação a ação rescisória – se a ação já 

tiver transitado em julgado –, os embargos de terceiro, o mandado de segurança, o 

habeas  corpus e  a  medida  cautelar  inominada  se  a  decisão  ainda  não  estiver 

acobertada pela preclusão,215 bem como o mandado de injunção (art. 5º, LXXI da 

CF) e o habeas data (Art. 5º, LXXII, da CF).216

Também não são recurso, e nem ações autônomas de impugnação, os 

denominados sucedâneos dos recursos217 e os incidentes do processo.218

Expostos, dessa maneira, os meios de impugnação das decisões judiciais 

no  Direito  brasileiro,  passa-se  à  análise  da  natureza  jurídica  dos  embargos 

declaratórios.

214 MOREIRA,  J.C.  Barbosa.  O  Novo  Processo  Civil  Brasileiro:  exposição  sistemática  do 
procedimento. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 114.
215 NERY JUNIOR, Nelson, 2004, p. 106.
216 “Como nem o CPC nem a CF dão a essas ações autônomas de impugnação a natureza jurídica de 
recurso,  não as colocando no rol  do CPC 496, tem-se que não poderão ser consideradas como 
recurso por direta aplicação do princípio da taxatividade ora examinado. O fato de se dirigirem contra 
decisão judicial,  com a finalidade de anulá-la ou reformá-la,  não basta para caracterizá-las como 
recurso,  pois  se desenvolvem não no mesmo processo,  como todo e qualquer  recurso,  mas em 
processo autônomo, além de outras características que as desassemelham aos recursos.”  (Idem 
ibidem, p. 107).
217 Os sucedâneos recursais não são considerados recursos por falta de previsão legal, e são eles: o 
pedido de reconsideração, a correição parcial, a remessa obrigatória, a argüição de relevância no 
recurso extraordinário. (idem ibidem, p. 75).
218 Os incidentes no processo são os incidentes de uniformização de jurisprudência, de declaração de 
inconstitucionalidade, de avocação de causas e de reclamação perante o STF. (Idem ibidem, p. 107)
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Como  adeptos  da  tese  da  natureza  não  recursal  dos  embargos  de 

declaração  pode-se  citar  Egas  Moniz  de  Aragão,219 João  Monteiro,220 Sérgio 

Bermudes,221 Cândido Rangel Dinamarco.222

Para esses autores, vários são os argumentos utilizados para sustentar o 

caráter não recursal dos embargos de declaração, dentre os quais pode-se citar o 

fato de que consideram que os embargos não se prestam a modificar ou reformular 

o  conteúdo  da  sentença,  mas  tão  somente  a  corrigir-lhe  certos  aspectos;  não 

devolvem  o  conhecimento  da  matéria  versada  no  processo;  não  demanda 

pagamento de custas; não há necessidade de oferta de contra-razões.

Sérgio  Bermudes  se  socorre  de  palestra  proferida  por  Machado 

Guimarães, para concluir que, da conceituação proposta pelo palestrante, não pode 

decorrer logicamente os embargos declaratórios como recurso:

Deve-se distinguir, na sentença judicial, como em qualquer exteriorização 
do pensamento, o conceito – que é aquilo que o espírito do juiz concebeu – 
da fórmula – que é a expressão material desse conceito. Pode acontecer, e 
muitas vezes acontece, que haja desarmonia entre o conceito e a fórmula 
da  sentença,  isto  é,  que  não  coincida  o  que  disse  o  juiz  com  o  que 
pretendeu  ele  dizer.  Surgem  então,  o  problema:  deve  preponderar  a 
fórmula,  ainda  que  inexata,  ou  a  intenção  do  juiz,  ainda  que 
defeituosamente expressa? ... Ora, no campo do direito processual, prevê a 
lei  expressamente  os  casos  em  que  o  conceito  de  sentença  deverá 
prevalecer sobre a sua fórmula.  Em tais casos -  ...  – é lícito ao juiz ou 
tribunal interpretar a sentença, corrigindo-a, declarando-a, integrando-a, ou 
eliminando  a  contradição,  em  ordem  a  restabelecer  a  sua  verdadeira 
intenção. Assim, pois, é verdadeiro o tradicional princípio, segundo o qual 
não  pode  a  sentença  ser  modificada  no  julgamento  dos  embargos  de 
declaração.  Mas,  entenda-se,  o  que  se  não  modifica  é  o  conceito  da 
sentença; a sua fórmula há que ser modificada, no julgamento dos ditos 
embargos.223

219 ARAGÃO, Egas D. Moniz de. Embargos de declaração. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 633, 
p. 11-23, jul. 1988. p. 11.
220 "Os ‘embargos de declaração’, como esta palavra está dizendo, são os que tendem a pedir que o 
juiz esclareça ou explique alguma obscuridade ou ambigüidade da sentença ou que expresse algum 
ponto em que devia haver condenação ou absolvição, e todavia foi omitido. Por via dêles só é lícito ao 
juiz ‘declarar a sentença já proferida’, não podendo, portanto, modificar em ponto algum a mesma 
sentença. A decisão sôbre tais embargos está para a sentença declarada na mesma relação em que 
para a lei interpretada está a lei interpretativa assim como esta faz parte integrante daquela, de modo 
que uma e outra são a mesma lei, assim também a sentença declarativa e a declarada se integram 
em uma mesma sentença". E, em nota, afirma, logo adiante, para concluir que "é por esta razão que 
dizemos não serem própria ou rigorosamente embargos os chamados ‘embargos de declaração’. Por 
êles apenas se faz claraa sentença para que seja executada; por êles não se procura a reparação do 
êrro ou da injustiça da sentença; não são pròpriamente um recurso no sentido técnico de ‘remédio’, 
senão o único meio de lògicamente desbravar a execução de dificuldades futuramente prováveis". 
(MONTEIRO, João, 1956, t. II, p. 628).
221 BERMUDES, Sérgio, 1975, v. 7, p. 207-208.
222 DINAMARCO, Cândido Rangel, 2004, v. III, p. 689.
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Assim entendendo, concluem que, como os embargos se destinam tão 

somente a reformar ou corrigir apenas a fórmula da sentença, ou do acórdão, e não 

o  seu  conceito,  não  se  pode  dizer  que  sejam  um  recurso:  a  decisão,  em  seu 

conteúdo, resta imutável.

De igual maneira, na seara do Direito Processual Penal224, encontra-se a 

mesma discussão a respeito da matéria. A esse propósito, Fernando Capez assim 

enuncia:

Entendemos que os embargos de declaração não constituem recurso, uma 
vez que não visam o reexame do mérito da decisão, mas mera correção de 
erro material. Trata-se, assim, a nosso ver, de simples meio de integração 
da sentença ou acórdão, sem caráter infringente225.

Por outro lado, há os processualistas que defendem a natureza recursal 

dos embargos, amparados pela razão de que, como todo recurso, tem por finalidade 

a impugnação do julgado para que haja novo pronunciamento sobre a lide. E, para 

isso, não importa que a última decisão esteja adstrita ao esclarecimento da anterior, 

que não a possa reformar,  mas, apenas, completar,  ou esclarecer.  Desde que o 

novo julgamento venha remover omissão, obscuridade ou contradição do julgado 

precedente, traz em si  novos elementos, tão vitais à solução do litígio quanto os 

aduzidos por julgamento de efeito reformatório.

Dentre  os  defensores  desta  tese,  pode-se  elencar  José  Frederico 

Marques,226 José Carlos  Barbosa Moreira,227 Pontes  de  Miranda,228 Sonia  Marcia 

223 Conferência de 20.8.1947, no Clube dos Advogados, literalmente transcrita por Eliézer Rosa, na 1ª 
ed.do  Dicionário, verbete  embargos de declaração, pp. 193-196,  apud BERMUDES, Sérgio, 1975, 
v.7, p. 207/8.
224 Para Julio Fabbrini Mirabete (Processo Penal. 8.ed. São Paulo, Atlas, 1998. p. 666), os embargos 
de declaração seriam meios de correção e não propriamente recursos,  mas,  que por motivos de 
ordem prática, são incluídos na lei pátria como recursos.
225 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 3.ed. São Paulo, Saraiva, 1999. p. 434.
226 MARQUES, José Frederico, 1997, vol. III, p. 220. 
227 "...a questão é pura e simplesmente de direito positivo", razão pela qual cabe “ao legislador optar, 
e ao intérprete respeitar-lhe a opção, ainda que, de lege ferenda, outra lhe pareça mais aconselhável” 
(MOREIRA, J.C. Barbosa,1993, v. V, p. 533).
228 PONTES DE MIRANDA, 1975, t. XII, p. 112.
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Hase de Almeida Baptista,229 Carvalho Santos,230 Pedro Batista Martins,231 Juvêncio 

Vasconcelos Viana.232

Propugnando  pela  tese  de  ser  recurso,  assim  manifesta-se  José 

Frederico Marques233:

Trata-se  de  procedimento  recursal,  porque  existe,  nos  embargos  de 
declaração, “pedido de reparação de gravame” resultante de  obscuridade, 

229 BAPTISTA, Sonia Márcia Hase de Almeida, 1991, p. 68-9.
230 SANTOS, J. M. Carvalho, 1964, v. IX. p. 184.
231 “Alguns autores negam aos embargos declaratórios a natureza de recurso, porque êles não se 
destinam a infringir ou modificar o julgado.
A verdade, porém, é que êles constituem um recurso sui generis contra a forma pela qual o Estado se 
desobriga, em determinados casos, da prestação jurisdicional a que está adstrito. A perplexidade da 
decisão pode trazer como conseqüência a sua inexequibilidade. E traz, indubitavelmente, senão nos 
casos em que a sentença é apenas obscura e pode ser, por isso, esclarecida pela interpretação, pelo 
menos nas hipóteses em que ela é omissa ou contraditória.” (MARTINS, Pedro Batista.  Recursos e 
Processos da Competência Originária dos Tribunais. Atual. Alfredo Buzaid. Rio de Janeiro: Forense, 
1957.p. 361).
232 VIANA, Juvêncio Vasconcelos, maio/jun. 1998, p. 40-1.
233 No ramo do Direito Processual  Penal,  comunga dessa opinião Tourinho Filho,  para quem os 
embargos de declaração “têm, inegavelmente, natureza recursal, porquanto a sua finalidade outra 
não  é  senão  a  de  reparar  o  gravame  produzido  às  partes  em  decorrência  de  ambigüidade, 
obscuridade,  contradição  ou  omissão”.  (Processo  Penal.  22.  ed.  rev.  atual.  e  ampl.  São  Paulo: 
Saraiva, 2000. v. 4, p. 449). De igual modo, Ada Pellegrini, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antonio 
Scarance reconhecem a natureza recursal dos embargos declaratórios:
“Embargos, no processo penal, eram inicialmente apenas obstáculos à execução da sentença, como 
são hoje,  no juízo  cível,  os embargos do devedor.  Mais  tarde,  passaram a constituir  pedido de 
reconsideração, vindo finalmente a transformar-se em verdadeiro recurso, que visa ao resultado útil 
de expurgar a decisão de vícios da ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Os embargos, nesse último sentido, surgiram para superar o rigor da máxima, encontrada já no direito 
romano, de que o juiz, após a emissão de seu pronunciamento, não pode mais modificá-lo, porque 
perde o poder de jurisdição em relação à matéria decidida. Passaram então os juristas a admitir, com 
alguma  discordância,  pudesse  a  autoridade  judiciária  corrigir  a  sentença,  quando  apresentasse 
dúvida ou falta de clareza.
[...]
Os embargos de declaração estão previstos no sistema processual penal brasileiro, com relação às 
decisões proferidas pelos tribunais, nos arts. 619 e 620 do CPP. O art. 382 cuida, sem dar-lhes nome, 
dos embargos de declaração em primeiro grau de jurisdição, também referidos como embarguinhos. 
E o faz fora do capítulo dos recursos.
No entanto, é evidente que tanto uns como outros guardam a mesma natureza jurídica: melhor fora 
tivessem merecido tratamento unitário.
[...]
É certo que se discute, em doutrina, a respeito da verdadeira natureza dos embargos de declaração, 
reconhecendo-lhes alguns, e negando outros, o caráter de recurso. E é igualmente certo que, nas 
mais importantes legislações estrangeiras, remédios análogos aos de que aqui se trata ficam fora do 
elenco dos recursos, tendo sido essa a orientação abraçada por alguns códigos estaduais antigos, 
como o gaúcho e o paulista.
[...]
Mas o legislador brasileiro optou pela primeira posição. A nosso ver corretamente, porquanto se trata 
de meio voluntário de impugnar decisões, utilizado antes da preclusão e na mesma relação jurídica 
processual, apta a propiciar o esclarecimento ou a integração da decisão [...]. Como recurso que são 
–  em qualquer  grau  de  jurisdição,  os  embargos  de declaração  subordinam-se  aos  requisitos  de 
admissibilidade dos recursos em geral [...], além de possuir os seus específicos”.
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contradição  ou  omissão (art.  535,  I  e  II).  Não  houvesse  tal  gravame  e 
interesse inexistiria, igualmente, para ser pedido o reexame do acórdão.234

Sonia Márcia Hase de Almeida Baptista fala que são recurso também pelo 

fato de que não fazem nascer uma outra relação processual: desenvolvem-se no 

curso de um processo já existente, o que é característica inerente dos recursos.235

A  mesma  autora  cita  ainda  a  existência  de  uma  terceira  corrente, 

chamada  intermediária,  a  qual  afirma  que  os  embargos  declaratórios  não  são 

recurso no sentido técnico, apenas no formal. Seriam, assim, um recurso meramente 

elucidativo, que só tem em comum com os embargos infringentes a denominação e 

o fato de serem interpostos para o próprio juízo que proferiu a decisão.236

Não obstante toda a discussão doutrinária e jurisprudencial, prepondera o 

entendimento  de  que  os  embargos  de  declaração  possuem  natureza  recursal, 

posição que vem a ser adotada no presente estudo.

Em se tratando da sua utilização jurídica, a definição dentro do Direito se 

dá muito mais em razão da sua finalidade – recurso, procedimento especial, ação 

incidental  ou  medidas  constritivas  –  conforme  se  encontra  no  atual  Código  de 

Processo Civil, do que em relação à natureza etimológica. 

Comentando  a  estrutura  original  do  Código  de  Processo  Civil,  Sérgio 

Bermudes faz uma observação singular a respeito da mesma, ao mesmo tempo em 

que imprime uma crítica:

Assim,  no mesmo Livro  do Código atual,  os embargos aparecem, como 
incidente, quando destinados a obter a aclaração da sentença de primeiro 
grau  e  como  recurso,  quando  visam  à  declaração  de  acórdão.  Sendo 
ontologicamente idênticas as situações previstas no art. 464 e no artigo ora 
comentado, nada justifica sejam os embargos, no primeiro caso, tratados 
como  procedimento  incidente  e,  no  segundo,  alçados  à  categorias  de 
recurso. A contradição é flagrante. Pena que não se possam opor embargos 
de declaração para que o legislador declare qual a natureza dos embargos, 
neste Código...237

(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. 
Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, 
reclamação aos tribunais. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2001. p. 227-8).
234 MARQUES, José Frederico, 1997, v. III, p. 191.
235 BAPTISTA, Sonia Márcia Hase de Almeida, 1991, p. 68.
236 Idem ibidem, p. 66.
237 BERMUDES, Sérgio, 1975, v. 7, p. 208. 
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Dirimindo  todas  as  dúvidas,  o  Código  de  Processo  Civil  arrolou  os 

embargos declaratórios entre as espécies de recurso, como se verifica do rol do art. 

496.238

Outro  ponto  que  deita  por  terra  essa  controvérsia  é  o  fato  de  se 

sujeitarem os embargos de declaração aos requisitos de admissibilidade239 e à teoria 

geral dos recursos,240 vale dizer ainda, são exercitáveis dentro da mesma relação 

jurídica processual e induzem os efeitos devolutivo e obstativo.241

De  fato,  como  pondera  Sonia  Márcia  Hase  de  Almeida  Baptista,  a 

discussão  em  torno  da  natureza  dos  embargos  de  declaração  não  acrescenta 

nenhum proveito ao estudo, porque hoje não pairam dúvidas acerca de serem ou 

não recursos242 – pois o são, e cabíveis contra qualquer espécie de decisão judicial, 

como será explicitado adiante. 

Quando parecia tudo pacificado, tendo em vista que a presente discussão 

há  muito  não  é  debatida,  Teresa  Alvim  traz  à  baila  questão  acerca  das  raízes 

constitucionais dos embargos de declaração, o que reacenderia o debate:

É tradicional  na  doutrina  a  discussão  a  respeito  de  serem,  ou  não,  es 
embargos  de  declaração,  um  recurso.  Talvez  essa  ótica,  que  vê  os 
embargos sob o ponto de vista de suas raízes constitucionais, seja mesmo 
capaz  de  ressuscitar  tal  controvérsia,  não  muito  lembrada  nos  últimos 
tempos.  Seria  razoável  a  existência  de um  prazo para  o manejo  de um 
remédio  que  parece  ser  o  único  caminho  para  se  garantir  um  direito 
fundamental: o relativo à prestação jurisdicional por meio de decisão clara, 
completa e não contraditória? Imagine-se o caso de alguém que pretenda 
executar  decisão  condenatória  transitada  em  julgado,  ter  a  execução 
negada,  porque  o  título  seria  ininteligível.  Alguém  teria  uma  decisão 
proferida em seu favor, que lhe seria inútil, por se ter ultrapassado o prazo 
dentro do qual os embargos de declaração poderiam ter sido interpostos.243 

238 Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos: I – apelação; II – agravo; III – embargos infringentes; 
IV  –  embargos  de  declaração;  V  –  recurso  ordinário;  VI  –  recurso  especial;  VII  –  recurso 
extraordinário; VIII – embargos de divergência em recurso especial e em recurso extraordinário.
239 De acordo com o Código de Processo Civil, os requisitos de admissibilidade são o cabimento, a 
legitimação para recorrer, o interesse em recorrer, a tempestividade, o preparo, a regularidade formal 
e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.
240 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. 
São Paulo, RT, 1996. p.965.
241 VENTURI, Elton.  Embargos de declaração e o seu cabimento contra as diversas espécies de 
pronunciamentos judiciais.  Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, Gênesis, n. 2, p. 472-479, 
maio/ago. 1996. p. 475.
242 BAPTISTA, Sonia Márcia Hase de Almeida, 1991, p. 69.
243 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, 2005, p. 30-32.
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Entretanto,  não  se  escusa  a  afirmar  que  realmente  têm  natureza  de 

recurso:

Assim, parece de fato, que os embargos de declaração são um recurso no 
direito  brasileiro.  Isto  nos  leva  a  admitir  que,  como  dissemos,  embora 
indesejavelmente, em certos casos, acabe mesmo por perenizar-se decisão 
que não corresponde à efetiva e eficaz prestação jurisdicional, no sentido 
mais pleno da expressão, não prevalecendo, nessas hipóteses, o princípio 
da inafastabilidade do controle jurisdicional.244

Superada  a  discussão  acerca  da  natureza  jurídica  dos  embargos  de 

declaração, torna-se menos penoso discutir-se sobre o seu conceito.

A palavra "embargos", na linguagem jurídica, não é empregada apenas 

para designar um recurso.

Além  dos  recursos  de  embargos  de  declaração,  que  são  objeto  do 

presente trabalho, e embargos infringentes, previstos no rol de recursos do CPC, 

além dos embargos de divergência, a que faz alusão o Regimento Interno do STF, 

pode-se citar os embargos do devedor (previstos nos artigos 736, 741, 745 a 747 do 

CPC), os embargos de terceiro (a que se referem os arts. 1.046 a 1.054 do CPC), os 

embargos de retenção por benfeitoria, os embargos previstos na ação de nunciação 

de obra nova (arts. 934 a 940 do CPC), e que se destina, como medida preventiva, a 

sustar  obra  nova  que  esteja  sendo  realizada  e  que  tenha  sido  impugnada  pelo 

vizinho.

No que diz respeito apenas aos recursos de embargos previstos no CPC, 

pode-se afirmar que o que caracteriza essa espécie recursal  é a retratação, nas 

palavras de Pontes de Miranda.245

Mas  os  recursos  se  diferem:  enquanto  que  os  embargos  infringentes 

visam,  como regra,  a  prevalência  do  voto  vencido,  com  reforma do  julgamento, 

estabelecido pela maioria, nos termos dos arts. 555 e 556, c/c o art. 530, primeira 

parte  do  CPC;  os  embargos  de  declaração  têm  por  objetivo  apenas  esclarecer 

(quando presente obscuridade ou contradição) ou completar (quando há omissão) o 

provimento  judicial  (art.  535),  sem  nenhuma  outra  modificação,  e 

independentemente da circunstância de se ter, ou não, estabelecido unanimidade.

244 Idem ibidem, p. 53.
245 PONTES DE MIRANDA, 1975, t. VI. p. 95.
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De forma diversa do que ocorre com os demais recursos, os embargos de 

declaração se destacam por não ter como objetivo a reforma ou a invalidação da 

decisão  judicial.  Sua finalidade  é  apenas  a  de  declarar,  tornar  mais  clara,  mais 

precisa a expressão do julgado.

Moacyr Amaral Santos enuncia que embargos de declaração é o nome 

dado ao “recurso destinado a pedir ao juiz ou juízes prolatores da sentença ou do 

acórdão que esclareçam obscuridade ou dúvida, eliminem contradição ou supram 

omissão inexistente no julgado”.246

Para Luis Eduardo Simardi Fernandes, são os embargos declaratórios:

[...] o recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-
se  a  esclarecer  a  obscuridade,  a  resolver  a  contradição  ou  a  sanar  a 
omissão da decisão judicial.  E  também, por  obra da jurisprudência  e da 
doutrina,  serve  para  correção  de  erro  material  contido  na  decisão.  E, 
embora  não  tenha  como  finalidade  a  reforma  da  decisão,  poderá,  em 
determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente.247

Dessa forma, pode-se conceituar os embargos de declaração como meio 

de  impugnação de  decisões  judiciais,  deduzido  no  curso  da  relação  processual, 

objetivando  a  superação  de  deficiências  específicas  -  obscuridade,  contradição, 

omissão –, a fim de que, sem que importe em alteração, esclareça, em caso de 

obscuridade ou contradição, ou complemente, se houver omissão, o julgado.

Ademais,  a  função  dos  embargos  de  declaração,  na  dinâmica  do 

processo, vem a corroborar ainda mais o fato de ser a decisão judicial um discurso.

Na  medida  em  que  é  oportunizada  às  partes  a  hipótese  de  oporem 

embargos de declaração, o discurso se perfaz e se completa, de forma definitiva, 

permitindo que haja uma troca entre os envolvidos ne comunicação.

Além disso, ao proporcionar esse intercâmbio, tal recurso legitima ainda 

mais a decisão do julgador, revestindo-lhe da clareza e justiça que lhe devem ser 

peculiares.

246 SANTOS, Moacyr Amaral, 1988, vol. III, p. 146. Importante, aqui, tecer uma observação crítica 
sobre tal definição, uma vez que, com a reforma empreendida com a Lei n° 8.950/94, a hipótese da 
dúvida foi extirpada dos casos de cabimento de embargos declaratórios.
247 FERNANDES, Luis Eduardo Simardi, 2003, p. 36.
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4 DOS ASPECTOS POLÊMICOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

4.1  Do  cabimento  dos  embargos  de  declaração  a  todas  as  espécies  de 

pronunciamentos judiciais

De acordo com o art. 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos 

declaratórios  quando  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade  ou 

contradição (inciso I), ou for omitido ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz 

ou o tribunal (inciso II). 

Em razão desse dispositivo,  os embargos de declaração eram tratados 

como  recurso  que  se  opõe  ou  contra  sentença  ou  contra  acórdão.  Não  se 

vislumbrava a possibilidade de serem utilizados para esclarecer ou complementar 

decisão interlocutória, em casos que apresentasse obscuridade ou contradição, mas 

apenas omissão.

Uma  das  críticas  mais  recorrentes  ao  não  cabimento  dos  embargos 

declaratórios é a que afirma que a aceitação de uma maior amplitude do cabimento 

desse  recurso  significaria  prejuízo  à  celeridade  processual,  tendo  em vista  que, 

como os  embargos de  declaração suspendem o prazo recursal,  seria  altamente 

danoso  à  celeridade,  levando-se  em conta  os  inúmeros  obstáculos,  acrescentar 

mais um, vale dizer, os embargos declaratórios em relação a todas as decisões, 

para em seguida acolher o agravo, que já embute o juízo de reexame.248

Ocorre que interpretar de forma literal o que contém o art. 535 do Código 

de  Processo Civil  pode trazer  algumas conseqüências  desagradáveis  ao  correto 

desenvolvimento processual.  Seria o caso, por exemplo,  de não apreciação pelo 

magistrado,  no  despacho  saneador,  de  preliminar  que  possa  extinguir  o 

desenvolvimento regular do processo.

248 VENTURI, Elton, maio/ago. 1996, p. 474.
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Por essa razão, passou-se a discutir  a possibilidade de cabimento dos 

embargos de declaração a todas as espécies de pronunciamentos judiciais, e não 

apenas a sentenças e acórdãos, e em todas as hipóteses, sejam elas de omissão, 

obscuridade ou contradição.

Em caso de omissão,  o cabimento de embargos de declaração contra 

decisão interlocutória é indubitável.

Observando-se a redação do art. 535, verifica-se que o mesmo se refere 

ao cabimento em relação a sentenças e acórdãos apenas nos casos de obscuridade 

e contradição. No que se relaciona à omissão, tratada no inciso II, são cabíveis os 

embargos “quando for omitido ponto sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou 

tribunal”.

Dessa forma, tem-se que, em havendo omissão, qualquer que seja o tipo 

de pronunciamento judicial, cabem embargos declaratórios.

Entretanto, já em relação às hipóteses de contradição e obscuridade, a 

letra do art. 535 é taxativa: só cabem embargos contra sentença ou acórdão.

A  expressa  disposição  legal  não  deixaria,  assim,  margem  às  dúvidas 

porventura  aventadas,  terminando com qualquer  especulação sobre o tema, não 

fosse dispositivo constitucional, consagrado pelo art. 93, inciso IX, da Constituição 

Federal  de  1988,  segundo  o  qual  todas  as  decisões  judiciais  devem  ser 

fundamentadas.249 

Por  essa razão,  tem-se que não apenas as  sentenças e os  acórdãos 

devem ser devidamente fundamentados, mas todas as decisões, sob pena de, não 

atendido o preceito constitucional, serem nulos os atos.

Para que uma decisão seja  devidamente fundamentada,  ela  não deve 

apresentar, dentre outros aspectos, vícios. 

249 CF de 1988. Art. 93. [...]
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes.
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Tendo  em  vista  que  a  omissão,  a  obscuridade  e  a  contradição  são 

consideradas  como  vícios,  e  o  instrumento  processual  apto  a  saná-las  são  os 

embargos de declaração,  daí o seu cabimento.  Nesse sentido,  conclui  Leonardo 

José Carneiro da Cunha:

[...] com vistas ao atendimento da exigência constitucional de que todos os 
pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, 
devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade ou contradição, resta 
forçoso  concluir  serem  cabíveis  embargos  declaratórios  para  suprir 
omissão,  eliminar  contradição  e  esclarecer  obscuridade  constantes  de 
decisão interlocutória.250

Luís  Eduardo  Simardi  Fernandes  alude  ainda  ao  princípio  da 

inafastabilidade  do  controle  jurisdicional  contido  no  art.  5º,  inciso  XXXV,  da 

Constituição Federal,  de acordo com o qual “a lei  não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”:

A todos é assegurado, pois, recorrer ao Poder Judiciário para postular a 
tutela  jurisdicional  de  seus  direitos,  como  expressamente  reconhece  e 
garante  a  nossa Constituição.  Mas,  de que  adianta  garantir  o  direito  de 
acesso ao judiciário sem garantir que essa tutela seja clara e completa?
Na verdade, ninguém discorda de que a decisão do magistrado deva ser 
completa,  decidindo  todo  o  pedido  do  autor,  e  clara,  ou  seja,  livre  de 
obscuridade e contradições,  para poder ser facilmente compreendida por 
aqueles que estiverem sujeitos aos seus efeitos.251

Dessa  forma,  sendo  direito  da  parte  obter  do  Poder  Judiciário  uma 

decisão,  qualquer  que  seja  ela,  é  perfeitamente  admissível  o  cabimento  dos 

embargos declaratórios para esclarecer ou completar decisão interlocutória.

Pois  os  embargos  de  declaração,  amparando-se  no  princípio  da 

inafastabilidade do controle jurisdicional, “prestam-se a garantir o direito que tem o 

jurisdicionado a ver seus conflitos (lato sensu) apreciados pelo Poder Judiciário”252, 

pois  o  direito  só  estaria  satisfeito  de  forma  plena  se  fosse  garantido  à  parte 

prestação jurisdicional através de decisões judiciais claras, coerentes e completas.253

Arrematando seu entendimento, manifesta-se Teresa Alvim no sentido de 

que  “todas  as  decisões  em  que  se  diz  não  caberem,  em  tese,  embargos  de 

250 CUNHA, Leonardo José Carneiro  da.  Embargos de declaração contra  decisão interlocutória e 
despacho. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 11, fev. 2004, p. 95.
251 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi, 2003. p. 47-8. 
252 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, 2005, p. 16.
253 Idem ibidem, p. 17-18.
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declaração  de  algum  pronunciamento  jurisdicional,  são,  escandalosamente, 

inconstitucionais”.254

Ultrapassada  a  questão  do  cabimento  dos  embargos  contra  decisão 

interlocutória, pergunta-se, agora, se os mesmos seriam cabíveis contra despachos.

Como já aventado anteriormente, no tópico destinado aos atos judiciais, 

os despachos são atos irrecorríveis.

No  entanto,  vem  se  consolidando  o  entendimento  de  que,  causando 

algum prejuízo ou lesão à parte, poderá haver manejo do recurso de agravo em face 

dessa decisão. Nesse sentido, relembra-se o posicionamento defendido por Teresa 

Alvim de que, tendo conteúdo decisório relevante, o despacho se torna recorrível.255

Roberto Luis Luchi Demo defende a oposição de embargos declaratórios 

mesmo em face de despachos de mero expediente: 

[...] embora o despacho de mero expediente (CPC, art. 162, §3°) seja de 
regra irrecorrível (CPC, art. 504), porquanto não causa gravame processual 
às  partes  (implicando  até  mesmo  a  ausência  de  interesse  de  agir  ao 
recorrente, salvante nas hipóteses de tumulto processual, quando caberia a 
correição  parcial),  admite  embargos  de  declaração  –  se  por  este  modo 
processual o Juiz for provocado a rever o despacho, inobstante seja mais 
conveniente  uma  simples  petição,  no  sentido  de  que  o  Juiz  declare  o 
despacho eivado de error in procedendo.
Portanto, é de se emprestar a seguinte interpretação ao art. 504 do CPC: 
“Dos despachos de mero  expediente  não cabem recursos,  ressalvada a  
interposição de embargos declaratórios.256

Vem-se cada vez mais admitindo o uso dos embargos declaratórios tanto 

contra despachos do juízo de primeiro grau, quanto contra os despachos proferidos 

pelo relator, nos tribunais. Neste último caso, entretanto, não há unanimidade de 

entendimento, pois o STF, a despeito de aceitar os embargos de declaração contra 

decisão  interlocutória,  não  entende  serem  cabíveis  contra  decisão  proferida 

isoladamente pelos seus ministros.257

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, contra 

tal decisão, é cabível apenas o agravo interno ou o regimental. 

254 Idem ibidem, p. 60.
255 PINTO, Teresa Arruda Alvim, 1991, p. 61 e ss.
256 DEMO, Roberto Luis Luchi. Embargos de Declaração: aspectos processuais e procedimentais. Rio 
de Janeiro: Forense, 1993. p. 41.
257 CUNHA, Leonardo Jose Carneiro da, fev. 2004, p. 99.
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Francisco Glauber Pessoa Alves afirma que essa opinião adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal deve-se às normas regimentais daquela Corte.258

De acordo com o §2º do art. 317 do RISTF, “o agravo regimental será 

protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do 

despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao 

julgamento do Plenário ou da Turma [...]”.

Dessa forma, prevê o dispositivo que, depois da interposição do agravo 

regimental, há a possibilidade de retratação por parte do relator, ao presidente do 

tribunal ou da turma, e, se este não o fizer, poderá ser remetido à consideração do 

colegiado.

Contudo, vem se verificando que, opostos embargos declaratórios contra 

essa espécie de decisão, o STF os vêm recebendo como agravo, e processando-os 

regularmente, com base no princípio da fungibilidade.259

José Carlos Barbosa Moreira, sintetizando o assunto, assim se exprime:

Na realidade, qualquer decisão judicial comporta embargos de declaração, 
porque  é  inconcebível  que  fiquem  sem  remédio  a  obscuridade,  a 
contradição ou a omissão existente no pronunciamento. Não tem a mínima 
relevância que se trate de decisão de grau inferior ou superior, proferida em 
processo de conhecimento (comum ou especial), de execução ou cautelar. 
Tampouco  importa  que  a  decisão  seja  definitiva  ou  não,  final  ou 
interlocutória. Ainda quando o texto legal,  expressis verbis, a qualifique de 
“irrecorrível”,  há  de  entender-se  que  o  faz  com  a  ressalva  implícita 
concernente aos embargos de declaração.260

258 ALVES, Francisco Glauber Pessoa. STF. Ausência de competência para julgar  atos de outros 
tribunais.  Descabimento  de  embargos  de  declaração  contra  decisão  monocrática  proferida  pelo 
relator, no STF. Revista de Processo, São Paulo, n. 94, p. 231-237, abr./jun. 1999. p. 234-235.
259 Como o princípio da fungibilidade tem como objetivo não prejudicar as partes, deve ser utilizado 
todas as vezes  em que ocorra dúvida objetiva,  ou seja,  qual  o   caminho correto  para se atingir 
determinado fim, e não apenas quando houver dúvidas entre qual seja o recurso adequado. (Idem 
ibidem, p. 58-59). No mesmo sentido, “é induvidoso, portanto, que cabem embargos de declaração 
contra  decisão  isolada  de  relator,  ressalvado  o  entendimento  do  STF,  que,  no  particular,  vem 
aplicando o princípio da fungibilidade recursal para conhecer dos embargos como agravo interno ou 
regimental, evitando prejuízo à parte que, atenta ao entendimento dos pretórios pátrios, faz uso dos 
declaratórios”. (CUNHA, Leonardo José Carneiro da, fev. 2004, p. 99).
260 MOREIRA, José Carlos Barbosa, 1994. v. V, p. 498. Na mesma linha de entendimento, assim se 
expressa  Antônio  Janyr  Dall´agnol  Junior:  “Este  objetivo  limitado  de  esclarecer ou  de  completar 
explica o fato de que, não obstante a letra da lei, que se cinge à lembrança da “sentença” (arts. 463 e 
535, I,  do CPC) e do “acórdão” (art.  535, I,  do CPC),  o recurso deve ser admitido contra todo e 
qualquer provimento judicial, incluídas, portanto, não apenas as cada vez mais numerosas decisões 
do relator, nos tribunais, como, também, as decisões interlocutórias e os despachos em geral.” (DALL
´AGNOL JUNIOR, Antônio Janyr. Embargos de declaração. Revista de Processo, São Paulo n. 102, 
ano 26, abr. /jun. 2001, p. 92).
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Autores  do porte  de  Ovídio  Baptista  da Silva,261 Nelson Nery Junior  e 

Rosa Maria Andrade Nery,262 Sérgio Bermudes,263 Vincente Miranda,264 Sonia Márcia 

Hase de A.  Baptista,265 José Frederico  Marques,266 Humberto  Theodoro  Junior267 

professam opinião no mesmo sentido, apenas para citar alguns doutrinadores.

A discussão de se saber se os embargos de declaração seriam cabíveis a 

todas  as  espécies  de  decisões  judiciais  tomou lugar  nos  tribunais  brasileiros,  à 

medida que chegaram ao seu conhecimento casos concretos que versavam sobre a 

matéria. 

No  Superior  Tribunal  de  Justiça,  verificava-se  a  existência  tanto  de 

decisões  que  aceitavam  a  tese  do  cabimento  de  embargos  declaratórios  contra 

qualquer decisão judicial, bem como de julgados que não a acolhiam.

Enquanto que as demais turmas se manifestavam geralmente pelo não 

acolhimento, nas Terceira e Quarta Turma do STJ se observava uma corrente sólida 

no sentido de aprovação do cabimento.

Por fim, a questão suscitou tantas divergências que se houve por bem 

submetê-la ao julgamento da Corte Especial.268

Os debates durante o julgamento do recurso foram acalorados. Tratava-

se de embargos de divergência, tendo em vista as variadas decisões a respeito do 

assunto.  O  relator  do  recurso,  ministro  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira,  já  havia 

redigido  vários  acórdãos  no sentido  do  cabimento,  defendendo mesmo,  em sua 

261 SILVA, Ovídio Batista da. Curso de Processo Civil. Porto Alegra: Fabris, 1978. v. I. p. 381-2.
262 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade, 1996. p. 780.
263 BERMUDES, Sérgio, 1975, v. 7. p. 210-1.
264 MIRANDA, Vicente, 1990, p. 50.
265 BAPTISTA, Sônia Márcia Hase de A., 1993, p. 89.
266 MARQUES, José Frederico, 1997, v. III, p. 191.
267 THEODORO JUNIOR, Humberto, 1998, v. I, p. 587.
268 “PROCESSUAL  CIVIL.  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS. 
CABIMENTO.  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO  RECURSAL.  APRESENTAÇÃO  POSTERIOR  DO 
AGRAVO.  VALIDADE.  GARANTIA  MAIOR DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. 
DOUTRINA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
Os embargos declaratórios são cabíveis  contra  qualquer  decisão judicial  e,  uma vez interpostos, 
interrompem o prazo recursal. A interpretação meramente literal do art. 535 do CPC atrita com a 
sistemática que deriva do próprio ordenamento processual, notadamente após ter sido erigido a nível 
constitucional o princípio da motivação das decisões judiciais”.
(BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Corte  Especial,  Embargos  de  Divergência  no  Recurso 
Especial  n. 159.317. Relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília,  07 de outubro de 1998. 
Diário de Justiça da União de 26 de abril de 1999, p. 36; Revista Forense, Rio de Janeiro (348): 289-
96, dez. 1999; JSTJ v. 5, p.96; RDR v. 13, p. 262).
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obra,  Código de Processo Civil Anotado269, a mesma tese. Eis um excerto de seu 

voto:

Tanto doutrina quanto jurisprudência estão sedimentadas no sentido de se 
admitir a mencionada interposição, ainda mais a partir de quando foi erigido 
a nível constitucional o princípio da motivação das decisões judiciais, pelo 
que  não  se  afigura  admissível,  em  face  do  nosso  modelo  processual, 
restringir o cabimento dos declaratórios apenas às sentenças, valendo-se, 
para tanto,  de interpretação meramente literal  do art.  535 do Código de 
Processo Civil
Considerando  a  finalidade  a  que  se  prestam,  mais  coerente,  como  tive 
oportunidade de consignar em sede doutrinária, admiti-los cabíveis contra 
qualquer  decisão judicial  (cf.  Código de Processo Civil  Anotado,  6ª.  ed., 
Saraiva, 1996, art. 535, p. 366).270

Dos ministros presentes,  quatro se manifestaram contra o relator,  com 

nove adesões à tese do acolhimento. Dos que se insurgiram, houve os que acharam 

melhor  seguir  a  interpretação  literal  da  lei,  como  o  ministro  Hélio  Mosimann, 

segundo o qual não estaria “muito preocupado com o que dizem os doutrinadores, 

mas sim com o que diz  a lei”,271 bem como os que afirmaram não se tratar  de 

interpretação  literal,  mas  de  interpretação  exata,  como  o  ministro  Demócrito 

Reinaldo.272

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, enunciou 

voto  que corrobora a visão atual  que se tem sobre a matéria:  “Os declaratórios 

visam  à  integração  do  pronunciamento  judicial  embargado.  São  cabíveis  em 

qualquer processo, em qualquer procedimento, contra decisão monocrática ou de 

colegiado, e resistem, mesmo, à cláusula de irrecorribilidade”.273

269 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo.  Código de Processo Civil Anotado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
1996. p. 366.
270 Excerto do voto proferido pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, no julgamento dos Embs. 
Diverg. no R. Esp. n. 159.317 (cf. nota 99).
271 Excerto do voto proferido pelo Ministro Hélio Mosimann, no julgamento dos Embs. Diverg. no R. 
Esp. n. 159.317 (cf. nota 99).
272 “Entendo que, ao se inaceitar embargos de declaração contra decisão interlocutória, não se está 
fazendo  uma  interpretação  literal  da  lei.  Ao  contrário,  estar-se-á  dando  a  interpretação  exata, 
escorreita  a  diversos  preceitos  do  Código  de  Processo  Civil.  Sabemos  que  os  embargos  de 
declaração têm os seus lindes estabelecidos no art. 535 do Código de Processo Civil, e a lei dispõe 
expressamente  que  só  cabem  embargos  de  declaração  contra  sentença  ou  acórdão.  Se  se 
estabelecer a compreensão para alcançar as decisões interlocutórias, não se estará interpretando a 
lei,  mas o  Superior  Tribunal  de  Justiça  estará  se  transmudando em Legislador  positivo,  mesmo 
porque  criando  mais  uma etapa no processo  ao arrepio  da lei”.  (Excerto  do voto  proferido pelo 
Ministro Demócrito Reinaldo, no julgamento dos Embs. Diverg. no R. Esp. n. 159.317). (cf. nota 99).
273 Excerto do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio Melo (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Embargos no Agravo de Instrumento n. 260.674/ES. Relator Min. Marco Aurélio Melo. Brasília, Diário 
da Justiça de 26 de junho de 2001, p. 84.
De igual maneira, pronunciou-se o Ministro Aldir Passarinho Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, 
no julgamento do recurso de agravo regimental do recurso especial n. 652.743: “A matéria já foi muito 
discutida no âmbito do STJ. Como consabido, o recurso legalmente previsto e de uso irrestrito é o 
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Dessa maneira, qualquer pronunciamento emanado dos órgãos do Poder 

Judiciário pode ser objeto de embargos de declaração, desde que tenha conteúdo 

decisório, ou seja, seja apto a causar um gravame à parte. Reduzir o espectro de 

atuação desse recurso apenas às sentenças e acórdãos não se coaduna com a 

preocupação cada vez maior de tornar nossa justiça mais acessível e democrática.274

4.2 Das hipóteses de cabimento previstas no art. 535 do CPC

Por vezes, as decisões judiciais apresentam certos vícios que precisam 

ser sanados, pena de macular o seu conteúdo lógico ou jurídico.

Alguns  desses  defeitos  significam  falta  de  clareza  ou  precisão  das 

decisões. São vícios de estilo que tornam difícil a compreensão do julgado e, por 

isso, devem ser sanados, de modo a facilitar a exata captação da vontade do órgão 

judicante. E o meio existente para sanar essas imperfeições são os embargos de 

declaração.

Para Egas Moniz de Aragão, os embargos de declaração são o meio mais 

simples, direto e célere pelo qual podem as partes e o Ministério Público provocar o 

órgão  judicial  no  intuito  de  ensejar  a  clareza  e  a  precisão  de  todo  e  qualquer 

pronunciamento pelo mesmo emitido.275

A norma processual é clara ao fixar as hipóteses, na via dos embargos 

declaratórios, de mudança do teor do julgado prolatado. São estas, de acordo com o 

art. 535 do CPC: obscuridade (inc. I), contradição (inc I) e omissão (inc. II).

agravo.  Concluiu-se nesta Corte,  apesar  disso,  que é cabível  o uso dos embargos declaratórios, 
mesmo contra despachos monocráticos, seja da 1ª instancia, seja do relator nos Tribunais, quando 
verificados os pressupostos que o justifiquem, dando interpretação mais elástica à literalidade do art. 
535,  I,  do  Código  de  Ritos.”  (BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Segunda  Turma,  Recurso 
Especial  n.  480.713,  Relatora Min.  Eliana Calmon. Brasília,  10 de agosto de 2004. Publicado no 
Diário da Justiça de 27 de setembro de 2004, p. 311.)
274 “Os embargos têm finalidade e fundamentos próprios, que não permitem confundi-los com outras 
formas de impugnação recursal. Tem um campo próprio de aplicabilidade e, concessa maxima venia, 
a obstaculização injustificada de sua utilização, além de atentar contra o direito de acesso à justiça, 
(art.  5º,  XXXV,  da Constituição  Federal)  é  fazer  tabula  rasa  da lei.”  (ALVES,  Francisco  Glauber 
Pessoa, abr./jun. 1999, p. 236).
275 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de, jul. 1988, p. 12.
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Por  essa  razão  é  que  Teresa  Arruda  Alvim  afirma  serem  recurso  de 

fundamentação vinculada, pois que o recorrente só pode alegar essas hipóteses.276

A autora alerta para um outro ponto: sendo recurso de fundamentação 

vinculada, o juízo de inadmissibilidade é “muito freqüentemente um juízo de NÃO 

PROVIMENTO  DO  RECURSO,  proferido  como  resultado  de  COGNIÇÃO 

EXAURIENTE (certeza) quanto à inexistência do fundamento invocado na decisão”, 

sendo, assim, “juízo definitivo,  de certeza quanto à inviabilidade do provimento do 

recurso,  muitas  vezes  por  razões  de  mérito”,  enquanto  que  “o  juízo  de 

admissibilidade envolve  sempre  um juízo  de  viabilidade –  possibilidade,  não em 

tese, mas diante do caso – de que àquele recurso se dê provimento”.277 

Os embargos declaratórios assim opostos têm a natureza, via de regra, 

meramente integrativa, sendo raros os casos em que a doutrina e a jurisprudência 

aceitam o caráter infringente, que será adiante tratado.278 

276 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, 2005, p. 63.
277 Idem ibidem, p. 65.
278 Neste mesmo sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal: 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  INOCORRÊNCIA  DE  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU 
OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-
se,  precipuamente,  a  desfazer  obscuridades,  a  afastar  contradições  e  a  suprir  omissões  que 
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de 
embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, 
por incabíveis. 
(BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Segunda  Turma.  Embargos  de  Declaração  no  Agravo 
Regimental no Agravo de Instrumento 484218/DF. Relator Min. Celso de Mello. Brasília, 08 de junho 
de 2004. Diário de Justiça da União de 25 de junho 2004, p. 64; EMENT VOL-02157-16, p. 3068).
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO.  REJEIÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO 
ART.  535  DO  CPC  INOCORRÊNCIA.  FUNDAMENTO  CONSTITUCIONAL  NÃO  ATACADO. 
QUINTOS. INCORPORAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 
I - Se não havia qualquer defeito a ser sanado na decisão embargada, não incorre em ofensa ao art. 
535 do CPC o acórdão que rejeita os embargos declaratórios, não se podendo falar em recusa à 
apreciação da matéria suscitada pelo embargante.
II - ..."omissis"
Recurso não conhecido.
(BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Recurso  Especial  nº  253.651/RN,  Relator  Ministro  Felix 
Fischer. Brasília, 04 de outubro de 2002. Diário da Justiça da União de 05 de novembro de 2001, p/ 
128).
PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  COMPLEMENTAÇÃO  DE  PROVENTOS. 
FERROVIÁRIOS INATIVOS. RFFSA. APOSENTAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI 
956/69.  CONCESSÃO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ART.  535  DO  CPC.  REQUISITOS. 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.  INEXISTÊNCIA.  ART.  5º,  INC.  XXXVI,  DA CF. 
ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir  omissão, 
contradição ou obscuridade. Inexistindo qualquer um dos requisitos insertos no art. 535 do Código de 
processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios. 
II - ..."omissis" 
III -...."omissis" 
IV - Embargos de declaração rejeitados.
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Cumpre analisar, então, as diferentes espécies de defeitos do ato judicial 

que ensejam a oposição de embargos declaratórios, bem como os demais casos em 

que possam ser ou não cabíveis.

4.2.1 Espécies de defeitos do ato judicial

A) Obscuridade

Obscuridade vem do latim obscuritate, que significa “falta de clareza”, no 

estilo.

José  Frederico  Marques  afirma  que  ”o  acórdão  conterá  obscuridade 

quando  ambíguo  e  de  entendimento  impossível,  ante  os  termos  de  enunciados 

equívocos que contém”.279

Egas  Moniz  de  Aragão  afirma  que  "no  vício  da  obscuridade  estão 

compreendidas todas e quaisquer manifestações da inclareza que gerem dificuldade 

de compreensão do julgamento ou da sentença".280

Assim, pode-se dizer que a obscuridade consiste na falta de clareza do 

julgado, tornando-se mais difícil dele extrair uma exata interpretação, vale dizer, de 

modo  que  não  é  possível  saber  precisamente  qual  o  pensamento  exposto  na 

decisão.

(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração de Agravo Regimental no Recurso 
Especial nº. 208.690/PR. Relator Ministro Gilson Dipp. Brasília, 13 de novembro de 2001. Diário da 
Justiça da União de 04 de fevereiro de 2002, p. 452).
1.  Embargos  de  declaração  no  agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento.  2.  Inocorrência  de 
omissão,  contradição  ou  obscuridade.  Efeitos  infringentes.  Impossibilidade.  3.  Decisão  em 
consonância com a jurisprudência desta Corte (Súmula 584). 4. Embargos de declaração rejeitados.
(BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Segunda  Turma.  Embargos  de  Divergência  no  Agravo 
Regimental no Agravo de Instrumento n. 180776/MG. Relator Min. Gilmar Mendes. Brasília, 03 de 
agosto de 2004. Diário de Justiça da União de 27 de agosto de 2004, p. 79; Ement. vol. 2161-02, p. 
320).
279 MARQUES, José Frederico, 1997. vol.III, p. 191.
280 ARAGÃO, Edgar D. Moniz de, jul. 1988. p. 16.



121

Para  Sonia  Márcia  Hase  de  Almeida  Baptista,  a  questão  está  na 

capacidade de formulação de pensamentos por parte do escritor:

Sabe-se que a chave de todo escrito é a capacidade de pensar do escritor: 
entende-se perfeitamente que se alguém é capaz de pensar com clareza, 
nexo e correção, poderá também tornar o seu pensamento claro aos outros. 
Há geral descuido quanto a esse ponto de pensar bem antes de qualquer 
expressão.  Já  nos  habituamos  a  não  cuidar  da  perfeita  elaboração  do 
pensamento.  Há  apenas  um  esboço  da  idéia  e  imediatamente  a 
expressamos de qualquer maneira.
Além de saber pensar,  para que se possa escrever  bem, deve-se saber 
traduzir as idéias, os pensamentos por meio de palavras, em exteriorizar o 
que até então fora meramente interior.
Esses passos na comunicação das idéias para a elaboração material da 
fórmula da sentença o juiz tem que percorrer. A fórmula é construída, assim, 
com  o  emprego  da  linguagem,  mediante  a  utilização  de  palavras,  para 
expressão de uma idéia, grupadas e concatenadas segundo as regras da 
sintaxe. É possível, porém, dada a imperfeição humana, que, por erro de 
sintaxe, de construção da frase, uso de palavras inadequadas, o leitor não 
consiga entender satisfatoriamente o que quer significar o texto. Nessa falta 
de comunicação de idéias, incide o vício da obscuridade.281

Antônio  Carlos  de  Araújo  Cintra  aponta  que  a  obscuridade  tem  lugar 

quando não há uma completa formação do convencimento do juiz: 

[...]  a  obscuridade  da  sentença  procede  da  incompleta  formação  do 
convencimento  do  juiz  a  respeito  das  questões  de  fato  ou  de  direito 
submetidas  à  sua  apreciação.  Vale  dizer,  a  dúvida  provocada  pela 
obscuridade  da  sentença  refletirá  apenas  a  dúvida  que  permanece  no 
próprio  espírito  do juiz  que a  prolatou.  Se o pensamento do magistrado 
hesita  quanto  à  melhor  solução  a  dar  a  uma  determinada  questão,  a 
expressão de seu pensamento tende a refletir a sua vacilação"282.

Dessa forma, tem-se obscuridade quando

[...] a decisão decorre da existência de ambigüidade, fruto do emprego de 
vocábulos que exprimam mais de uma idéia, ou da utilização de linguagem 
inapropriada, às vezes arcaica ou pouco usual, que dificulta a compreensão, 
ou, ainda,  pode ser conseqüência da hesitação do próprio julgador,  que, 
inseguro  quanto  à  decisão  correta,  transfere  essa  hesitação  para  o 
pronunciamento.283

Pode-se verificar obscuridade quando o julgado está incompreensível no 

comando que impõe e na manifestação de conhecimento e de vontade do juiz. Ou, 

ainda, na fundamentação ou no decisum do julgado: nas próprias razões de decidir 

ou na própria parte decisória.

281 BAPTISTA, Sônia M. H. de Almeida, 1991, p. 112-113.
282 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, maio 1985, p. 15.
283 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi, 2003, p. 75.
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Assim,  a  obscuridade  pode  estar  presente  seja  no  relatório,  seja  no 

dispositivo, seja na fundamentação, uma vez que a decisão deve ser compreendida 

como um todo, como já se explanou anteriormente.

Assim, conclui-se que a obscuridade não precisa estar contida apenas no 

dispositivo.  Essa  é  posição  também  defendida  por  Sérgio  Bermudes:  “Não  é 

indispensável  que  a  obscuridade,  omissão,  ou  contradição  incidam  sobre  o 

dispositivo.  Quer  o  vício  se  localize  na  decisão,  quer  nos  fundamentos,  ou,  até 

mesmo, no relatório, se dele puder advir prejuízo, os embargos são admissíveis”.284 

B) Contradição

Contradição vem do latim  contradictio,  contradicere.  Significa afirmação 

contrária ao que se disse, oposição.

 Vários  autores  conceituam  o  que  seria  a  contradição.  A  seguir, 

enumeram-se algumas dessas definições, para melhor entender o fenômeno.

De  acordo  com Moacyr  Amaral  dos  Santos,  “verifica-se  a  contradição 

quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis”.285

Antônio Carlos Silva afirma que “a contradição é um vício lógico, ou de 

raciocínio, isto é, o erro decorrente do silogismo mal feito”286.

A  contradição  é  a  afirmação  conflitante,  que  pode  ocorrer  entre 

proposições contidas na motivação, na parte decisória ou entre alguma razão de 

decidir e o dispositivo ou entre a ementa e uma parte do acórdão.

284 BERMUDES, Sergio, 1975, v. 7, p. 212.
285 SANTOS, Moacyr  Amaral,  1988,  p.  196.  É esse,  também, o  entendimento de José Frederico 
Marques: “a contradição se configura quando inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, proposições 
ou segmentos do acórdão” MARQUES, José Frederico Marques, 1997, v. III, p. 191-192).
286 SILVA, Antônio Carlos. Embargos de Declaração do Processo Civil. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 
2000. p. 134.
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José Carlos Barbosa Moreira fornece alguns exemplos em que se verifica 

a contradição, posto que observa merecer esta exame específico:

a)  entre  proposições  da  parte  decisória,  por  incompatibilidade  entre 
capítulos  da  decisão  –  v.g.,  declara-se  inexistente  a  relação  jurídica 
prejudicial (deduzida em reconvenção ou em ação declaratória incidental), 
mas  condena-se  o  réu  a  cumprir  obrigação  que  dela  necessariamente 
dependia; 
b) entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo – v.g., 
na motivação  reconhece-se como fundada alguma defesa bastante  para 
tolher a pretensão do autor, e no entanto julga-se procedente o pedido; 
c)  entre  a  ementa  e  o  corpo  do  acórdão,  ou  entre  o  teor  deste  e  o 
verdadeiro  resultado  do  julgamento,  apurável  pela  ata  ou  por  outros 
elementos – v.g., em se tratando da anulação de ato jurídico, pleiteada por 
três diversas causae petendi, cada um dos três votantes, no tribunal, acolhia 
o pedido por um único fundamento, mas rejeitava-o quanto aos demais: o 
verdadeiro resultado é o de improcedência, pois cada qual das três ações 
cumuladas fora  repelida  por  dois  votos  contra  um;  se,  por  equívoco,  se 
proclamar decretada a anulação,  e assim constar  do acórdão,  o engano 
será corrigível por embargos declaratórios. 287

A  jurisprudência  tem  entendido  que  a  contradição  suscetível  de  ser 

reparada por embargos de declaração é aquela que se instala entre os próprios 

termos  da  decisão  embargada.  Não  é  possível,  através  de  embargos,  reparar 

possível contradição entre o que foi decidido e o que consta de determinado texto 

legal.288

De  igual  maneira,  não  há  contradição,  reparável  por  embargos  de 

declaração,  entre  a  decisão  e  peças  dos  autos  ou  entre  o  pronunciamento  e 

manifestações ou decisões anteriores do magistrado.289

José  Carlos  Barbosa  Moreira290 e  Pontes  de  Miranda291 entendem ser 

possível  oposição de embargos declaratórios quando houver  contradição entre  a 

ementa e o acórdão a que ela se refere, bem como quando entre o voto e o acórdão.

De fato,  havendo contradição entre esses pontos, fica comprometida a 

compreensão que se possa ter da decisão. Se a ementa não traduzir o que quis 

dizer o acórdão, ou do voto não se extrair a conclusão do acórdão, perfeitamente 

cabíveis os embargos de declaração para sanar o vício.292

287 MOREIRA, José Carlos Barbosa, 2001, p. 155.
288 C.f. nesse sentido, RJTJSP 169/261.
289 MOREIRA, J. C. Barbosa, 1993, v. V, p. 424.
290 Idem ibidem, v. V, p. 423.
291 PONTES DE MIRANDA, 1975, t. VII, p. 403.
292 Entretanto, esse não é o entendimento perfilhado por Vicente Miranda. O autor, ao analisar a 
jurisprudência, dela retirou alguns casos em que se pode verificar ou não a contradição, quais sejam, 
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Ademais, a contradição não deve ser apenas aparente, por se tratar de 

vício lógico, real, formal. Nesse sentido, José Alberto dos Reis afirma que “[...] o juiz 

escreveu o que queria escrever; o que sucede é que a construção da sentença é 

viciosa, pois os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente, não ao 

resultado expresso na decisão, mas a resultado oposto”.293

Merecem  análise  os  embargos  declaratórios  em  recurso  especial  nº. 

254.035-GO, em que se verificou contradição entre a fundamentação da decisão e 

seu dispositivo.294

O ministro  Paulo  Medina,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  analisou  o 

recurso  interposto  pelo  Ministério  Público  Federal,  irresignado  com  o  acórdão 

proferido no recurso especial, o qual entendeu que, ao não conhecer do recurso, 

afirmou que o art. 44 do Código Penal não se aplica aos crimes hediondos, e, por 

isso,  o  paciente,  condenado  por  tráfico  de  entorpecentes,  não  teria  direito  à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O MPF apontou 

a existência de erro material, uma vez que o condenado por tráfico de entorpecentes 

não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

logo, o recurso deveria ter sido provido.

O  relator  verificou,  em  verdade,  a  ocorrência  de  contradição  entre 

fundamentação  e  dispositivo  do  voto  do  relator  do  recurso  especial.  Este,  ao 

examinar o mérito recursal, entendeu que o condenado por tráfico de entorpecentes 

não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 

sendo assim, o  raciocínio  lógico conduziria  ao provimento do recurso.  Em razão 

“1)  evidente  contradição  entre  a  parte  conclusiva  do  aresto  e  o  voto  do  relator,  referendado,  à 
unanimidade, pela Turma Julgadora; 2) inexiste contradição embargável, se esta se manifesta entre o 
acórdão e a lei; 3) não há contradição, se esta existir entre a prova colhida e o que se disse no 
acórdão; 4) não é embargável a contradição com julgado anterior; 5) a fundamentação diferente entre 
votos vencedores não enseja os embargos declaratórios, desde que não haja qualquer divergência na 
conclusão; 6) não enseja o recurso a contradição existente entre a ementa e o corpo do acórdão, se o 
julgado  não  contém  nenhuma  contradição,  pois  ‘as  imprecisões  da  ementa  não  contaminam  o 
resultado do julgamento, se este vale pelo acórdão e pelos votos nos quais se enuncia’’’. (MIRANDA, 
Vicente, 1990, p. 51).
293 REIS, José Alberto dos. Código de Processo Civil Anotado. Coimbra: Coimbra Ed., 1952, v. 5, p. 
141.
294 ”Embargos de Declaração. Recurso Especial. Contradição entre a fundamentação e o dispositivo. 
A contradição  entre  a  fundamentação e  o  dispositivo  deve  ser  sanada na via  dos  embargos  de 
declaração. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos”.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. Embargos de Declaração no Recurso Especial 
n. 254035/GO. Relator ministro Paulo Medina. Brasília, 13 de maio de 2003. Diário de Justiça da 
União de 02 de agosto de 2004, p. 576).
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disso,  os  embargos  de  declaração  foram  acolhidos,  retificando  o  dispositivo  do 

acórdão, e dando, por conseqüência, provimento ao recurso especial.

C) Omissão

Só existe omissão quando o juiz deveria se pronunciar acerca de ponto 

que alteraria o julgado, e não o faz. Ou melhor, quando não se escreveu na decisão 

tudo aquilo que era indispensável dizer: deveria se pronunciar sobre alguma matéria, 

em seu julgado, e deixou de o fazer, no todo ou em parte.

Para  José Carlos  Barbosa Moreira,  só  “há  omissão quando o  tribunal 

deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou 

examináveis de ofício”.295

O juiz deve deliberar acerca do pedido e suas especificações, analisando 

todos os fatos e fundamentos de fato e de direito suscitados. Se, entretanto, deixar 

de julgar algum pedido formulado pela parte, ou de apresentar os fundamentos da 

decisão, apresenta um julgamento incompleto e lacunoso.

Luis Eduardo Simardi Fernandes entende que a omissão é a forma mais 

freqüente a ensejar a oposição de embargos declaratórios, o que se deve ao fato de 

na maioria dos processos haver grande número de questões a serem resolvidas, e à 

quantidade de feitos que devem ser julgados pelo magistrado.296

Segundo Carnelutti, “o conceito de omissão é claro: falta na sentença de 

algo que deve existir nela; [...]”.297

295 MOREIRA, José Carlos Barbosa, 1993, v. V, p. 539.
296 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi, 2003, p. 83.
297 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do Processo Civil. São Paulo: Classic Book, 2000. v. 1, p. 
599.
Contudo, para se proceder à retificação desse defeito contido na decisão, o conceito de omissão do 
Direito italiano deve ser restringido, a fim de que não comporte sentidos outros que transformem a 
decisão retificanda em outra decisão, que não é o objetivo da correção:
“Entretanto,  por  entender  tão literalmente e,  por  isso,  tão  amplamente a  omissão,  o  bom senso 
adverte que se iria muito longe: basta pensar no tão discutido problema da falta de motivação [...]; 
também a relativa aos motivos é uma omissão; mas se se pudesse repará-la mediante a correção, 
esta deveria dar lugar a uma nova decisão; pois bem, embora não fosse por outra coisa que pela 
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Observe-se que somente se considerará omissa a decisão sobre alguma 

matéria quando a parte expressamente mencionou e o juiz procedeu como se não 

constasse do pedido298.

José Alberto dos Reis ressalta que há distinção entre questão ou ponto e 

fundamento ou razão que servem para embasar fática,  lógica ou juridicamente a 

questão ou ponto:

[...] são, na verdade, coisas diferentes: deixar de conhecer questão de que 
devia conhecer-se e deixar de apreciar qualquer consideração, argumento 
ou  razão  produzida  pela  parte.  Quando  as  partes  põem  ao  tribunal 
determinada  questão,  socorrem-se,  a  cada  passo,  de  várias  razões  ou 
fundamentos para fazer valer o seu ponto de vista; o que importa é que o 
tribunal  decida  a  questão  posta;  não  lhe  incumbe  apreciar  todos  os 
fundamentos  ou  razões  em  que  elas  se  apóiam  para  sustentar  a  sua 
pretensão.299

Obviamente que o julgador não está obrigado a analisar e decidir todas as 

questões postas  pelas  partes,  até  porque  ela  pode levantar  inúmeras  questões. 

Somente serão objeto de apreciação pelo juiz aqueles pontos que se relacionem 

com a lide e com a relação processual; se estranhos, não precisam ser examinados 

na decisão.

Nesse sentido, entende o Supremo Tribunal Federal que: “[...] não está o 

juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes nem todas 

as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de 

sua conclusão que lhe apoiou a convicção no decidir. (RTJ 109:1101)”, e também 

que o juiz ‘‘não tem nenhum dever de se pronunciar sobre o pormenor irrelevante’’. 

(RTJ 97:1290).

Dessa  forma,  vê-se  que  a  grande  parte  das  definições  de  omissão 

remetem ao fato de que existem pontos que devem constar na decisão, e sobre os 

quais o julgador não pode deixar de se manifestar.

forma da providência de correção, exclui-se tal possibilidade. A palavra “omissão”, contida na fórmula 
do art. 27, deve ser objeto pois de interpretação restrita, a qual induz com facilidade a comparação 
entre a hipótese da omissão e a do erro material; a  mens legis é certamente no sentido de que o 
vício, seja por omissão ou por comissão, encontre sua sede na fórmula, não na idéia; para dar lugar à 
retificação da sentença, a omissão deve pertencer, então, à mesma categoria do erro material e ter 
assim o caráter da denominada omissão involuntória”. (Idem ibidem, v. 1, p. 599-600).
298 MIRANDA, Pontes de, 1975, p. 323.
299 REIS, José Alberto dos, 1952, v. 5, p. 143.
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Mas, quais seriam exatamente os pontos sobre os quais o juiz não pode 

deixar de se manifestar?

Deve-se, de antemão, esclarecer que os elementos sobre os quais deve 

se manifestar o julgador em primeiro grau não são os mesmos para o de segundo 

grau.

Em uma decisão de primeiro grau, não há necessidade de manifestação 

expressa do julgador em relação a todos os pontos – fáticos e jurídicos - porque os 

recursos cabíveis  dessas decisões são atribuídos de efeito  devolutivo  amplo,  ou 

seja, devolvem ao tribunal toda a matéria.

Nesse sentido, basta conferir o teor do art. 515 do CPC,300 que, apesar de 

cabível  ao  recurso  de  apelação,  também  se  aplica  ao  agravo,  no  que  lhe  for 

compatível.

Assim,  entende-se  que  nas  decisões  de  primeiro  grau  deve-se  expor 

todos os fundamentos de fato e de direito que levaram o julgador àquela conclusão, 

mas  não  há  a  necessidade  de  que  se  manifeste  a  respeito  de  cada  uma  das 

questões fáticas  e  jurídicas  levantadas pelas  partes,  uma vez  que estas  podem 

recorrer ao tribunal através de recursos com efeito devolutivo amplo.

Por  sua  vez,  os  acórdãos  precisam  enfrentar  todas  as  questões 

suscitadas  pelas  partes,  porque  há  a  possibilidade  de  interposição  de  recursos 

excepcionais – extraordinário e especial, cujo efeito devolutivo é desprovido de sua 

dimensão vertical.

Em  outras  palavras,  esses  recursos  têm  efeito  devolutivo  restrito  à 

questão federal ou à questão constitucional, sendo estabelecido pela Constituição 

que tais questões devem ter sido decididas pelas instâncias ordinárias, sob pena de 

que não sejam admitidos na instância superior.301

300 CPC. Art. 515 - A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º - Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e 
discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro.
§ 2º - Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a 
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3º Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar 
desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de 
imediato julgamento. 
301 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, 2005, p. 103.
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No seguinte  caso de embargos de  declaração opostos  contra  decisão 

proferida em agravo regimental no recurso especial decidido pelo Superior Tribunal 

de Justiça, tem-se hipótese de omissão verificada no julgado, que merece análise 

mais particularizada.

Nos embargos de declaração, de nº. 395.625-PR, que teve como relatora 

a Ministra Denise Arruda, uma das partes opôs os embargos contra o acórdão do 

agravo  regimental  que  assim  estava  ementado:  ‘‘Se  a  sentença  que  julgou  a 

liquidação transitou em julgado, é defeso reabrir o processo para inserir índices não 

considerados no processo de conhecimento’’. Ocorre que o embargante sustentou 

que havia nesse julgado contradição: o que foi pedido no recurso – incidência de 

juros moratórios sobre os honorários advocatícios –, não foi aquilo que foi decidido, 

pois o voto do relator apenas versou sobre indébito tributário.

Quando da interposição do agravo regimental contra a decisão que havia 

negado seguimento a recurso especial, o embargante havia argumentado no sentido 

de  que  a  decisão  fora  omissa  em relação  a  pontos  que  estavam presentes  no 

recurso:  a  inclusão  do  índice  referente  ao  IPC  de  janeiro  de  1989  (70,28%) 

assegurado pela coisa julgada material, mas não incluído nos cálculos de execuções 

anteriores, e a incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre 

os honorários advocatícios.

O  relator  do  referido  agravo,  o  ministro  Humberto  Gomes  de  Barros, 

proferiu  voto,  no  que  foi  seguido  à  unanimidade,  dando  parcial  provimento  ao 

agravo,  provendo também em parte  o  recurso especial,  com relação ao IPC de 

janeiro de 1989. No entanto, o voto não fez menção acerca da incidência ou não dos 

juros de mora de 0,5% sobre os honorários advocatícios.

Entretanto,  a  relatora  dos  embargos  de  declaração  entendeu  que  o 

acórdão vergastado não incidiu em contradição, mas sim em omissão, porque em 

nenhum momento do voto foi feita manifestação acerca desse ponto. A relatora, por 

fim,  acolheu  os  embargos  declaratórios,  reconhecendo  a  omissão  do  julgado, 

sanando-o, para integrar a decisão objeto do recurso.302 

302 Interessante transcrever algumas ementas de julgados dos Tribunais Superiores que muito bem 
ilustram os casos de omissão nos julgados e que levam à oposição de embargos declaratórios:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IPI. CREDITAMENTO. INSUMOS E 
MATÉRIAS-PRIMAS ISENTOS OU TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. PRAZO PRESCRICIONAL 
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Há casos que não ensejam a oposição de embargos declaratórios por ser 

a omissão apenas aparente. 

Na construção lógica da sentença, seria o caso de questão prejudicial: 

pronunciando-se acerca desta, restam prejudicadas as questões conseqüentes. E 

isso se revela  muito  importante,  no sentido de que as questões que devem ser 

tratadas  na  sentença  são  apenas  e  tão  somente  aquelas  que  se  mostrem 

indispensáveis para fundamentar suas premissas e conclusões.

Assim, não caberia a oposição de embargos de declaração no caso de 

decisão  prolatada em uma ação de  cobrança em que o  réu,  para  se  defender, 

alegue  duas  defesas,  a  prescrição  e  a  inexistência  da  obrigação.  O  juiz  julga 

procedente  o  pedido,  rejeitando  a  defesa  relativa  à  prescrição  e  silenciando  a 

respeito da defesa de inexistência da obrigação. Ora, se o juiz rejeitou a prescrição, 

é de se esperar que tenha em um antecedente lógico considerado inexistente a 

obrigação, embora não o tenha dito expressamente. Assim, não é preciso que o juiz, 

ao acolher a prescrição, analise se existente ou não a obrigação. Esta questão fica 

prejudicada, e o silêncio do julgador a respeito de tal assunto não configura omissão.

QÜINQÜENAL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TAXA  SELIC.  NÃO-INCIDÊNCIA.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO. ACOLHIMENTO. 
I  -  Na ementa do acórdão embargado, por equívoco,  ficou consignado que o prazo prescricional 
qüinqüenal,  bem como a não-incidência da correção monetária, estariam adstritos à obtenção de 
créditos escriturais de IPI, quando, na verdade, trata-se de créditos de IPI referentes a insumos e 
matérias-primas isentos ou tributados à alíquota zero. 
II – Detectado o equívoco, acolho os embargos, sem efeitos modificativos, tão-somente para sanar a 
incorreção. 
(BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Primeira  Turma.  EARESP  502910/RS.  Relator  Ministro 
Francisco Falcão. Brasília, 04 de maio de 2004. Diário de Justiça da União de 31de maio de 2004, p. 
184)”
“PROCESSUAL  CIVIL  -  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  - 
PARÂMETROS DO ART. 20, § 3º DO CPC - EQUÍVOCO QUANTO À PERSONALIDADE JURÍDICA 
DA PARTE VENCIDA - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. 
1.  Embargos  de  declaração  acolhidos,  com efeito  modificativo,  uma  vez  constatado  o  equívoco 
quanto à personalidade jurídica da parte vencida, que se tratando de sociedade de economia mista 
sujeita-se aos parâmetros do art. 20, § 3º DO CPC, na fixação dos honorários advocatícios a que fora 
condenada. 
2. Honorários majorados para 10% (dez por cento) 
3. Recurso especial parcialmente provido. 
(BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Segunda  Turma.  EDRESP  325335/SP.  Rel.  Min.  Eliana 
Calmon. Brasília, 1º de abril de 2004. Diário de Justiça da União de 07 de junho de 2004, p. 180)”.
“1. O acórdão ora embargado encontra-se suficientemente fundamentado, de acordo com a Súmula 
STF nº 288 e o entendimento pacífico desta Corte, no sentido de ser encargo da própria agravante a 
indicação, apresentação das peças e fiscalização da inteireza do traslado no ato de interposição do 
recurso, sem margem para tentativa tardia de regularização do instrumento na instância ad quem. 
2. Embargos de declaração rejeitados por falta de omissão a suprir. 
(BRASIL.  Supremo Tribunal Federal.  Segunda Turma. AI  450230 AgR-ED/PE. Relatora Min.  Ellen 
Gracie.  Brasília, 15 de junho de 2004. Diário de Justiça da União de 06 de agosto de 2004, p. 57; 
EMENT VOL-02158-10, p. 2069)”.
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4.3 Das outras hipóteses de cabimento de embargos de declaração

Em se tratando de sentença, deve-se saber em qual parte dela poderá 

ocorrer defeito sanável por meio de embargos de declaração.

Como  já  foi  explanado,  a  sentença,  a  teor  do  art.  458  do  diploma 

processual  civil,  deve  conter  obrigatoriamente  três  partes:  o  relatório,  a 

fundamentação e o dispositivo.

No  relatório,  o  juiz  deve  fazer  uma  retrospectiva  do  processo, 

enumerando, de forma resumida, os pedidos e argumentos deduzidos pelas partes, 

suas alegações posteriores, as provas produzidas e demais incidentes processuais.

Há  autores,  como  Sérgio  Bermudes,  que  entendem  que,  se  ocorrer 

defeito nessa parte da sentença, e desse vício advier prejuízo para qualquer das 

partes, caberá oposição de embargos declaratórios.303 José Alberto dos Reis é da 

mesma opinião: ‘‘Não é indispensável que a obscuridade, omissão, ou contradição 

incidam  sobre  o  dispositivo.  Quer  o  vício  se  localize  na  decisão,  quer  nos 

fundamentos, ou, até mesmo, no relatório, se dele puder advir prejuízo, os embargos 

são admissíveis.’’304 

Mas outros doutrinadores, como Vicente Miranda, não concordam com tal 

posicionamento. Para ele, como o relatório não passa de síntese do processo, a 

possível existência de vícios em seu interior não teria o poder de causar interesse na 

parte de modificar sua redação, pedindo aclaramento ou complementação.305 

E  mais,  até  que  poderia  haver  interesse,  se  esse  defeito  do  relatório 

viesse a repercutir na fundamentação ou no dispositivo. Mas ainda assim o autor 

entende que o objeto do recurso seria a mudança da parte da fundamentação ou do 

dispositivo, e não do relatório, que foi contaminada pelo vício contido no relatório.

303 BERMUDES, Sérgio, 1975, v. 7, p. 219-37.
304 REIS, José Alberto dos, 1952. v. 5.  p. 152.
305 MIRANDA, Vicente, 1990, p. 49.
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A fundamentação contém todos os motivos  pelos quais o  juiz  decidirá 

desse ou de outro modo. Nessa parte da sentença há a exposição e análise das 

causas que levaram o julgador a decidir.

Trata-se de parte muito importante porque é através de sua leitura que se 

acompanhará todo o raciocínio do julgador, para dele depreender a sua resolução 

final. 

Nesse ponto, se os fundamentos da decisão contiverem algum defeito, é 

claro que ele necessita ser reparado, porque ele compromete todo o juízo feito pelo 

magistrado.

E se viciada estiver a fundamentação, viciado estará, conseqüentemente, 

o dispositivo, pois dos argumentos deduzidos na primeira é que o julgador encontra 

a solução para o processo.

Se o dispositivo, que encerra a vontade do órgão julgador, externando um 

comando  da  vontade  estatal,  estiver  defeituoso,  não  será  permitido  às  partes 

compreender como foi resolvida a lide.

Mas, se o ato judicial não enfrenta todas as questões levantadas pelas 

partes,  elucidando  o  caso  com  base  apenas  em  umas  poucas,  seria  cabível 

embargos declaratórios? Poderia o órgão julgador apoiar-se no princípio de que não 

se  pode  exigir  do  magistrado  que  examine  e  responda  a  todas  as  questões 

formuladas pelas partes, tendo em vista que decide a causa de acordo com o seu 

livre convencimento?

Seria o caso, assim, de decisão mal fundamentada ou da sentença não 

fundamentada.306

Ora,  partindo-se  do  princípio  constitucional  de  que  todas  as  decisões 

devem ser fundamentadas (art.  93, IX da Constituição Federal),  logicamente que 

uma decisão mal ou não fundamentada deve ser reformada.

306 “Segundo entendemos,  a  sentença  não  fundamentada  é  aquela  que  deixa  de apreciar  ponto 
relevante  da  defesa  ou  questões  indispensáveis  para  o  deslinde  da  causa.  Nesses  casos,  a 
irregularidade pode vir a ser suprida por intermédio dos embargos de declaração.” (NOJIRI, Sérgio, 
2000, p. 126).
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Tome-se  o  exemplo  de  caso  em  que  um  litigante  opõe  embargos 

declaratórios contra acórdão de apelação que se encaixa precisamente na descrição 

acima (Recurso especial nº 581.942-RS).307 

Originariamente, tal ação era de embargos de devedor, em que o mesmo 

impugnava execução fiscal de débito de ICMS do Estado. Na sentença de primeira 

instância, os embargos foram julgados improcedentes e a empresa condenada por 

litigância de má-fé, com pagamento de indenização, que deveria ser liquidada por 

arbitramento (art. 18). Quando da liquidação para apurar o quantum indenizatório, foi 

decidido  que  deveria  ser  pago  valor  correspondente  a  10% (dez  por  cento)  do 

montante corrigido da execução. 

Da  referida  decisão,  houve  apelo  de  ambas  as  partes:  a  condenada, 

alegando não estar demonstrada a litigância de má-fé que justificasse a indenização, 

e  o  Estado,  porque  considerou  baixo  o  valor  da  pena.  O  Tribunal,  ao  decidir, 

considerou prejudicado o apelo do Estado e deu provimento ao recurso da empresa.

Desse acórdão, o Estado opôs embargos de declaração, que o tribunal 

entendeu apenas com fim de prequestionamento, sem ter demonstrado a ocorrência 

de qualquer uma das hipóteses elencadas pelo art. 535 do Código de Processo Civil. 

Por essa razão, o Estado interpôs o recurso especial pela letra ‘‘a’’ do inc. III do art. 

105 da Constituição Federal, indicando como violados os arts. 535, incs. I e II; 467; 

468; 471, incs. I e II; 473; 474; 515, §1º, todos do Código de Processo Civil. 

307 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO  NO  JULGADO.  REJEIÇÃO 
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
1.  Embargos de  declaração rejeitados  sob  o  manto  do  princípio  de  que  não  se  pode  exigir  do 
magistrado que examine e responda a todas questões formuladas pelas partes, tendo em vista que 
decide a causa de acordo com o seu livre convencimento.
2. Se por um lado o julgador não está obrigado a responder a todas as argumentações das partes, 
por outro, não pode se eximir de enfrentar as importantes para a solução da lide, pois, do contrário, 
estaria negando a prestação jurisdicional, instrumento imprescindível à pacificação social.
3. Tendo o recorrente, por ocasião dos  embargos, alegado que foi introduzida matéria estranha no 
julgamento da demanda e apontado as eventuais omissão e contradição na decisão embargada, não 
pode a Turma Julgadora abster-se de, pelo menos, rebater fundamentadamente esses argumentos, 
eis que importantes para melhor elucidação do decisum.
4. Rejeitados os  embargos sem apresentar respostas aos argumentos relevantes levantados pelo 
embargante, impõe-se a nulidade do aresto por ofensa ao art. 535 do CPC.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Recurso Especial 581942/RS. Relator Min. 
José Delgado. Brasília, 03 de fevereiro de 2004. Diário da Justiça da União de 10 de maio de 2004, p. 
191). 
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No tocante à violação ao art.  535 do CPC, afirma ser  o  julgado nulo, 

porque  não  se  manifestou  acerca  da  contradição  e  omissão  presentes.  A 

contradição  teria  se  originado  do  fato  de  haver  o  voto  condutor  registrado  a 

existência de decisão judicial anterior reconhecendo ser a recorrida litigante de má-

fé, e, por isso, condenada a pagar indenização, e ao mesmo tempo, ter afastado 

essa condenação; e a omissão, por sua vez, sobressairia da ausência de juízo sobre 

os dispositivos que regulam a coisa julgada.

E que o acórdão deve ser cassado porque conheceu de matéria estranha 

ao que estava sendo discutido: o objeto da liquidação seria a quantificação do valor 

a ser pago, e não o dever de reparar em si mesmo considerado. No mérito, pede a 

reforma do aresto, pois, na medida em que na ação de liquidação não foi discutida a 

existência  de  prejuízo  (uma  vez  que  já  havia  sido  reconhecido  por  sentença 

transitada em julgado), e a possível dificuldade na apuração do valor indenizatório 

não o torna inexistente ou impossível de quantificação.

As  contra-razões  se  sustentaram nos  verbetes  nº.  282  da  Súmula  do 

Supremo Tribunal Federal e no nº. 07 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 

para que se não conhecesse do recurso; além de, no mérito, alegarem que o aresto 

deveria ser mantido porque o laudo da liquidação não comprovou nem quantificou o 

débito, razão pela qual deveria se concluir que não há dano a ser ressarcido.

O relator  do recurso  especial,  ministro  José Delgado,  reconheceu que 

realmente  foi  violado  o  art.  535  do  CPC.  Quando  o  Estado  opôs  embargos  de 

declaração, estes foram rejeitados porque o tribunal não vislumbrou a ocorrência de 

nenhum  dos  defeitos  do  ato  judicial  e  que,  mesmo  nos  embargos  para  fim  de 

prequestionamento,  devem  ser  atendidas  as  hipóteses  do  art.  535  do  CPC. 

Ademais, decidiu com base no princípio jurídico de que não está o órgão julgador 

obrigado  a  examinar  todas  as  razões  e  fundamentos  invocados  pelas  partes, 

bastando eleger apenas um que tenha como suficiente para atender à prestação 

jurisdicional objetivada.

Entretanto,  o  relator  do recurso especial  teve  o entendimento de que, 

mesmo sendo válido tal  princípio,  o julgador não pode se eximir  de enfrentar as 
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questões importantes para o desfecho do processo, porque, se assim agisse, estaria 

negando a prestação jurisdicional. 

Se a parte alega que matéria estranha foi introduzida no julgamento da 

causa  e  aponta  possíveis  casos  de  omissão  e  contradição  no  pronunciamento 

jurisdicional,  o  mínimo  que  o  julgador  poderia  fazer  seria  rebater 

fundamentadamente todos esses argumentos, porque eles são importantes para a 

solução da lide.

Assim  concluindo,  o  relator  deu  provimento  ao  recurso  especial  para 

cassar o acórdão dos embargos de declaração e determinar que um outro fosse 

proferido em seu lugar, sanando todas as deficiências apontadas.308

Dessa  maneira,  verifica-se  que  a  decisão  mal  fundamentada  ou  não 

fundamentada enseja o cabimento dos embargos declaratórios. Todavia, atente-se 

para o fato de que, em verdade, o julgador não está obrigado a analisar todos os 

argumentos suscitados pelas partes, mas deve obrigatoriamente analisar todos os 

pontos que são essenciais para que bem possa resolver a lide.

Sérgio  Nojiri  afirma que  ‘‘a  resolução  da  lide,  mediante  o  exame das 

questões fundamentais, é o bastante para se configurar o respeito ao mandamento 

constitucional  previsto  no  art.  93,  IX,  da  CF.’’309 Em  seguida,  o  citado  autor 

transcreve trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, o qual vem decidindo 

308 No mesmo sentido:
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO. MOTIVAÇÃO  DEFICIENTE. NÃO 
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES POSTAS A JULGAMENTO. REJEIÇÃO PURA E SIMPLES 
POR INEXISTÊNCIA  DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.  VIOLAÇÃO DE LEI  FEDERAL 
CONFIGURADA. NULIDADE EXISTENTE.
1 - Se, em sede de  Embargos Declaratórios, o Tribunal se nega a apreciar questão preliminar de 
mérito  que  se  apresenta  como prejudicial  ao  exame da  causa,  e  que,  por  força  até  mesmo do 
Recurso  de  Ofício  se  lhe  impunha  conhecer,  comete  ato  de  entrega  de  prestação  jurisdicional 
imperfeito.  As  decisões  judiciais  devem  ser  motivadas,  sob  pena  de  nulidade,  devendo  conter 
explicitação fundamentada quanto aos temas suscitados pelas partes.
2 - Reconhecida essa precariedade no acórdão dos embargos, via recurso especial, decreta-se a sua 
nulidade, determinando-se que seja proferido novo julgamento com o exame obrigatório da preliminar
suscitada  pelo  contribuinte,  apreciando-se  e  decidindo-se  como  melhor  for  construído  o 
convencimento a respeito.
3 - Recurso adesivo. Não há preparo se, também, é inexigível para o recurso principal.
4 - A autonomia do recurso adesivo, em face da apelação, é de conteúdo. Não se exige rigorismo 
formal para a sua interposição.
5 - Recurso provido, para anular o acórdão dos Embargos de Declaração. 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator Min. José Delgado. Brasília, 23 de 
março de 2000. Diário de Justiça da União de 02 de maio de 2000, p. 119).
309 NOJIRI, Sergio, 2000, p. 127.
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dessa maneira: "A função judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no 

processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não 

precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os fundamentos. Se um 

deles é suficiente para esse resultado, não está obrigado ao exame dos demais".310

Mas  não  se  deve  confundir  ausência  de  fundamentação  ou  mesmo 

fundamentação deficiente com fundamentação concisa ou sucinta.

Como afirmado anteriormente, o julgador não está obrigado a examinar 

todas as questões trazidas aos autos pelas partes, mas tão-somente aquelas que 

importam para o deslinde do processo. Assim, ‘‘as motivações concisas, que deixam 

entrever  as  razões pelas  quais  o  magistrado optou  por  uma dada  solução,  não 

ostentam a mácula da inconstitucionalidade’’.311

O necessário é que da decisão prolatada seja possível retirar as razões 

que embasaram o raciocínio do juiz. 

E, para saber se se está diante de uma decisão sucinta ou se diante de 

uma decisão sem fundamentação alguma, recorre-se ao critério defendido no item 

2.3,  e  que  também  pode  ser  sintetizado  através  do  seguinte  entendimento  do 

Superior Tribunal de Justiça: ‘’A lei exige que as decisões sejam fundamentadas, 

embora de modo conciso, comando legal que não se compadece com o julgamento 

‘implícito’ de qualquer questão aventada no curso da lide [...]”.312

310 BRASIL.  Superior  Tribunal  de Justiça,  Segunda Turma,  Embargos de Declaração no Recurso 
Especial n. 15450-SP. Relator Min. Ari Parglender. Brasília, 1° de abril de 1996. Diário de Justiça de 
06 de maio de 1996, p. 14.399.
311 NOJIRI, Sérgio, 2000, p. 119.
312 RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO. 
INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  REDE  DE  TELEVISÃO. 
TRANSMISSÃO  DE  EVENTO  ESPORTIVO.  VERIFICAÇÃO  DE  EXCLUSIVIDADE  DA 
CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE EM INSTÂNCIA ESPECIAL.  APLICAÇÃO DA SÚMULA 07/STJ. 
ILEGITIMIDADE  AD  CAUSAM  DO  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO.  ATO  PRATICADO  POR 
SUBORDINADO LEGITIMADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1.  Inexiste  ofensa  ao  art.  535  do  CPC,  quando  o  Tribunal  de  origem,  embora  sucintamente, 
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não 
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos 
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
2. "AÇÃO POPULAR - Maratona de São Paulo - contratação da TV Globo pela Prefeitura Paulistana 
para  a  realização  da  prova  -  Exclusividade  não  caracterizada  -  abertura  de  licitação  pública  - 
exigência legal incontornável - Inobservância, ademais, de formalidades legais exigíveis na espécie - 
Infração à Lei nº 8.666/93 evidenciada - Responsabilização abrangente dos co-réus, nos termos do 
art. 6º da Lei nº 4.717/65 - Apelos improvidos".
3.  A  aferição  do  objeto  do  contrato  para  o  que  impõe observar-se  acerca  da  inexigibilidade  de 
licitação e da inviabilidade de competição (art. 25, da Lei n.º 8.666/93) demanda reexame de matéria 
fático  probatória,  o  que  é  defeso  à  esta  Corte  Superior,  a  teor  do  verbete  sumular  n.º  07/STJ. 
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Outro ponto que não está elencado na lei e que merece observações é o 

que diz respeito ao erro material.313

De fato, a regra do art. 463 do Código de Processo Civil  determina as 

hipóteses em que se dá a correção da sentença após a sua prolação, que são: a) 

quando houver inexatidões materiais e erros de cálculo (inciso I), e b) os embargos 

de declaração (inciso II).

As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, pelo menos as 

previstas  no  art.  535  do  CPC,  já  foram analisadas  no  item anterior,  que  são  a 

omissão, a obscuridade ou a contradição ocorridas na decisão judicial.

Destarte, as demais violações à Lei de Licitação,  resvalam, também em matéria fática, como, v. g., a 
apreciação da exclusividade; aliás, controvertida, para a realização da maratona, a terceirização e a 
lesividade fática aos cofres públicos, tudo a reforçar a incidência da Súmula 07.
4. Concluindo o Colegiado a quo que o prefeito de São Paulo participara ativamente do contrato 
firmado com a empresa recorrente porquanto delegou ao seu Secretário de Governo a prática do ato, 
revela-se inequívoca a sua legitimidade ad causam à luz do art. 6º da Lei da Ação Popular que assim 
dispõe: "A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 
1º,  contra  as  autoridades,  funcionários  ou  administradores  que  houverem  autorizado,  aprovado, 
ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e 
contra  os  beneficiários  diretos  do  mesmo".  Deveras,  adentrar  no  mecanismo administrativo  para 
averiguar se o prefeito delegou ou não o referido ato ao seu Secretário, esbarra, in casu,  na Súmula 
nº 07/STJ.
5. Recursos Especiais desprovidos. 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.  Primeira Turma. Recurso Especial n. 426933/SP. Relator Min. 
Luiz Fux. Brasília, 17 de junho de 2003. Diário de Justiça da União de 17 de novembro de 2003, p. 
204. No mesmo sentido: STJ - RESP 396669-AL, AGA 420383-PR, RESP 385173-MG).
313 No Direito italiano, a retificação das sentenças que apresentam omissões ou erros materiais de 
cálculo dá-se através do que se denomina  correção. Ela se faz pelo mesmo juiz que pronunciou a 
sentença e em nenhum caso tem a forma de sentença: ”Já que tal providência vai ser integrada pela 
sentença  corrigida,  à  primeira  vista  essa  solução  formal  pode  produzir  alguma  perplexidade; 
entretanto, manifesta-se exata a quem considere que a eficácia da providência se esgota no processo 
quando este não faz outra coisa que modificar a forma da sentença, de modo que a nova forma é 
sempre e somente a sentença, e não a providência posterior,  a que desenvolve-se a eficácia de 
direito material”. (CARNELUTTI, Francesco, 2000, v. I, p. 600).
E erro material  que enseja a correção da sentença seria, de acordo com o Direito italiano: ”Erro 
material  é erro na expressão em lugar de erro na formação da idéia ou, em outras palavras,  na 
construção da fórmula; em geral, embora não de modo necessário, um erro de tal natureza se deve à 
falta de atenção do juiz (o chamado desatino); tal caráter deduz-se do  contraste manifesto entre a 
fórmula  e  a  idéia  (por  exemplo,  por  uma  confusão  de  nomes,  o  juiz  dá  o  nome  do  autor  ao 
demandado ou vice-versa). [...] Assim, o erro material como, particularmente, o erro de cálculo são 
vícios da sentença, ainda quando nem sempre essenciais: se, por exemplo, por um descuido, se 
indicam no cabeçalho da sentença juízes diversos daqueles que a subscreveram, o erro se resolveria 
em uma causa de nulidade; pode talvez se duvidar, ao contrário, se é nula a sentença em cuja parte 
dispositiva  se  incorreu  no  erro  de cálculo  imaginado  há pouco  ou na confusão  de  nomes entre 
demandado e autor; entretanto, trata-se de um verdadeiro vício, já que é certamente um requisito 
formal, da declaração que a fórmula corresponda à idéia, e inclusive, à luz do bom sendo, tal requisito 
que parece indispensável a fim de que o ato (declaração) alcance sua finalidade [...]; de todas as 
formas e embora somente a irregularidade e não a nulidade da sentença fosse seu efeito, o conceito 
de retificação estaria obstante, em seu lugar.” (Idem ibidem, v. 1. p. 598-9).

http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?i=1&b=JUR2&livre=(RESP+e+385173).proc.
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?i=1&b=JUR2&livre=(AGA+e+420383).proc.
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?i=1&b=JUR2&livre=(RESP+e+396669).proc.
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Os erros materiais e de cálculo, por sua vez,  podem ser corrigidos de 

ofício ou a requerimento da parte.314

Por essa razão, tem-se entendido que, por ensejarem o que se denomina 

de correção informal  da decisão (isso porque,  para que sejam retificados,  basta 

mero pedido da parte),  e terem sido mencionados em inciso apartado, não há a 

necessidade de oposição de embargos declaratórios para corrigi-los:

As  inexatidões  materiais,  ou  os  erros  de  cálculo  existentes  no  acórdão 
podem  ser  corrigidos  por  simples  despacho,  proferido,  ex  officio,  ou  a 
requerimento da parte. A norma do art. 463 é também aplicável no juízo de 
segundo grau e no Supremo.
Nesses casos, não é necessária a oposição de embargos declaratórios, pois 
basta  o  mero  pedido  da  parte,  formulado  em  qualquer  tempo. 
Voluntariamente, pode o juiz corrigir inexatidões materiais, ou retificar erros 
de cálculo. Competente para a correção é o juiz que lavrou o acórdão, mas 
se ela se situa no voto vencido, ou na declaração de voto, competente será 
o respectivo autor.
A medida de que cuida o art. 463, I,  não é recurso, mas mero incidente 
processual. Como ensina Redenti, entre os meios de impugnação, não se 
deve compreender a instancia para  correção, pois, em realidade, há uma 
clara contraposição conceitual e prática entre a simples retificação de um 
lapso  material  involuntário  (lapsus  callami)  e  a  eventual  declaração  de 
nulidade,  a anulação,  ou reforma.  No primeiro caso,  a decisão retificada 
permanece substancialmente a mesma,  semper cadem.  No segundo, ter-
se-á outra decisão, que servirá para determinar com sua própria autoridade 
o destino da impugnada.315

Contudo, tem-se admitido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a 

possibilidade de utilização de embargos declaratórios para corrigir eventuais erros 

materiais contidos na decisão.316

314 Há, de igual maneira, hipótese de correção de erros materiais e de cálculo existentes na sentença, 
no Direito Português. Em comentários ao Código de Processo Civil,  José Alberto dos Reis faz a 
colocação  a  seguir:  “O  princípio  da  intangibilidade  da  decisão  judicial,  formulado  no  art.  666, 
pressupõe que a sentença ou despacho reproduz fielmente a vontade do juiz; se houve erro material 
na expressão dessa vontade, se, por qualquer circunstância, a vontade  declarada na sentença ou 
despacho não corresponde à vontade real do juiz, a regra da intangibilidade não funciona. Não faz 
sentido  que  subsista  vontade  diversa  da  que  o  juiz  teve  em mente  incorporar  na  sentença  ou 
despacho.  Deve-se,  pois,  ser  lícito  ao  juiz  ajustar,  mediante  rectificação,  a  vontade  declarada  à 
vontade real. Eis o sentido e a razão de ser do art. 667; em harmonia com eles se deve interpretar e 
aplicar sua disposição”. (REIS, José Alberto dos, 1952, v. 5. p. 130).
315 BERMUDES, Sérgio, 1975, v. 7, p. 216-7.
316 “Existe alguma superposição entre as hipóteses que autorizam a correção informal da sentença e 
as  que  tornam  adequada  a  via  dos  embargos  declaratórios,  não  sendo  a  jurisprudência 
particularmente precisa ou exigente em relação à escolha do caminho adequado. Em alguma medida 
e nos casos que realmente possam ser enquadrados tanto no inciso I do art. 463 quanto nos incisos 
do art. 535, fica a parte autorizada a escolher; nesses casos, se já tiver passado o prazo para os 
embargos de declaração, ser-lhe-á lícito postular a correção informal. Não terá contudo a vantagem, 
que tais embargos oferecem e a outra via não, de interromper o prazo para a propositura de recurso 
contra a sentença ou acórdão (art. 538)”. (DINAMARCO, Cândido Rangel, 2004, v. IIII, p. 689). 
No mesmo sentido:
“Embora  não  se  trate  de  uma  causa  de  interposição  expressamente  prevista  na  legislação 
processual, não há por que não se admitir os embargos de declaração nesses casos, uma vez que os 



138

E  já  constitui  norma  corrente  nos  tribunais  essa  possibilidade, 

notadamente em virtude de que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 

e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça reconhecem o cabimento de 

embargos declaratórios para corrigir essa sorte de erros.317

Em relação aos erros de fato,  a situação não se repete.  Isso porque, 

quando ocorre erro de fato, a sua verificação envolve reexame de provas, o que não 

autoriza o cabimento dos embargos declaratórios, dentro da sistemática processual 

civil em vigor.

Não se confundem com as hipóteses de  cabimento  dos embargos de 

declaração eventual erro de julgamento que resulta de um exame falho do conjunto 

de provas.

Se houve avaliação deficiente das provas, foi cometido error in iudicando, 

o que não significa contradição,  omissão ou obscuridade, a ensejar oposição de 

embargos declaratórios.

erros materiais não precluem, e, por conseqüência, podem ser corrigidos pelo magistrado a qualquer 
tempo.
[...]
Exemplo clássico de erro material é o pronunciamento da intempestividade de determinado recurso 
interposto dentro do prazo legal, fruto de equívoco na contagem dos dias decorridos, ou em face da 
existência de feriado municipal em comarca interiorana, ignorado pelo Tribunal”. (FERNANDES, Luis 
Fernandes Simardi, 2003, p. 89).
Na mesma linha, “cabem embargos de declaração, por exemplo, para retificar decisão ultra petita, ou, 
ainda, para obter anulação de julgamento em face da omissão do nome do advogado do apelante da 
pauta”. (VIANA, Juvêncio Vasconcelos, maio/jun. 1998, p. 44).
317 Regimento Interno do STF.
Art.  96.  Em cada julgamento as notas taquigráficas registrarão o relatório,  a discussão, os votos 
fundamentados, bem como as pergunta feitas aos advogados e suas respostas, e serão juntas aos 
autos, com o acórdão, depois de revistas e rubricadas.
§ 3º As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo, contidos na decisão, podem ser 
corrigidos por despacho do relator,  mediante reclamação, quando referentes à ata, ou por via de 
embargos de declaração, quando couberem.
Regimento Interno do STJ.
Art. 103. Em cada julgamento, as notas taquigráficas registrarão o relatório, a discussão, os votos 
fundamentados, bem como as perguntas feitas aos advogados e suas respostas, e serão juntados 
aos autos, com o acórdão, depois de revistas e rubricadas.
§ 2º  As inexatidões materiais  e os erros de escrita  ou cálculo  contidos na decisão poderão ser 
corrigidos por despacho do relator, ou por via de embargos de declaração, quando couberem.
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Os vícios de juízo (error in iudicando)318 são impugnáveis pelos recursos 

adequados,  e  não  por  embargos  de  declaração,  segundo  têm  entendido  os 

tribunais.319

Todavia,  em relação aos vícios  de  atividade (error  in  procedendo),  tal 

posicionamento não é unânime.320

Enquanto que o STJ tem entendido que não são cabíveis os embargos de 

declaração quando ocorrer  error in procedendo, autores como Roberto Luis Luchi 

Demo afirmam que os embargos de declaração são o remédio específico para a 

correção dos errores in procedendo, tendo em vista que tais vícios atacam a decisão 

em sua forma, e não em seu conteúdo.321

318 “O  vício  de  atividade  ocorre  quando  o  juiz  desrespeita  norma  de  procedimento  provocando 
gravame à parte. Esta norma de procedimento é aquela determinada pelo ordenamento jurídico como 
um todo. Não é preciso viole o juiz texto expresso de lei para caracterizar-se o erro no procedimento; 
basta que descumpra a regra jurídica aplicável ao caso concreto.
[...]
Ao lado destes erros de procedimento, que, em regra, provocam a invalidade do ato judicial, existem 
os erros de juízo, denominados também de errores in iudicando.
Consistem em ‘um erro na declaração dos efeitos jurídicos substanciais e processuais: erro pelo qual 
o juiz desconhece efeitos jurídicos que a lei determina para a espécie em julgamento ou, ao contrário, 
reconhece existentes efeitos jurídicos diversos daqueles”’. (NERY JUNIOR, Nelson, 2004, p. 248 e 
250).
319 “PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.  É  pacífica  a  jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  que  só  é  possível  emprestar  efeitos 
modificativos aos embargos declaratórios em hipóteses excepcionais, a exemplo de evidente erro 
material; não são os mesmos embargos, aliás, instrumento adequado para a correção de eventual e 
suposto error in judicando, conforme se pretende na espécie.
2. A função dos embargos é tão-somente afastar omissão, contradição ou obscuridade, na forma do 
art. 535 do CPC, irregularidades essas que não se encontram presentes na hipótese dos autos. Ao 
julgador cumpre apreciar o tema de acordo com o que considerar pertinente à controvérsia. Não está 
obrigado a se conformar com o pleito das partes, devendo utilizar-se de seu livre convencimento (art. 
131 do CPC), aliado à jurisprudência e legislação que entender aplicáveis ao caso concreto.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Primeira  Turma.  Embargos  de  declaração  no  agravo 
regimental no agravo de instrumento 591276/MG. Relatora ministra Denise Arruda. Brasília, 16 de 
junho de 2005. Diário de Justiça da União de 08 de agosto de 2005, p. 184).
320 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL  RODOVIÁRIO  FEDERAL.  DEMISSÃO.  PRESCRIÇÃO  DA  AÇÃO  DISCIPLINAR. 
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESCABIMENTO.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo certo, ainda, 
que  nos  termos  do  artigo  535  do  Código  de  Processo  Civil,  a  eventual  ocorrência  de  error  in 
procedendo ou error in judicando é insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.
Verifica-se, in casu, que as infrações disciplinares ocorridas também são capituladas como crime, 
sendo patente a aplicação do § 2º do art. 142 da Lei 8.112/90, que prevê o prazo prescricional da 
ação disciplinar aquele previsto na lei penal. Embargos rejeitados.”
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Seção. Embargos de Declaração no Mandado de 
Segurança 9038/DF. Relator ministro Paulo Medina. Brasília, 10 de março de 2004. Diário de Justiça 
da União de 29 de março de 2004, p. 170).
321 DEMO, Roberto Luis Luchi, 2003, p. 33.
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Terminar!!!!!!!!!!!!

4.4 Dos efeitos dos embargos de declaração

O Código de Processo Civil costuma atribuir aos recursos dois efeitos, o 

devolutivo e o suspensivo. Além de prever esses dois efeitos, dispõe, no art. 467, 

que a interposição do recurso obsta o trânsito em julgado da decisão impugnada.

Mas a doutrina não é unânime.

José  Carlos  Barbosa  Moreira  afirma  serem  quatro  os  efeitos:  o 

impedimento do trânsito em julgado,  o efeito suspensivo,  o efeito devolutivo e a 

extensão subjetiva dos efeitos.322

Afora esses efeitos, Nelson Nery Júnior aponta a existência de mais três, 

quais sejam, o expansivo, o translativo e o substitutivo. 

Ocorre o efeito expansivo, quando o julgamento do recurso puder “ensejar 

decisão mais abrangente do que o reexame da matéria impugnada, que é o mérito 

do recurso”.323 

Em relação ao efeito translativo, assim se exprime o autor:

Há casos,  entretanto,  em que o sistema processual autoriza  o órgão  ad 
quem a julgar fora do que consta das razões ou contra-razões do recurso, 
ocasião em que não se pode falar em julgamento extra, ultra ou infra petita. 
Isto ocorre normalmente com as questões de ordem pública, que devem ser 
conhecidas de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a preclusão 
(por exemplo, CPC 267, § 3º. e 301 § 4º.). A translação dessas questões ao 
juízo ad quem está autorizada no CPC 515 §§ 1º. a 3º. e 516.324

322  “A extensão subjetiva da eficácia abrange todos os efeitos que a lei atribua ao recurso interposto. 
Para a totalidade dos co-litigantes não apenas se obsta ao trânsito em julgado da decisão,  mas 
também se devolve ao órgão ad quem o conhecimento da matéria litigiosa, nos lindes da impugnação 
oferecida; e, ainda, quando suspensivo o recurso, permanece ineficaz (e portanto inexeqüível) si et in  
quantum,  a  decisão.  Será  provisória  a  execução  acaso  instaurada  contra  qualquer  deles,  na 
pendência de recurso sem efeito suspensivo”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa, 2001, p. 122-125). 
323 NERY JUNIOR, Nelson, 2004, p. 477.
324 Idem ibidem, p. 482.
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E, haverá efeito substitutivo quando, “conhecido o recurso, pelo juízo de 

admissibilidade  positivo,  passando-se  ao  exame  do  mérito  recursal”,  for  negado 

provimento ao recurso em qualquer hipótese (seja de error in iudicando ou de error 

in procedendo), ou, for provido o recurso, em virtude de error in iudicando.325

J. E. Carreira Alvim menciona, em sua obra, a existência, pelo menos, de 

mais dois efeitos:

Manzini  aponta,  ainda,  o efeito  extensivo,  ou seja,  quando o recurso da 
parte  de  um co-réu  se  estende  a  todos  os  outros,  porque  o  motivo  da 
anulação (da sentença) não se refere apenas à pessoa que recorreu (art. 
580, CPP). O mesmo se diga do litisconsórcio do tipo unitário.
Alcides  de  Mendonça  Lima  fala  ainda  em  efeito  regressivo,  quando  o 
reexame da matéria é devolvido ao próprio órgão que prolatou a decisão 
recorrida.326

Por mais interessante que seja analisar todos os efeitos dos recursos, 

para  efeitos  de  delimitação  do  âmbito  desse  estudo,  passa-se  a  uma  breve 

exposição apenas dos efeitos devolutivo e suspensivo, que são os mais comuns, e 

sobre os quais há unanimidade na doutrina.

4.4.1 Efeito devolutivo

Uma  das  características  marcantes  dos  recursos  é  ensejar  um  novo 

pronunciamento acerca da matéria impugnada.

Denomina-se  efeito devolutivo a essa possibilidade de conhecimento e 

realização de nova apreciação da decisão recorrida por órgão do Poder Judiciário, 

através do recurso:

[...] o objeto de todo e qualquer recurso é submeter a decisão impugnada a 
um novo exame do órgão ad quem, e não teria sentido essa submissão se 
não  se  lhe  permitisse  a  devolução  da  matéria  impugnada.  Daí  o  efeito 
natural de todo e qualquer recurso ser o devolutivo.
Para  caracterizar-se  o  efeito  devolutivo,  não  há  necessidade  de  que  a 
matéria objeto do recurso seja de mérito, sendo suficiente que a matéria 
impugnada seja submetida ao órgão  ad quem para novo julgamento. Os 
recursos têm a finalidade de provocar  o  reexame de decisões em geral 

325 Idem ibidem, p. 488.
326 ALVIM, J.E. Carreira, 2002, p. 305. 
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(embargos  de  declaração),  de  decisões  interlocutórias  (agravo),  de 
sentenças (apelação),  de acórdãos (embargos infringentes,  embargos de 
divergência, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário). O 
efeito devolutivo existe, portanto, em todos os recursos.327 

Pouco importa se o órgão que vai rediscutir a matéria é o mesmo órgão 

que proferiu a decisão, pois relevante é o fato da possibilidade da devolução da 

questão recorrida a algum órgão do Poder Judiciário.

Segundo Vicente Greco Filho,  todo recurso tem efeito  devolutivo,  mas 

este pode ser  próprio/perfeito  –  quando a matéria  é  submetida à apreciação do 

tribunal, em virtude do procedimento recursal – ou impróprio/imperfeito – quando o 

recurso, por depender de outro recurso para ser conhecido, impede a preclusão e 

possibilita o exame pelo tribunal: “é o que ocorre com o agravo retido (art. 522, § 1º.) 

e com os recursos interpostos adesivamente (art. 500)”.328

Ao ocorrer a devolução do conhecimento de toda a matéria impugnada ao 

órgão  ad  quem,  deve-se  obedecer  ao  princípio  do  tantum  devolutum  quantum 

apellatum, o princípio dispositivo.

O juízo  ad quem não pode piorar a situação do recorrente (princípio da 

proibição da  reformatio  in  pejus),  uma vez  que ele  só  pode conhecer  a  matéria 

efetivamente impugnada, dando ou negando provimento à pretensão recursal. 

No caso dos embargos de declaração, diz-se ter efeito devolutivo restrito, 

pois ele devolve o conhecimento da matéria para o próprio juízo prolator da decisão 

embargada (art. 536 do CPC).329 

O agravo, retido ou por instrumento, permite esse reconhecimento total da 

matéria  ao  prolator  da  decisão  impugnada,  em juízo  de  retratação,  que,  se  for 

positivo, impede que o órgão ad quem conheça da matéria (art. 529, do CPC).

4.4.2 Efeito suspensivo

327 NERY JUNIOR, Nelson, 2004, p. 431-432.
328 GRECO FILHO, Vicente.  Direito Processual Civil  Brasileiro.  11.  ed.  atual.  São Paulo:  Saraiva, 
1996. v. 2, p. 302.
329 Cf. item 4.4.3 do presente trabalho.
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O efeito suspensivo impede toda a eficácia da decisão, ou seja, mantém a 

situação decidida, objeto do recurso, no mesmo estado em que se encontra,  até 

nova decisão pelo órgão relator:

O efeito suspensivo é uma qualidade do recurso que adia a produção dos 
efeitos da decisão impugnada assim que interposto  o recurso,  qualidade 
essa que perdura até que transite em julgado a decisão sobre o recurso. 
Pelo  efeito  suspensivo,  a  execução  do  comando  emergente  da  decisão 
impugnada não pode ser efetivada até que seja julgado o recurso.330

Adverte  Nelson  Nery  Júnior  que  a  suspensividade  guarda  maior 

correspondência com a recorribilidade que com o recurso, uma vez que só se pode 

atribuir efeito suspensivo ao recurso se a decisão for recorrível – e também se o 

recurso adequado for dotado de suspensividade,331 pois diversamente do que ocorre 

com o efeito devolutivo, o efeito suspensivo não é comum a todos os recursos.

Completa o autor que o fenômeno que ocorre no prazo que se estende da 

publicação da decisão até  o  momento  final  para  a  interposição do recurso  “é  a 

suspensão  dos  efeitos  da  sentença,  não  por  incidência  do  efeito  suspensivo  do 

recurso, mas porque a eficácia imediata da decisão fica sob a condição suspensiva 

de não haver interposição de recurso que deva ser recebido no efeito suspensivo”.332 

Pela letra da lei, é dotado de efeito suspensivo o recurso de apelação (art. 

520  do  CPC),  os  embargos  de  declaração  (art.  538  do  CPC)  e  os  embargos 

infringentes (art. 530 do CPC).333

Existe a possibilidade de se conferir  ao agravo de instrumento o efeito 

suspensivo, desde que ele seja requerido pelo agravante (art. 558 do CPC). Essa 

mesma possibilidade é dada à apelação que só é recebida no efeito devolutivo.

Os embargos de divergência, em virtude de serem cabíveis no âmbito do 

recurso especial e do recurso extraordinário – que são recebidos apenas no efeito 

devolutivo, também têm apenas efeito devolutivo.

330 NERY JUNIOR, Nelson, 2004, p. 445.
331 Idem ibidem, p. 445-6.
332 Idem ibidem, p. 446.
333 No caso dos embargos infringentes, a suspensividade se limita ao voto vencido, que deu ensejo à 
interposição do recurso.
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Por sua vez, o recurso ordinário constitucional – previsto nos arts. 102, III 

e 105, II da CF – não é recebido no efeito suspensivo, pois é cabível apenas do 

acórdão que denega mandado de segurança (ou habeas corpus), cuja decisão tem 

caráter declaratório negativo e não pode ter esses efeitos negativos suspensos.

4.4.3 Efeitos devolutivo e suspensivo dos embargos de declaração

Como  explanado  anteriormente,  o  efeito  natural  dos  recursos  é  a 

atribuição  dos  efeitos  devolutivo  e  suspensivo,  na  medida  em  que  devolvem  o 

conhecimento da matéria ao órgão julgador e, além de suspender o prazo para a 

interposição de outros recursos, evitam a exeqüibilidade definitiva da decisão.

Há  autores  que,  embora  reconheçam  ser  os  embargos  declaratórios 

espécie de recurso, não lhe atribuem o efeito devolutivo, pelo simples fato de serem 

julgados pelo próprio órgão prolator da decisão recorrida. Essa é a posição, por 

exemplo, de Barbosa Moreira.334

Entretanto,  consistindo  o  efeito  devolutivo  na  circunstância  de  que  o 

recurso devolve o conhecimento da matéria impugnada ao órgão do Poder Judiciário 

para nova apreciação,  não importa  que seja  o mesmo órgão judicial  prolator  da 

decisão recorrida. O que interessa é que a decisão judicial será objeto de um novo 

julgamento, não necessariamente por uma instância superior. Por essa razão é que 

se afirma que todo recurso possui efeito devolutivo. 

Outros autores, dessa maneira, sustentam a tese da devolutividade dos 

embargos declaratórios, como Nelson Nery Júnior:

O efeito  devolutivo  nos  embargos  de  declaração  tem por  conseqüência 
devolver  ao órgão  a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de 
aclarar  a  decisão  obscura,  completar  a  decisão  omissa  ou  afastar  a 
contradição de que padece a decisão. 
Para  configurar-se  o  efeito  devolutivo  é  suficiente  que  a  matéria  seja 
novamente devolvida ao órgão judicante para resolver os embargos. O fato 
de o  órgão destinatário  dos  embargos  ser  o  mesmo de onde proveio  a 

334 "Interpostos  sempre  para  o  mesmo  órgão  que  proferiu  a  decisão  embargada,  não  têm  os 
embargos de declaração efeito devolutivo." (MOREIRA, J.C. Barbosa, 1993, v. V, p. 617).
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decisão  embargada não  empece  a  existência  do  efeito  devolutivo  neste 
recurso.
No julgamento dos embargos o juiz de ordinário não profere nova decisão: 
apenas aclara a anterior. Daí não poder modificar o conteúdo da decisão 
embargada. Quando supre omissão, entretanto, o juiz prolata outra decisão, 
pois diz mais do que continha a decisão embargada. 335

Por  esse  motivo  é  que,  por  vezes,  afirma-se  que  os  embargos  de 

declaração têm efeito devolutivo restrito, uma vez que o fundamento precípuo dos 

embargos de declaração não é a redecisão da matéria, mas sim que o julgador se 

pronuncie  acerca  de  ponto  omisso,  obscuro  ou  contraditório,  não  demandando 

modificação no substrato da decisão. 336

Quando a lei não dispõe em contrário, o recurso também é provido de 

efeito suspensivo. Desse modo, o recurso impede que a decisão recorrida produza 

suas conseqüências normais.

Os embargos declaratórios, pelo fato de não haver norma que lhes retira 

o efeito suspensivo, impedem a execução definitiva do pronunciamento jurisdicional 

embargado, enquanto não houver decisão final.

Humberto  Theodoro  Júnior  defende  veementemente  a  imputação  de 

efeito suspensivo aos embargos declaratórios, até mesmo porque o objetivo dessa 

espécie recursal é permitir o aprimoramento da decisão judicial:

[...] mais do que qualquer outro recurso, os embargos de declaração não 
podem prescindir da força de suspender a decisão impugnada. Sua própria 
índole é a de aperfeiçoar o ato judicial que, como está, se revela lacunoso, 
contraditório ou impreciso, tornando-se, por isso, de difícil compreensão e 
de perigosos resultados práticos.
[...]
Não se pode deixar  de reconhecer a  eficácia  suspensiva dos embargos 
declaratórios,  porque  subjetivamente  as  alterações  possíveis  que  dele 
podem derivar são amplas e afetam não apenas o embargante, mas todos 
os sujeitos do processo.337

335 NERY JUNIOR, Nelson, 2004, p. 436-437. No mesmo sentido, cf. BAPTISTA, Sônia Márcia Hase 
de Almeida, 1991, p. 127: “[...] todo o recurso, inclusive os embargos de declaração, tem o efeito 
devolutivo, pois o que se pretende é o reexame da decisão impugnada, não importando a natureza e 
a hierarquia do órgão ad quem”.
336 Nesse sentido, Pontes de Miranda, para quem, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que 
declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não 
se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”. (PONTES DE MIRANDA, 1975, t. VII, p. 399-
400).
337 THEODORO JUNIOR, Humberto. Os Embargos de declaração e seus efeitos.  Revista Forense, 
Rio de Janeiro, v. 355, p. 79-87, maio/jun. 2001, p. 87.
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A suspensão ocorre na data da interposição dos embargos e perdura até 

a da publicação do acórdão que os julgue. 

Conforme  o  caso,  necessariamente,  a  decisão  dos  embargos  de 

declaração exige a modificação do acórdão embargado, em sua essência.338 

Assim, apesar de a decisão dos embargos de declaração ser integrativa 

da decisão, casos há em que, para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o 

novo  pronunciamento  necessariamente  modifica  a  decisão  embargada,  em  sua 

substância, em razão do seu efeito devolutivo.339

No caso de oposição de embargos declaratórios em virtude de omissão, o 

julgamento é reaberto para fins de se apreciar a questão que não foi decidida. Nessa 

circunstância, o juiz pode acrescentar à decisão aquilo que lhe faltava.

Ilustrando com um caso prático, tem-se uma ação em que o autor pede a 

condenação do réu em danos morais  e  em danos materiais.  Mas,  ao prolatar  a 

decisão, o juiz condena o réu apenas em danos materiais, silenciando acerca dos 

danos  morais.  Por  entender  omissa  a  sentença,  o  autor  opõe  embargos 

338 Como exemplo ilustrativo,  Damásio  de Jesus cita o julgamento dos Embargos de Declaração 
38.535, da 2ª Câmara do TJSP, julgado em 16.12.85, em votação unânime. "No voto, esclareceu o 
Rel. Des. Rezende Junqueira: ‘Citando Sergio Bermudes, o ilustre Procurador Paulo Salvador Frontini 
afirma: ´Pode, nos embargos de declaração, verificar se há contradições entre a decisão e o que está 
revelado no processo; aí o próprio conteúdo do julgado deve ser corrigido por via de embargos, para 
que se emita o comando que o acórdão encerra, à luz da perfeita apreciação dos elementos de 
decisão que o processo oferece´ (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, RT, 2. ed., 
1977, v. II, p. 229). José Carlos Barbosa Moreira, em embargos interpostos no Supremo Tribunal 
Federal,  citando  Comentários  ao  Código  de  Processo  Civil  (Forense,  5.ed.,  p.  627  e  628)  e 
relativamente à hipótese em apreço, transcreve: ´Este último caso é de particular delicadeza; pois, às 
vezes, suprida a omissão, impossível se torna, sem manifesta incoerência, deixar subsistir o que se 
decidira no pronunciamento embargado´’ (RT 606/295 e RJTJSP 100/541). No mesmo sentido: RT 
604/356.  Não  se  pode  negar  que  começa  a  se  formar  tendência  jurisprudencial  no  sentido  de 
conceder sob pena de ofensa à coerência, alteração do conteúdo da decisão. É a hipótese, v.g., da 
omissão do julgado sobre uma preliminar de nulidade, cujo acolhimento veio a prejudicar o exame do 
mérito, ou de alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Em tais casos, admite-se a 
alteração do julgado, atribuindo-se maior amplitude aos efeitos dos embargos. Nesse sentido: ED 
515.831, 1ª Câm., TACrimSP, em 3.11.88, v.un., Rel. Juiz Dias Tatit; ACrim 543.471, RT 649/284. No 
cível, já considerou o STF que, ‘reconhecida e suprida a omissão do acórdão embargado, importa 
assumir  o  entendimento  necessariamente  conseqüente’(1ª  Turma,  e,  30.6..86,  RE  109.311,  RTJ 
119/439).  (JESUS, Damásio E.  de.  Código de Processo Penal Anotado.  19.ed.  atual.  São Paulo, 
Saraiva, 2002. p. 479).
339 Sobre os efeitos modificativos dos embargos de declaração, quando o a decisão contem omissão 
em seu  corpo,  cf.  FERREIRA,  Carlos  Renato  de  Azevedo.  Embargos  declaratórios  com efeitos 
modificativos.  Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 663, p. 249-251, jan. 1991; BORGES, Marcos 
Afonso. Embargos de declaração – omissão – efeito modificativo. Revista de Processo, São Paulo, n° 
51, p. 191-196, jul./set. 1988; GUIMARÃES, Renato Lôbo. Embargos de declaração: atribuição de 
efeito modificativo – imperativo de melhor realização do direito e da justiça. Revista Síntese de Direito 
Civil e Processual Civil, São Paulo, n° 20, p. 14-16, nov./dez. 2002.
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declaratórios  a  fim  de  que  o  magistrado  se  pronuncie  sobre  o  seu  pedido  de 

ressarcimento  por  danos  morais.  Assim,  apenas  reabre  o  julgamento  para  se 

manifestar  acerca  desse  ponto,  acatando-o  ou  não:  não  pode,  por  conseguinte, 

alterar nada do que se refira aos danos materiais, nem suprimir essa condenação, 

pois que sobre eles já decidiu, ainda que tenha influência sobre a decisão dos danos 

morais.

Suponha ainda que,  com o suprimento de uma omissão,  seja atingido 

ponto da decisão que implique em sua total modificação. É o caso de o réu suscitar 

prescrição sobre  o  direito  de  ação do autor,  mas que o  juiz  não considerou na 

sentença. Opostos embargos de declaração para que se manifeste sobre o fato, 

vem o  juiz  a  reconhecer  a  prescrição.  Por  esse  motivo,  tudo  o  que  havia  sido 

decidido acerca do mérito da ação, resta prejudicado com a alteração do julgamento.

Sendo os embargos declaratórios opostos por existência de contradição, 

o juiz deve escolher entre as posições incoerentes, ou escolher um meio-termo entre 

elas. 

Araújo Cintra fornece exemplo em que tal se pode dar:

Se a decisão foi "julgo procedente o pedido de indenização porque o autor 
foi  o  único  culpado  pelos  danos  que  sofreu",  a  incompatibilidade 
manifestada poderá ser resolvida por uma das três fórmulas seguintes: a) 
"julgo procedente o pedido de indenização porque o réu foi o único culpado 
pelos danos sofridos pelo autor";  ou b)  "julgo improcedente o pedido de 
indenização porque o autor foi o único culpado pelos danos que sofreu"; ou, 
ainda,  c)  "julgo  procedente  em  parte  o  pedido  de  indenização,  para 
condenar  o  réu  no  ressarcimento  da  metade  dos  danos,  que  foram 
causados pela culpa recíproca das partes"340. 

Por outro lado, se houver contradição entre os fundamentos e o decisum, 

o juiz pode analisar de novo a questão, para modificar ou os fundamentos ou a 

decisão, sem se vincular a qualquer deles.

Já em casos de obscuridade, é claro que o novo julgamento se destina a 

esclarecer o ponto obscuro. Mas, em se tratando de casos em que a decisão se 

revela ininteligível, sem significado, não se pode afirmar, com certeza, que o novo 

pronunciamento coincidirá com o anterior. Dessa maneira, poderá haver inovação no 

julgado por ocasião da sentença de embargos declaratórios.

340 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, maio 1985, p. 16.
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Contudo, não há, nos embargos declaratórios, proibição de que a reforma 

empreendida transforme a decisão de tal maneira que prejudique o recorrente. Pois, 

como a  finalidade dos  embargos declaratórios  é  retirar  da  decisão os  vícios  de 

contradição,  omissão  e  obscuridade,  a  correção  de  algum  desses  vícios  pode 

resultar  em prejuízo para o próprio embargante. Entretanto, “não pode o juiz,  ao 

apreciar questão de que se omitiu, modificar outra parte da decisão, a menos que 

seja incompatível com o novo pronunciamento”.341 

Importante  ressaltar  que  os  embargos  de  declaração  são  também 

atribuídos de efeito interruptivo, por força do art. 538 do CPC. Entretanto, esse efeito 

interruptivo se refere ao prazo para a interposição de outros recursos, enquanto que 

o efeito suspensivo aqui tratado alude à eficácia da decisão embargada.342

Nas redações originais do art.  538 e do revogado art.  465, do CPC, a 

interposição dos embargos de declaração provocava a suspensão do prazo para a 

interposição de um outro recurso. Nesse caso, se o embargante, que quisesse vir a 

apelar,  interpusesse  os  embargos  declaratórios  transcorridos  cinco  dias  de  seu 

prazo, esse período seria computado para efeito do ajuizamento da apelação. Dessa 

forma,  quando  tivesse  ciência  da  decisão  proferida  nos  embargos  –  através  de 

publicação ou intimação –, sobrariam apenas dez dias para interpor o recurso de 

apelação.

Mas, de acordo com o texto atual do art. 538, os embargos declaratórios 

passaram a ter efeito interruptivo, o que significa que não importa quantos dias se 

passaram para a interposição de outro recurso. Explica-se: se a parte embargante 

opôs embargos no nono dia de seu prazo, esses dias que decorreram não influem 

na  contagem  do  prazo  para  a  interposição  de  outro  recurso.  Se,  quando  da 

intimação  ou  publicação  da  decisão  dos  embargos,  a  parte  que  quiser  interpor 

recurso de apelação – seja a parte embargante, seja a parte contrária – terão os 

mesmos quinze dias previstos na legislação para protocolá-lo.

341 BARIONI, Rodrigo Otávio. Efeitos infringentes dos embargos de declaração. Revista de Processo, 
São Paulo, n. 105, p. 332-335, jan./mar. 2002. p. 329 e 330.
342 NERY JUNIOR, Nelson, 2004, p. 448.
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A  interrupção  do  prazo,  contudo,  só  se  dará  se  os  embargos  forem 

admitidos. Para isso não importa se sejam os mesmos providos ou não.343

Contudo, no âmbito dos juizados especiais, os embargos de declaração 

não interrompem, mas sim suspendem o prazo dos recursos.344

Desse modo, se a parte interpõe os embargos no último dia do prazo – o 

quinto dia, depois que esses embargos forem julgados, se for o caso, só restará a 

ela mais cinco dias para interpor o recurso cabível contra a sentença.

Essa  determinação  do  legislador,  de  acordo  com  Mantovanni  Colares 

Cavalcante, foi feliz, “pois, ao determinar que, nos juizados especiais, os embargos 

de declaração contra a sentença só suspendem o prazo do recurso, compatibilizou 

tal norma com o princípio da celeridade”.345

4.5 Dos efeitos infringentes dos embargos de declaração

Além desse efeito modificativo, importa tratar dos efeitos infringentes dos 

embargos de declaração.

343 Isso não acontecia no regime do CPC de 1939. De acordo com a redação do §5º do art. 862, os 
embargos de declaração, quando rejeitados, não interrompiam o prazo para outros recursos. Esse 
dispositivo  era  causa  de  indignação  entre  os  juristas,  como  se  pode  verificar  do  comentário  de 
Carvalho Santos: “Neste particular, o Código introduziu uma inovação infeliz, ao permitir a interrupção 
dos prazos para a interposição de outros recursos se os embargos forem recebidos.
Correndo o prazo no caso dos embargos serem rejeitados, a parte naturalmente fica sem garantia 
alguma, mesmo porque não poderá nunca ter certeza de que seus embargos sejam recebidos. E, de 
tal forma, perderá o prazo para interpor outro recurso, certo como é que os embargos de declaração 
não são julgados com tempo, para a interposição de outro recurso em tempo hábil.
Êste exemplo, formulado pelo douto Zotico Batista é bem expressivo: ’O prazo para a interposição de 
embargos infringentes é de dez dias, e de cinco dias para interposição de recurso extraordinário. 
Assim sendo, rejeitados os embargos de declaração, já certamente terão decorrido aquêles prazos, o 
que equivale a não mais poderem ser interpostos os outros recursos, o que não é justo’(Obr. Cit., vol. 
2 página 282).
O dispositivo supra vale como um golpe de morte aos embargos de declaração, pois seria temeridade 
opô-los, quando ainda couber qualquer recurso”. (SANTOS, J.M. de Carvalho, 1964, v. IX, p. 371-2).
344 Lei  n°  9.099,  de  26  de  setembro  de  1995.  Art.  50.  Quando  interpostos  contra  sentença,  os 
embargos de declaração suspenderão o prazo para recursos.
345 CAVALCANTE,  Mantovanni  Colares.  Recursos  nos  Juizados  Especiais.  São  Paulo:  Dialética, 
1997. p. 69.
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Apesar  de  terem  o  mesmo  significado  gramatical,  entende-se  que  os 

efeitos modificativos são próprios dos embargos declaratórios, porque derivam de 

seu efeito devolutivo. O mesmo já não ocorre com os infringentes.

A  existência  dos  chamados  efeitos  infringentes  nos  embargos  de 

declaração vem sendo aceita pela jurisprudência em casos e hipóteses restritas.

Com  efeito,  só  vem  sendo  admitido  excepcionalmente  em  razão  de 

evidente erro na decisão embargada ou quando não existe outra forma recursal para 

a sua correção. 

Não é demais lembrar que o STF, quando admitiu a impressão de efeito 

modificativo  a  embargos  declaratórios,  fê-lo  exclusivamente  para  a  hipótese  de 

omissão quanto à questão preliminar, cujo enfrentamento implicaria superação das 

matérias tratadas anteriormente, pois restariam prejudicadas com o pronunciamento 

favorável ao embargante em relação à matéria omitida.346

Aberta  a via  excepcional  para essa situação específica e concreta,  os 

embargos  declaratórios  passaram  a  ser  manejados  como  via  de  reforma  dos 

julgados, generalizando-se a postulação do efeito modificativo e duplicando-se as 

modalidades recursais, pois, a cada decisão que se apresenta desfavorável à parte, 

é intentada a reforma do julgado na própria instância, postulando a concessão de 

efeito modificativo aos embargos.347

Para analisar a matéria, passa-se a examinar os embargos declaratórios 

opostos em agravo em suspensão de tutela antecipada, junto ao Superior Tribunal 

de Justiça.348

346 Nesse sentido, cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Recurso Extraordinário n. 
55940. Relator Min. Victor Nunes. Brasília, 05 de maio de 1964. Diário da Justiça de 09 de julho de 
1964, p. 467.
347 EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  INOCORRÊNCIA  DE  CONTRADIÇÃO, 
OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE 
- INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam cabíveis 
os  embargos  de  declaração,  quando  -  a  pretexto  de  esclarecer  uma  inexistente  situação  de 
obscuridade, omissão ou contradição - vêm a ser opostos com o objetivo de infringir o julgado e de, 
assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. 
(BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Segunda  Turma.  Embargos  de  Divergência  no  Agravo 
Regimental no Agravo de Instrumento n. 459348/RJ. Retor. Min. Celso de Mello. Brasília, 15 de junho 
de 2004. Diário da Justiça da União de 06 de agosto de 2004, p. 57; EMENT VOL 2158-11, p. 02166).
348 EMBARGOS DECLARATÓRIOS -  AGRAVO  EM SUSPENSÃO DE  TUTELA ANTECIPADA – 
PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  AUTORIZADORES  -  DESVIRTUAMENTO  –  OMISSÃO  E 
OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS.
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A Corte Especial do STJ havia negado provimento ao agravo regimental 

do embargante, e assim manteve a decisão de primeiro grau, a qual suspendia a 

decisão concessiva de tutela antecipada. Tal decisão suspensiva havia entendido 

que a antecipação de tutela, a qual determinava reajuste de tabelas de remuneração 

dos prestadores de serviços médico-hospitalares ao SUS, com efeitos retroativos, 

poderia  causar  grave  lesão  à  saúde  pública.  Isso  porque  os  recursos  públicos 

destinados  ao atendimento  do  sistema de  saúde  pública  seriam desviados para 

atender interesses privados,  o que se recomenda que seja analisado quando da 

decisão final.

Com essa decisão, o agravante regimental opôs embargos de declaração, 

alegando  omissão  e  obscuridade  no  acórdão,  e  que  o  mesmo  não  poderia  ter 

conhecido  do  pedido  de  suspensão  por  causa  dos  seguintes  fatos,  que  se 

transcreve do relatório: 

a) a  decisão que antecipou os efeitos da tutela já  estaria  preclusa,  pois 
contra ela a União interpôs agravo de instrumento (fls. 23-41), que não foi 
conhecido pelo TRF da 2ª Região (fls. 32-39), tendo sido interposto, então, 
recurso  especial,  inadmitido  na  origem,  e  ainda,  agravo  de  instrumento 
contra  esta  última  decisão,  que  não  foi  conhecido  pela  Ministra  Eliana 
Calmon (fl. 162), transitando em julgado finalmente; e
b) “o pedido de suspensão não foi interposto em face da decisão que deferiu 
a  antecipação de  tutela,  já  que restaria  precluso,  mas em face de uma 
posterior decisão, que determinava o cumprimento da primeira” (fls.  184-
185),  para  “que  fosse  o  pagamento  efetuado  através  de  seqüestro  de 
numerário na conta do Fundo Nacional de Saúde” (fls. 181-186).

1. Se houve manifestação clara e explícita no acórdão embargado sobre a questão que se pretende 
omissa, eis que, ao reconhecer a competência desta Corte para apreciar o pedido de suspensão, 
afastou a preclusão da matéria, não estão caracterizadas as hipóteses do CPC, art. 535.
2. Presentes os requisitos autorizadores do Juízo de suspensão, não há que se falar em preclusão, 
pois não houve análise da matéria de fundo referente à tutela antecipada quando do julgamento do 
agravo de instrumento,  que não foi  conhecido pelo  TRF da 2ª  Região,  por falta de regularidade 
formal. E os recursos posteriormente utilizados contra esta decisão – recurso especial e agravo de 
instrumento - somente trataram da falta de pressuposto de admissibilidade do agravo de instrumento.
3. Ao insistir na omissão do acórdão embargado, não consegue o embargante ocultar o seu propósito 
de obter novo pronunciamento, a pretexto de demonstrar erro de julgamento. Daí se extrai que o 
intuito  do embargante é,  desenganadamente,  o de rever  o resultado do julgamento a seu favor, 
utilizando os embargos com caráter infringente.
4. Os embargos declaratórios possuem natureza própria de instrumento integrativo e aperfeiçoador 
da prestação jurisdicional já concluída quanto ao acolhimento ou rejeição da pretensão deduzida em 
Juízo, não sendo admitida a sua utilização como recurso infringente, o que apenas contribui para 
protelar a solução final das demandas judiciais.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Corte  Especial.  Embargos  de  declaração  em agravo  em 
suspensão de tutela antecipada 1823/RJ. Relator ministro Edson Vidigal. Brasília, 04 de agosto de 
2004. Diário de Justiça da União de 20 de setembro de 2004, p. 171).
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Como houve expresso pedido de efeito modificativo ao julgado, a União 

foi intimada a apresentar impugnação aos embargos, o que efetivamente fez.

Em seu voto, o ministro relator afirmou que, no acórdão embargado havia 

manifestação clara e expressa a respeito da questão que o embargante pretendia 

omissa: a Corte Especial, quando do julgamento do agravo regimental, confirmou, 

preliminarmente,  a  competência  da  Presidência  para  apreciar  o  pedido  de 

suspensão, mesmo que o tribunal de origem não tivesse adentrado no mérito do 

agravo (pois se ateve ao conhecimento, até porque caberia ao Superior Tribunal de 

Justiça realizar o exame do eventual recurso a ser interposto).

Como a Corte Especial se manifestou sobre essa matéria, foi afastada a 

preclusão, e, então, não estariam caracterizadas as hipóteses do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Prosseguindo  em  seu  voto,  afirmou  que  não  havia  de  se  falar  em 

preclusão  porque  a  análise  da  matéria  de  fundo  referente  à  tutela  antecipada 

quando  do  julgamento  do  agravo  de  instrumento,  que  não  foi  conhecido  pelo 

segundo grau, por falta de regularidade formal. E os recursos posteriores a essa 

decisão (recurso especial e agravo) somente trataram da falta de pressuposto de 

admissibilidade do agravo de instrumento.

O  embargante  ainda  afirmou  que  o  pedido  de  suspensão  não  foi 

interposto em face da decisão que deferiu a tutela, mas sim de decisão posterior, 

que determinava o cumprimento da primeira. Mas o relator asseverou que, com uma 

rápida leitura da inicial, constatar-se-ia que o pedido de suspensão foi direcionado à 

antecipação da tutela concedida. Por essa razão, não foi omisso o acórdão objeto 

dos embargos, nem em relação a sua matéria e nem em seus fundamentos. Quanto 

a estes, afirma que foram articulados de forma clara, sem contradição interna entre 

os elementos que compõem a decisão.

O que o relator pôde concluir foi que o embargante insistiu na tese da 

omissão do acórdão para conseguir um novo pronunciamento e, assim, demonstrar 

que houve erro no julgado. Logo, seu intuito é de rever o julgamento a seu favor, o 

que revela a tentativa de utilização dos embargos com caráter infringente.
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Assinalou  ainda  que  a  natureza  dos  embargos  de  declaração  é  a  de 

instrumento de integração e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional concluída 

quanto  ao  acolhimento  ou  rejeição  da  pretensão  acolhida  em  juízo,  não  sendo 

admitida, assim, a sua utilização como recurso infringente. Mais, tal uso só contribui 

para protelar a solução final das demandas jurídicas. Por essa razão, os embargos 

foram rejeitados.

Em outro recurso julgado pelo STJ (n. 544736/CE), o embargante valeu-

se  da  mesma  alegação  de  existência  de  ponto  omisso,  pretendendo  novo 

pronunciamento judicial.349

Alegava o embargante a existência de omissão no acórdão, tendo em 

vista a ausência de manifestação acerca de um artigo do CPC. Sustentava também 

que não havia sido analisada a questão acerca da impossibilidade de exame dos 

fundamentos  do  julgado  rescindendo  em  sede  de  ação  rescisória,  apontada  no 

parecer do Ministério Público Federal.

Na análise do acórdão, o relator verificou que não havia como acolher os 

embargos,  apoiado  nas  alegações  do  embargante.  Primeiro,  porque  a  suposta 

omissão ao exame do artigo  do  CPC seria  infundada,  pois,  para  ser  analisado, 

deveria ter sido objeto de discussão na instância a quo, e não o foi. O STJ não pode 

julgar a contrario sensu das Súmulas 282 e 356 do STF. E em relação ao exame de 

fundamentos em sede de ação rescisória,  o relator  percebeu que o embargante 

pretendia,  na  realidade,  empregar  os  embargos  como  recurso  com  efeito 

modificativo.

Ora, como já visto,  existe a possibilidade,  reconhecida pela doutrina e 

jurisprudência (e não pela lei), de que os embargos declaratórios sejam usados com 

349 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 489 DO 
CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
I - Não há que se falar em omissão no v. acórdão embargado acerca da ofensa ao art. 489 do CPC, 
tendo em vista que a matéria não foi objeto de discussão pelo e. Tribunal  a quo,  escapando às 
hipóteses  ensejadoras  do  presente  incidente  de  esclarecimento  -  omissão,  contradição  ou 
obscuridade. 
II  –  Tendo  o  acórdão  embargado  decidido  fundamentadamente  acerca  da  matéria  impugnada, 
rejeitam-se os embargos declaratórios que, implicitamente, buscam tão somente rediscutir a matéria 
de mérito.
Embargos rejeitados. 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quinta Turma. Emabrgos de Divergência no Recurso Especial 
n. 544736/CE. Relator.. Min. Felix Fischer. Brasília, 24 de agosto de 2004. Diário da Justiça da União 
de 20 de setembro de 2004, p. 321).
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caráter infringente. Mas esse emprego só é admitido em razão de erro evidente na 

decisão embargada ou quando não existe outra forma recursal para a sua correção. 

Todavia, essas hipóteses não se verificaram nesse caso.

Assim, como não havia defeito a ser sanado na decisão, pela via dos 

embargos declaratórios, esse recurso foi rejeitado.

Apesar  de  ainda  haver  discussão  a  respeito  do  efeito  infringente  dos 

embargos declaratórios, é cada vez mais usual sua atribuição, quando necessária 

para  o  conhecimento  e  julgamento  do  recurso,  nas  palavras  de  Luis  Eduardo 

Simardi Fernandes:

Acreditamos que esses efeitos modificativos haverão de se fazer presentes 
não apenas em casos excepcionais – como dizem alguns, na tentativa de 
impor  barreiras  a  essa  possibilidade  –,  mas  sim  sempre  que  essa 
modificação  do  julgado  for  conseqüência,  natural  e  necessária,  do 
conhecimento e julgamento do recurso sob exame.
Em outras palavras, uma vez opostos os embargos de declaração, em face 
da ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, como prevê o art. 
535 do diploma processual, ou diante de erro material, cabe à autoridade 
judicial competente apreciar o recurso, e, constatando a existência de um 
desses vícios, promover a sua correção.
Ou seja, terá de esclarecer ou complementar a decisão, ou então corrigir o 
erro.  E,  ao  agir  dessa  forma,  que  é  justamente  o  que  se  espera  do 
magistrado  nessas  circunstâncias,  poderá  se  deparar  com  situação  que 
exija  a  reforma  da  decisão,  como  conseqüência  da  correção  do  vício. 
Nessas hipóteses, não poderá hesitar, e deverá modificar tudo aquilo que 
for necessário para garantir a clareza, a precisão e a complementação da 
decisão.350

Essa  tentativa  de  atribuição  indiscriminada,  pelas  partes,  de  efeitos 

infringentes  aos  embargos  de  declaração,  que  se  tem  observado,  antes  de  ser 

corolário da celeridade e economia processual, tem servido para que se desvirtue a 

verdadeira finalidade dos embargos.

As  hipóteses  de  cabimento  dos  embargos,  como  já  explanado,  estão 

definidas nos incisos do art. 535 do CPC.

Dessa maneira,  constatando-se na decisão a ocorrência  dos vícios de 

omissão, obscuridade e contradição, e se esse saneamento importar em algum tipo 

de alteração, nada mais correto que emprestar efeitos modificativos aos embargos 

declaratórios.

350 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi, 2003, p. 156-157.
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Todavia,  pretender  –  como  se  faz  ao  conferir  efeitos  infringentes  aos 

embargos –, modificar a valoração que o magistrado realiza quando de sua decisão, 

ou seja, mudar a substância da manifestação, é desvirtuar, de forma completa, esse 

instituto.

Não se pode permitir que os embargos declaratórios sejam usados com 

finalidade diversa  daquela  para  a  qual  foram criados.  É  por  essa  razão que  se 

verifica essa panacéia no sistema processual brasileiro.

A solução mais adequada seria criar um novo tipo de recurso,  de lege 

ferenda,  a  exemplo  do  recurso  de  alçada  na  execução  fiscal  –  utilizado  nas 

condenações  de  pequeno  valor,  ou  aproveitar-se  dos  recursos  já  existentes  no 

ordenamento, como a apelação.

4. 6 Dos embargos para efeitos de prequestionamento

4.6.1 O prequestionamento

A necessidade de prequestionamento para a interposição dos recursos 

extraordinário e especial está nas disposições finais dos arts. 102, III e 105, III, da 

Constituição Federal de 1988.

Reforçando o texto constitucional, consta da Súmula do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça referência expressa a essa exigência.351

351 Verbete n° 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário 
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Verbete n° 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual 
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o 
requisito de prequestionamento”.
Verbete n° 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Inadmissível recurso especial quanto à 
questão que,  a  despeito  da oposição de embargos declaratórios,  não foi  apreciada pelo  tribunal
a quo.”
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Mas,  o  que  se  entende  por  prequestionamento?  “Prequestionar  é 

questionar antes”, e “como requisito de admissibilidade para fins de interposição de 

recurso aos tribunais superiores é a existência, no processo, do exame prévio da 

questão federal ou constitucional que se submete à apreciação desses tribunais”.352

São três as correntes que buscam delimitar o alcance de seu significado, 

como expõe Luís Eduardo Simardi Fernandes:

Muitos  doutrinadores  discutem  a  real  significação  da  expressão 
“prequestionamento”, e três correntes se formaram. Para alguns, consiste o 
prequestionamento  na  necessidade  de  que  a  matéria  federal  ou 
constitucional  tenha  sido  suscitada  pelas  partes  antes  do  julgamento  da 
decisão  recorrida.  Outros  sustentam  que  a  sua  presença  depende  não 
apenas da matéria ter sido suscitada pelas partes, mas também do fato de 
ter sido efetivamente decidida pelo aresto recorrido. Finalmente, segundo o 
entendimento defendido por uma terceira corrente, para que a matéria seja 
considerada  prequestionada  suficiente  que  tenha  sido  ela  decidida, 
independentemente de ter sido previamente levantada ou debatida pelas 
partes.353

Contudo, os principais doutrinadores354 e a jurisprudência majoritária têm 

entendido  como  prequestionamento  o  fato  de  ter  sido  a  questão  –  federal  ou 

constitucional  –  abordada  na  decisão  recorrida,  mesmo  que  não  tenha  sido 

provocada  pelas  partes.355 É  desnecessário,  também,  que  a  decisão  recorrida 

indique o dispositivo que foi violado da lei federal ou da Constituição.356

Há  dois  tipos  de  prequestionamentos,  de  acordo  com  a  doutrina:  o 

implícito e o explícito.

352 MACHADO  SEGUNDO,  Hugo  de  Brito;  MACHADO,  Raquel  Cavalcanti  Ramos.  O 
prequestionamento necessário ao cabimento de recurso especial ou extraordinário e os embargos de 
declaração. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 1, p. 54-73, abr. 2003. p. 55.
353 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi, 2003, p. 193
354 Entre eles, Nelson Nery Júnior (2004, p. 286) e Eduardo Arruda Alvim (Curso de Direito Processual 
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. v. 2).
355 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi, 2003, p. 198-199.
356 Idem ibidem, p. 208. Nesse sentido, é o seguinte acórdão da lavra do ministro Marco Aurélio, do 
STF:
“RECURSO - PREQUESTIONAMENTO. Diz-se preqüestionada determinada matéria quando o Órgão 
julgador  haja  adotado  entendimento  explícito  a  respeito,  incumbindo  à  parte  sequiosa  de  ver  o 
processo guindado à sede extraordinária instá-lo a tanto. Persistindo o vício de procedimento, de 
nada adianta articular no extraordinário a matéria de fundo, em relação a qual não houve adoção de 
enfoque. Cumpre veicular no recurso não o vício de julgamento, mas o de procedimento, ressaltando-
se  não  haver  ocorrido  a  entrega  completa  da  prestação  jurisdicional  -  inegavelmente  matéria 
pertinente à Carta. A razão de ser do preqüestionamento está na necessidade de proceder-se a 
cotejo para, somente então, dizer-se do enquadramento do recurso no permissivo constitucional”. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 
136015/AL. Relator Ministro Marco Aurélio. Brasília, 07 de maio de 1991. Diário de Justiça da União 
de 07 de junho de 1991, p. 7711; EMENT v. 1623-01, p. 162; RTJ v. 136-02, p. 856).
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O prequestionamento é explícito quando o aresto decide efetivamente a 

questão constitucional ou de lei federal, e implícito quando, embora a questão tenha 

sido posta em discussão em primeiro grau, deixou de ser mencionada no acórdão.357

Nelson Nery Junior  afirma que,  enquanto  o  Supremo Tribunal  Federal 

exige que o prequestionamento seja explícito, o Superior Tribunal de Justiça vem se 

posicionando no sentido de, em sede de admissibilidade do recurso especial, aceitar 

o prequestionamento implícito.358

Luís  Fernando  Balieiro  Lodi  entende  que  não  devem existir  restrições 

quanto ao tema para a aceitação do mesmo, “desde que a matéria exista nos autos 

e  tenha  vindo  abordada  no  decisum,  ainda  que  não  tenha  servido  para 

fundamentação do mesmo, estará a matéria prequestionada, não dependendo da 

interposição de embargos declaratórios”.359

Em relação às questões de ordem pública, em virtude das disposições 

constantes do §3° do art. 267, do CPC, e do §4° do art. 301, do mesmo diploma 

processual,360 entende-se  que  mesmo  essas  questões  precisam  estar 

357 NERY JUNIOR, Nelson, 2004, p. 287.
358 Idem ibidem, p. 287. O Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito nos 
casos das questões que podem ser conhecidas, por expressa disposição legal, em qualquer tempo e 
grau de jurisdição. Nesse sentido, cf.:
PROCESSUAL CIVIL  –  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –  FALTA DE PREQUESTIONAMENTO 
(SÚMULA 282/STF).
1. Configura-se o prequestionamento quando a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal 
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se 
sua aplicação ou não ao caso concreto.
2.  Admite-se  o  prequestionamento  implícito  para  conhecimento  do  recurso  especial,  desde  que 
demonstrada, inequivocamente, a apreciação da tese à luz da legislação federal indicada, o que não 
ocorreu na hipótese dos autos.
3.  Surgindo  violação  à  norma federal  durante  o  julgamento  pelo  Tribunal  ou  não  tendo  este  se 
manifestado sobre as questões suscitadas, é imprescindível o prequestionamento da matéria, através 
de embargos de declaração, que não serão considerados protelatórios, conforme Súmula 98/STJ.
4. Recusando-se o Tribunal a emitir juízo de valor sobre os dispositivos apontados nos embargos de 
declaração,  a orientação desta Corte é no sentido de que o recurso especial  deve indicar  como 
violado o art. 535 do CPC, sob pena de aplicação da Súmula 211/STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Segunda  Turma.  Embargos  de  Declaração  no  Recurso 
Especial  717.922/PR.  Relatora  Ministra  Eliana  Calmon.  Brasília,  03  de  maio  de  2005.  Diário  da 
Justiça da União de 06 de junho de 2005, p. 294.).
359 LODI, Luís Fernando Balieiro. Embargos declaratórios prequestionadores.  In  WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim; NERY JUNIOR, Nelson (coord). Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis de 
Acordo com a Lei 9.756/98. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 450. 
360 Código de Processo Civil - art. 267. §3°. “O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 
jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI; 
todavia,  o  réu  que  a  não  alegar,  na  primeira  oportunidade  em  que  lhe  caiba  falar  nos  autos, 
responderá pelas custas do retardamento”.



158

prequestionadas para que sejam apreciadas em recurso especial e extraordinário,361 

ainda que haja divergência doutrinária.362

4.6.2 Os embargos prequestionadores

Os  chamados  embargos  declaratórios  prequestionadores  são  o 

instrumento de que se serve a parte para exigir do órgão julgador que se manifeste 

sobre questão federal ou constitucional que havia sido debatida nos autos. Dessa 

maneira, a parte não pode ser penalizada com a omissão do órgão julgador que, ao 

não se pronunciar sobre a questão, impede a admissão dos recursos especial  e 

extraordinário que acaso a parte queira promover.

Não se trata de nova hipótese de cabimento de embargos de declaração. 

Na verdade, a causa de interposição dos embargos para fins de prequestionamento 

é um vício da decisão, in casu, a omissão do julgador, que não se manifestou sobre 

o ponto aventado.363

Código de Processo Civil – art. 301, §4° “Com exceção do compromisso arbitral, o juiz conhecerá de 
ofício da matéria enumerada neste artigo”.
361 “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. I. - Em se 
tratando de recurso extraordinário, qualquer questão, inclusive de ordem pública, necessita ter sido 
discutida e apreciada na instância a quo. Precedentes. II. - Somente a ofensa direta à Constituição 
autoriza  a admissão do recurso extraordinário.  No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas 
infraconstitucionais. III. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta 
da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a 
questão fica no campo da legalidade,  inocorrendo o contencioso constitucional.  IV.  -  Agravo não 
provido.”  (BRASIL.  Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Agravo Regimental  no Agravo de 
Instrumento 505029/MS. Relator  Ministro Carlos Velloso.  Brasília,  12 de abril  de 2005.  Diário  de 
Justiça da União de 06 de maio de 2005, p. 29; EMENT v. 2190-08, p. 1472).
362 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi, 2003, p. 210 e 212. O autor aponta, como defensores da 
tese  contrária,  Paulo  Henrique  dos  Santos  Lucon  (Recurso  Especial:  ordem  pública  e 
prequestionamento) e Nelson Luiz Pinto (Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça. São 
Paulo: Malheiros, 1992. p. 145).
363 “Esses embargos somente terão cabimento se a questão federal ou constitucional, a respeito da 
qual vai se pedir a manifestação do órgão julgador, tiver sido previamente debatida pelas partes. Pois, 
se,  embora levantada e debatida pelas partes,  este órgão deixou de decidi-la,  mais que clara a 
ocorrência da omissão, a justificar o cabimento dos embargos de declaração”. (FERNANDES, Luís 
Eduardo Simardi, 2003, p. 218). 
No mesmo sentido:  “Afigura-se-nos  de vital  importância  se atenham as  partes em verificar  se  o 
acórdão dá margem segundo o estatuído nos ns. I e II do art. 535 do CPC, a embargos declaratórios, 
porque, em geral, as decisões das instâncias ordinárias enfrentam peculiaridades de casos concretos 
nem sempre ventilando teses jurídicas capazes de ensejar o recurso extraordinário”. (FELICIANO, 
Eva  da  Cruz.  Os  embargos  declaratórios  e  seus  efeitos  no  recurso  extraordinário.  Revista  dos 
Tribunais, São Paulo, v. 517, p. 241-244, nov. 1978. p. 242).
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A previsão de oposição desses embargos encontra reconhecimento tanto 

no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça.364

Entretanto,  não são cabíveis  os  embargos quando se  pretende que o 

órgão julgador indique, de maneira explícita, os dispositivos violados, porque não 

está  obrigado  a  isso,  e,  nesse  caso,  não  há  omissão  a  ser  sanada  pela  via 

adequada dos embargos de declaração.365

Na mesma linha de entendimento:
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DE 
QUALQUER  DOS  VÍCIOS  PREVISTOS  NO  ART.  535  DO  CPC.  FINALIDADE  DE 
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1.  Os  embargos de  declaração são  cabíveis  quando  houver  no  acórdão  ou  sentença, omissão, 
contrariedade ou obscuridade, nos termos do art. 535, I e II, do CPC.
2. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios 
previstos no art.  535 do CPC,  constantes do decisum embargado,  não se prestam,  portanto,  ao 
rejulgamento da matéria  posta  nos  autos,  pois,  visam,  unicamente,  completar  a  decisão  quando 
presente  omissão  de  ponto  fundamental,  contradição  entre  a  fundamentação e  a  conclusão  ou 
obscuridade nas razões desenvolvidas.
3. Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que, à guisa de omissão, têm o único propósito de 
prequestionar  a  matéria  objeto  de  recurso  extraordinário  a  ser  interposto.  Precedente  da  Corte 
Especial.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração ARMC 5631/DF. Relator Min. Luiz 
Fux. Brasília, 01 de junho de 2004. Diário de Justiça da União de 28 de junho de 2004, p. 186). 
Cf. também: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. EERESP 548107/PE.  Relator 
Min. Luiz Fux. Brasília, 27 de abril  de 2004. Diário de Justiça da União de  31 de maio de 2004, 
p.00199.
364 “Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de declaração. A oposição de embargos 
declaratórios  visando  à  solução  de  matéria  antes  suscitada  basta  ao  prequestionamento,  ainda 
quando o Tribunal  a  quo  persista  na omissão  a  respeito  (v.g.  RE 210.638,  1ª  T.,  Pertence,  DJ 
19.6.98). 2. Controle de constitucionalidade de normas: reserva de plenário (CF, art. 97): reputa-se 
declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da 
norma ordinária  pertinente  à lide  para decidi-la  sob critérios diversos alegadamente extraídos da 
Constituição (v.g. RE 240.096, Pertence, 1ª T., DJ 21.5.99)”. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 
399035/RJ. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília, 26 de abril de 2005. Diário de Justiça da 
União de 13 de maio de 2005, p. 16; EMENT v. 2191-03, p. 496).
“Recurso Especial.  Prequestionamento. Ausência de Embargos de declaração. Agravo regimental. 
Súmula 168 - STJ.
I - É matéria pacificada neste Tribunal, com decisões da  Corte Especial, ser necessária a oposição 
de  embargos  de  declaração  para  fins  de  prequestionamento,  mesmo quando  a  questão  federal 
apareça no julgamento do acórdão recorrido.
II - Aplicação, in casu, do enunciado da Súmula 168 desta Corte.
III - Agravo regimental desprovido”.
(BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Segunda  Seção,  AgRg  nos  EREsp  164.401/CE.  Relator 
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.Brasília, 25 de maio de 2005. Diário de Justiça da União de 15 de 
junho de 2005, p. 149).
365 “Se por um lado, claramente cabíveis os embargos de declaração ‘prequestionadores’ quando a 
questão federal ou constitucional, embora suscitada e debatida pelas partes, deixou de ser decidida, 
por outro lado, não tem cabimento esse recurso para forçar que o órgão a quo, que decidiu a questão, 
indique expressamente os dispositivos da Constituição Federal ou da lei federal cuja violação vai ser 
alegada nos recursos extraordinário ou especial a serem interpostos.
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Há, de igual forma, proibição de se introduzir questão nova, uma vez que, 

se a hipótese de cabimento desses embargos é a omissão da decisão, justamente 

sobre questão que foi  levantada pelas partes, não haverá esse vício se o órgão 

julgador não se manifestar sobre ponto que não foi debatido anteriormente pelas 

partes.366

No  entanto,  se  a  questão  for  de  ordem  pública,  admite-se  seja  ela 

suscitada pela primeira vez nos embargos de declaração. 

No item anterior, afirmou-se que até as questões de ordem pública devem 

ter sido objeto de manifestação do julgador a fim de que se admitam os recursos 

especial e extraordinário.

Contudo, se até a oposição dos embargos, o juiz não tiver se manifestado 

sobre  as  questões  de  ordem  pública  acaso  existentes  nos  autos,  e  elas  foram 

argüidas  apenas  em  sede  de  embargos,  estará  o  magistrado  obrigado  a  se 

manifestar, por força do disposto no § 3° do art. 267 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, não se consideram como protelatórios os embargos de 

declaração com fins prequestionadores. Tal entendimento foi sumulado pelo STJ, no 

É que, nesses casos, não haverá qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o órgão julgador não 
está obrigado a citar esses dispositivos, o que, de outra parte, não poderá trazer qualquer prejuízo 
àquele que pretende interpor recurso especial ou recurso extraordinário, pois, como já discutido, o 
prequestionamento  estará  atendido  sempre  que  o  órgão  a  quo decidir  a  questão  federal  ou 
constitucional, independentemente da indicação dos dispositivos da lei federal ou da Constituição.” 
(FERNANDES, Luís Eduardo Simardi, 2003, p. 217).
366 A propósito, confira-se acórdão do STJ sobre o assunto:
TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL  -  ICMS  -  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DOS  SALDOS 
CREDORES - AÇÃO DECLARATÓRIA - CABIMENTO - NULIDADE DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO - 
INOCORRÊNCIA -  PERÍCIA  -  DESNECESSIDADE DA PROVA DA NÃO TRANSFERÊNCIA  DO 
ENCARGO FINANCEIRO - INAPLICABILIDADE DO ART.
166 DO CTN - PRECEDENTES.
- Não se prestam os aclaratórios ao exame de matéria nova, só suscitada quando da oposição dos 
embargos de declaração.
- O julgador não está obrigado a abordar todos os temas invocados pelas partes se um deles é 
suficiente e prejudicial dos outros, para o deslinde da controvérsia.
-  É  entendimento  pacífico  deste  STJ que  a  ação  declaratória  é  meio  próprio  para  se  discutir  o 
cabimento, ou não, de correção monetária dos saldos credores do ICMS.
- Em se tratando de ação declaratória, onde se discute apenas questão de direito, sem se discutir o 
"quantum", desnecessária se faz a realização de perícia com o objetivo de averiguar a existência, ou 
não, da repercussão, por isso que tal  exigência só é aplicável  quando se cogita de repetição do 
indébito.
- Recurso não conhecido. 
(BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Segunda  Turma.  Recurso  Especial  154.350/RS.  Relator 
Ministro Francisco Peçanha Martins. Brasília, 06 de abril de 2000. Diário da Justiça da União em 22 
de maio de 2000, p. 95).
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verbete  98:  “Embargos  de  declaração  manifestados  com  notório  propósito  de

prequestionamento não têm caráter protelatório”.

Por outro lado, ocorre, às vezes, de serem rejeitados os embargos de 

declaração  prequestionadores,  por  não  se  haver  vislumbrado  a  ocorrência  da 

omissão apontada.

Nesse caso, a parte não tem garantido o necessário prequestionamento 

para a admissão dos recursos especial e extraordinário.

Dessa forma, não devem ser conhecidos tais recursos, pois não houve 

pronunciamento acerca das questões ditas violadas, persistindo, assim, a omissão.

Esse é o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça, o que levou à edição do Enunciado n° 211 da Súmula deste Tribunal de 

Justiça:  “Inadmissível  recurso  especial quanto  à  questão  que,  a  despeito  da 

oposição  de  embargos  declaratórios,  não  foi  apreciada  pelo  tribunal

a quo.”367

Contudo,  a  parte  que  não  logrou  êxito  na  oposição  dos  embargos 

declaratórios prequestionadores pode manejar recurso especial com o fito de discutir 

negativa de vigência à lei federal, no caso, o art. 535, II, do Código de Processo 

Civil:

[...]  Se  a  omissão  alegada  pelo  embargante  quando  da  oposição  os 
embargos de declaração efetivamente existia, esse recurso não poderia ter 
sido rejeitado, vê que a omissão é uma das causas de interposição dos 
embargos,  conforme  expressamente  reconhece  o  inc.  II  do  art.  535  do 
nosso estatuto processual.
Se  o  cabimento  dos  embargos  de  declaração  era  garantido  pela 
mencionada  disposição  processual,  a  decisão  que  rejeita  esse  recurso 
contraria lei federal, e, por essa razão, dá ensejo à interposição do recurso 
especial, com fundamento no art. 105, III, a, da CF.
Mas, de se atentar para o fato de que esse recurso especial deve se fundar 
exclusivamente  na  violação  ao  art.  535,  II,  do  CPC,  e  não  se  presta  à 

367 Extrai-se  do  Voto  do  Min.  Carlos  Velloso,  julgamento  do  Agravo  Regimental  no  Agravo  de 
Instrumento  513.044-/SP:  Esclareça-se  que  os  embargos  de  declaração  servem  para  obter  o 
prequestionamento quando, posta a questão constitucional à apreciação do Tribunal, esse se omite. 
É dizer, se a questão constitucional não vinha sendo discutida e somente foi suscitada nos embargos 
de declaração, não há falar em prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 282 desta Corte. 
(BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal,  Segunda  Turma,  AI  513044  AgR/SP.  Relator  Min.  Carlos 
Velloso. Brasília, 22 de fevereiro de 2005. Diário de Justiça da União de 08 de abril de 2005, p. 31; 
EMENT V. 2186-08, p. 1496).
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discussão  das  matérias  federais  ou  constitucionais  a  respeito  das  quais 
paira a omissão alegada nos embargos.368

Outro ponto que se deve observar é quando as questões são analisadas, 

pela primeira vez, pelo julgado do segundo grau, “ou quando traduz, ele mesmo, 

violação  à  lei  (v.g., o  aresto  que  transgride  o  mandamento  legal  concernente  à 

publicação correta da pauta)”. Nesse caso, “considera-se satisfeito ou relevado o 

prequestionamento pois ou ‘há manifestação de ofício do Judiciário’ (AI 2.414, rel. 

Min.  Garcia  Vieira,  in  DJU  de  2.5.90,  p.  3.605)  ou  o  julgado  encerra  ‘erro  de 

procedimento’”.369

Questão que também se coloca é a hipótese de a matéria  federal  ou 

constitucional  surgir  apenas no aresto  do  qual  se  pretende recorrer  especial  ou 

extraordinariamente. Isto é, se até o julgamento da apelação, nenhuma das partes 

havia alegado violação à lei federal ou à Constituição – porque a sentença não havia 

violado tais dispositivos – e se constata que o acórdão do apelo é que infringiu essas 

normas,  seria  necessária  a  oposição  dos  embargos  para  efeito  de 

prequestionamento?

Nesse  caso,  não  haveria  essa  obrigatoriedade,  uma  vez  que  o 

prequestionamento já estaria preenchido.

De  fato,  como  o  escopo  dos  embargos  prequestionadores  é  suprir 

omissão do órgão a quo sobre questão federal ou constitucional a fim de permitir a 

368 FERNANDES, Luís Eduardo Simardi, 2003, p. 229.
369 CARDILLO, Roberto Mortari. Embargos de declaração como pré-condição recursal.  Revista dos 
Tribunais, v. 693, p. 290-292, jul. 1993, p. 292. Neste sentido, tem decidido o STJ:
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL.  JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE.  NÃO 
VINCULAÇÃO.  PREQUESTIONAMENTO.  MATÉRIA  DEBATIDA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM. 
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é procedimento bifásico, não estando o Superior 
Tribunal de Justiça adstrito ao exame preliminar realizado no Tribunal de origem.
2.  A  matéria  recursal  foi  objeto  de  decisão  pelo  acórdão  recorrido,  estando  configurado  o 
prequestionamento necessário ao conhecimento do recurso nesta excepcional instância.
3. A apreciação das questões suscitadas não demandam o reexame do conjunto fático-probatório, 
sendo matéria pacífica nesta Corte que o adiantamento do valor residual garantido não desnatura o 
contrato de arrendamento mercantil (súmula 293/STJ), bem como que os juros remuneratórios não 
estão limitados a 12% ao ano nos contratos firmados com instituições financeiras.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma. Embargos de Declaração no Recurso Especial 
692.176/MS. Relator Ministro Fernando Gonçalves. Brasília, 17 de maio de 2005. Diário da Justiça da 
União de 06 de junho de 2005, p. 343).
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admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, e essa omissão, in casu, não 

está presente, os embargos não precisam ser manejados.370

Contudo, o STJ e o STF têm mantido entendimento que, mesmo nessas 

hipóteses, deve-se opor os embargos declaratórios prequestionadores.371

Apesar  de  não  concordar  com a  posição  dos  tribunais,  Luís  Eduardo 

Simardi Fernandes reconhece que essa postura é a mais cautelosa, porque evita 

que o recurso especial ou extraordinário seja inadmitido por essa razão.372

4.7 Do processamento dos embargos de declaração. Embargos de declaração 

protelatórios

Dispõem os incisos do art. 535 os embargos de declaração deverão ser 

opostos quando o teor da sentença ou o acórdão contiver obscuridade, contradição 

ou  omissão.  Limita,  desta  feita,  o  Código  de  Processo  Civil,  as  hipóteses  de 

autorização à oposição do recurso quando da ocorrência de uma das três situações.

370 FERNANDES, Luis Eduardo Simardi, 2003, p. 236.
371 “PROCESSUAL  CIVIL.  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.  AGRAVO.  PRAZO.  RECURSO 
ESPECIAL. QUESTÃO NOVA SURGIDA NO JULGAMENTO COLEGIADO. OMISSÃO DA DECISÃO 
RECORRIDA.  EMBARGOS  DECLARATORIOS  INDISPENSAVEIS.  AUSENCIA  DE 
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Pedido de reconsideração nem interrompe nem suspende o prazo para interposição do agravo de 
instrumento, que deve ser contado da data em que a parte teve ciencia do despacho agravado.
Se a questão federal surgir no julgamento colegiado, sem que sobre ela tenha o tribunal local se 
manifestado,  como  percebido  na  especie,  cumpre  ao  recorrente  ventila-la  em  embargos  de 
declaração, sob pena de a omissão inviabilizar  o conhecimento do recurso especial,  por falta de 
prequestionamento.
Recurso não conhecido.”
(BRASIL.  Superior  Tribunal  de Justiça.  Quarta  Turma.  RESP 7191/RJ.  Rel.  Ministro  Cesar  Asfor 
Rocha. Brasília, 03 de dezembro de 1996. Publicado Diário de Justiça da União de 10 de março de 
1997, p. 5970).
“EMENTA:  1.  Agravo  de  instrumento:  traslado  deficiente:  falta  das  cópias  da  apelação  e  dos 
embargos declaratórios opostos ao acórdão recorrido, peças indispensáveis ao exame da incidência, 
ou não, da Súmula 356, já que as questões suscitadas no RE não foram examinadas pelo Tribunal a 
quo:  Súmula 288.  2.  Recurso extraordinário:  descabimento:  falta  de prequestionamento,  exigível, 
segundo a jurisprudência da Corte, ainda que a pretendida violação ao texto constitucional tenha 
surgido na decisão recorrida: Súmulas 282 e 356.
(BRASIL.  Supremo Tribunal Federal.  Primeira Turma. AI  319666 AgR/SP. Relator Min.  Sepúlveda 
Pertence. Brasília, 22 de outubro de 2002. Publicado Diário de Justiça da União de 22 de novembro 
de 2002, p. 62; EMENT v. 2092-05, p. 911).
372 FERNANDES, Luis Eduardo Simardi, 2003, p. 239.
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Pode-se conceber nas entrelinhas do dispositivo processual mencionado, 

que  para  qualquer  outra  alteração  entendida  de  direito  na  decisão  interlocutória 

malograda, a via legalmente correta é a do agravo de instrumento.

O  suposto  prejudicado  tem  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  para  efetuar  o 

protocolo do recurso junto ao juízo singular ou ao Colegiado,  de acordo com os 

termos  do  art.  536  do  Código  de  Processo  Civil.373 Nesse  ínterim,  desde  que 

efetivamente opostos, os embargos de declaração interrompem o prazo para todos 

os outros recursos eventualmente cabíveis.374

A petição recursal, sem necessidade do preparo, deverá ser estritamente 

dirigida ao juiz ou ao relator do processo, bem como indicará fundamentadamente o 

ponto sobre o qual recai a obscuridade, contradição ou omissão.

Não há disposição na norma acerca  de  resposta  pela  parte  contrária, 

restando a obrigação de julgamento pelo  juiz  ou  Colegiado no igual  prazo de 5 

(cinco) dias. Nos tribunais, o relator apresentará seu voto na sessão subseqüente.375

No intuito  de  evitar  a  oposição do  recurso  de  embargos declaratórios 

apenas  para  retardar  a  interposição  de  outro  pela  parte  adversa,  o  legislador 

processual civil adverte que o órgão julgador, quando da sua manifestação, assim o 

declarará, condenando o autor do recurso ao pagamento de multa no valor de até 

1% (um por cento) sobre o valor da causa ao embargado. Efetivamente desse modo 

é que têm procedido os órgãos judiciais pátrios.376

373 art.  536.  Os embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou 
relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando sujeitos a preparo.
374 Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, 
por qualquer das partes.
375 Art.  537.  O  juiz  julgará  os  embargos  em cinco  dias;  nos  tribunais,  o  relator  apresentará  os 
embargos em mesa na sessão subseqüente, proferindo voto.
376 ADMINISTRATIVO  -  MANDADO  DE SEGURANÇA  -  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535,  DO CPC - SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁVEIS - 
HOMOLOGAÇÃO  DE TABELAS  PARA  INCLUSÃO  NO  PCC  –  ATO  OMISSIVO  CONTÍNUO 
RECONHECIDO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS - EXTINÇÃO DO WRIT, SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO - FATOS SUPERVENIENTES - PORTARIAS SRH/MP NºS 1975 E 1977 
E PORTARIA PUBLICADA NO BOLETIM  DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 
AUSÊNCIA  DE OMISSÃO,  OBSCURIDADE  OU  CONTRADIÇÃO  –  CARÁTER 
PROCRASTINATÓRIO - REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA 
CAUSA.
1 - O direito a ser amparado pelo writ deve vir demonstrado de plano, sendo pré-constituída a prova, 
evidenciando-se,  desde  logo,  sua  existência  e  extensão.  No  entanto,  assim  não  tendo  feito  o 
embargante,  esgotou-se  o  presente  caminho  processual.  Ressalvadas  as  vias  ordinárias  que 
entender cabíveis para salvaguardar possível direito que lhe estiver sendo subtraído.
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Conceituando o que seriam os embargos de declaração manifestamente 

protelatórios,  Antônio de Pádua Ferraz Nogueira afirma serem “aqueles faltos de 

fundamentação, ou alicerçados em teses notoriamente despidas de juridicidade, ou, 

ainda,  os  interpostos  com  malícia,  em  face  do  “erro  grosseiro”,  evidente  e 

inescusável em que se alicerçam. São esses embargos criados pela má-fé, pois o 

embargante está consciente de sua inépcia, havendo sagacidade inequívoca”.377

Criticando a redação original do art.  538 do CPC, Augusto de Macedo 

Costa Júnior citava a ampla utilização dos embargos de declaração para prolongar o 

andamento processual,  retardando,  assim, o  trânsito  em julgado da decisão que 

ainda se apresente passível de embargos declaratórios:

Aberta, a meu ver, ante a exclusividade da minguada pena processual, larga 
via de protelação do feito pelo uso de embargos de declaração sucessivos, 
todos  com  o  suplemento  de  sempre  “suspenderem  o  prazo  para  a 
interposição  de  outros  recursos”.  Adite-se  que  nem  ao  menos  se  pode 
condicionar a manifestação ulterior da parte recalcitrante ao purgamento da 
pena ou à perda do direito de recorrer após três incontinências processuais, 
como nas hipóteses do art. 268 do CPC.378

E,  preocupado  com  esse  uso  indevido  dos  embargos  de  declaração, 

advertia:

A presente  proposta,  como  corolário  do  que  se  abordou  em síntese,  é 
alertar o legislador para que se restabeleça a norma do §5º do art. 862 do 

2 - São incabíveis Embargos Declaratórios utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova 
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador (RTJ 154/793). A decisão 
embargada, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida, já que foi absolutamente clara em sua 
conclusão, inexistindo qualquer omissão.
3 - Não havendo qualquer fundamento relevante que justifique a oposição dos presentes embargos 
ou que venha infirmar as razões consideradas pelo v. acórdão embargado, configurado está o nítido 
caráter protelatório dos mesmos, impondo-se a aplicação da multa  de  1% sobre o valor da causa, 
prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4 - Precedentes (EEREsp nº 163.975/PR, 159.228/SP e EDAGA 211.519/MG).
5 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados, com aplicação de multa.
(BRASIL.  Superior  Tribunal  de Justiça.  S3 -  Terceira Seção.  EDEDMS 8769/DF. Rel.  Min.  Jorge 
Scartezzini. Brasília,  28 de abril de 2004. Diário da Justiça da União de 02 de agosto de 2004, p. 
296).
Embargos de declaração: ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada: 
caráter protelatório: aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (C. Pr. Civil, art. 
538, parágrafo único).
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma.  AI 493470 AgR-ED/SP. Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence. Brasília, Brasília, 30 de junho de 2004. Diário de Justiça da União de 13 de agosto de 2004, 
p. 275; EMENT VOL-02159-06, p.1219).
377 NOGUEIRA, Antônio de Pádua Ferraz. Princípios fundamentais dos embargos de declaração e 
suas implicações quando protelatórios. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 711, p. 7-16, jan. 1995, p. 
14.
378 COSTA JÚNIOR, Augusto de Macedo. Embargos de declaração: a latente inconveniência do art. 
538 do Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais, São Paulo, n º. 480, p. 15-16, out. 1975. p. 
16.
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anterior CPC: “os embargos declaratórios suspendem os prazos para outros 
recursos,  salvo  se  manifestamente  protelatórios  e  assim  declarados  na 
decisão  que  os  rejeitar”,  como dispositivo  substitutivo  do art.  538 e  seu 
parágrafo único do atual estatuto processual.379

Entretanto,  não  havia  nenhuma previsão  de  multa,  para  os  embargos 

declaratórios que eram interpostos  na primeira  instância,  ao  embargante que se 

utilizava desse recurso para fins protelatórios, ao contrário do que era previsto no 

parágrafo único do original artigo 538. 

Justamente  em  virtude  desse  emprego  impróprio  dos  embargos  de 

declaração que a reforma processual empreendida com a edição da Lei nº. 8.950/94 

alterou  a  redação do  parágrafo  único  do  art.  538  do Código  de  Processo  Civil. 

Assim, com a modificação da redação do texto processual, o que levou à unificação 

dos embargos declaratórios, há essa previsão de multa tanto para os embargos de 

declaração opostos em primeira e em segunda instância.

E,  atualmente,  na  hipótese  de  reincidência,  o  embargante  será 

condenado ao pagamento de multa no valor de até 10% (dez por cento). Até que 

seja efetuado o pagamento desse último valor, não poderá o recorrente se valer de 

qualquer outra manobra processual.380

De se assinalar que a majoração da multa ao décuplo do seu valor não 

impossibilita que a condenação da parte em perdas e danos por litigância de má-fé 

(art. 16 e ss. do CPC).

Contudo,  a  imposição  da  multa  maior,  em  caso  de  reincidência,  não 

bastou para elidir reivindicações no sentido da adoção de uma postura mais firme 

para combater o uso inapropriado dos embargos declaratórios,  na tentativa de a 

parte  se  aproveitar  do  efeito  interruptivo  que  traz  o  recurso  com  a  sua  mera 

interposição:

Não se demonstra, portanto, lógico e razoável permitir a prevalência dessa 
torpeza protelatória,  -  reprovável  oportunismo recursal,  -  limitando a  sua 
repulsa  à  simples  sanção  expressa  na  referida  norma,  como  se  fosse 
possível  excluir  o  conjunto  de  disposições  que  regem  o  processo  e, 

379 Idem ibidem, p. 16.
380 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, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor 
respectivo.
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especificamente,  disciplinam  os  recursos.  Estar-se-ia,  com  isso, 
favorecendo o litigante de má-fé, aquele que usa o processo para conseguir 
objetivo  ilícito,  inclusive  procedendo  de  modo  temerário  e  colocando 
resistência injustificada ao andamento do processo, em proveito próprio (art. 
17, III, IV e V do CPC). Além do prejuízo que esse embargante causa à 
parte  contrária,  obstando o trânsito  em julgado da decisão,  sentença ou 
acórdão,  também  o  seu  procedimento  está  a  atentar  contra  a  própria 
dignidade da justiça, que, dentre outros princípios, tem por escopo a efetiva 
celeridade do processo e o tratamento igualitário das partes.
Aliás,  a  aplicação de multa  por  litigância  de má-fé não se  condiciona à 
procedência ou improcedência da ação, à eficácia ou ineficácia do ato, pois 
destina-se à exclusiva punição pessoal de parte que age incorretamente. 
Por  isso,  nada impede,  também, que se aplique a multa e se indefira  a 
inicial;  ou  que  se  multe  e,  ao  mesmo  tempo,  se  invalide  o  efeito  da 
contestação; ou, ainda, que se imponha a pena pecuniária e se declare nulo 
ou imprestável o ato. Por idêntico fundamento pertinente, como se conclui, 
cabe desconsiderar os embargos protelatórios, perdendo esse recurso, por 
conseqüência, o seu efeito “interruptivo”, que não pode ser validado só pela 
aplicação das multas, ou pelo depósito antecipado destas, como previsto no 
parágrafo  único  do  art.  538  do  CPC,  “depósito”  este  que  simplesmente 
condiciona  a  interposição  de  “outros  recursos”,  onde  se  inclui  o  próprio 
agravo de instrumento, este último cabível quando indeferidos os recursos 
seqüentes aos embargos.381

Dessa forma, verifica-se que pretendeu o legislador  limitar  a  utilização 

desmesurada  dos  embargos  declaratórios  para  procrastinar  o  feito,  usado 

constantemente para dificultar o trânsito em julgado da decisão.382

381 NOGUEIRA, Antônio de Pádua Ferraz. Princípios fundamentais dos embargos de declaração (com 
as alterações da Lei 8.950/94). Revista de Processo, São Paulo, n. 77, p. 7-19, jan./mar. 1995, p. 17-
18. 
Sobre essa inovação, discorre Sônia Márcia Hase de Almeida Baptista:
“Parece-me que a preocupação com a má utilização do recurso de embargos declaratórios, fez com 
que a reforma estabelecesse duas multas. Uma, nos embargos protelatórios – 1% do valor da causa; 
outra, na reiteração dos embargos protelatórios – 10% do valor da causa, condicionando o recorrente 
a este depósito, na hipótese de interposição de outro recurso.
Assim,  quer  se  ponha  a  questão,  partindo  da  decisão  embargada;  quer  se  ponha  partindo  dos 
embargos de declaração, a solução é única. A decisão não é modificável porque é decisão, mas 
porque é decisão embargável e, ou foi embargada, ou não foi. Se foi, corre-se o risco de serem os 
embargos  protelatórios;  se  não  foi  embargada,  opera-se  a  preclusão  ou,  incide  na  falta  de  pré-
questionamento, em se tratando de recurso especial ou extraordinário”. (BAPTISTA, Sônia Márcia 
Hase de Almeida. Embargos de declaração – inovações da reforma (modificações introduzidas pela 
Lei 8.950, de 13.12.94). Revista de Processo, São Paulo, n º. 80, p. 27-29, out./dez. 1995. p. 29.)
382 Calamandrei elenca os expedientes utilizados, no Direito italiano, para retardar o andamento do 
processo, e que pode muito bem ser aplicado no Direito pátrio: “Uma vez iniciado o processo, o abuso 
clássico ou tradicional que uma ou outra parte tentará (e até inclusive ambas partes, as duas em 
acordo), será o de ‘enrolar’. Dum pendet rendet [enquanto pende, rende], é velha reprovação dirigida 
aos advogados; o aprazamento é, na opinião comum, a arma predileta do litígio; e o vocabulário 
judicial está cheio, desde a antiguidade, de palavras que recorrem todos os matizes desta doença 
endêmica dos juízos:  tergiversar, cansar, molestar, fartar, retardar, remitir, aprazar, diferir ...Haveria 
que fazer um interessante estudo lingüístico sobre esta colheita de sinônimos, que têm crescido no 
terreno fértil da litigiosidade.
Em todo processo ocorre  quase sempre que,  frente à parte que tem pressa,  seta a que quer  ir 
devagar: normalmente quem tem pressa é o ator, e quem não a tem é o demandado, interessado em 
alongar o mais que possa a rendição de contas. Mas pode também ocorrer que o afã retardatário 
esteja de parte do ator, quando, conhecendo que não tem razão, tenta manter em pé a causa o mais 
que possa, com o fim de ter ao tímido adversário sob aquela espada de Damocles, até que se decida 
a aceitar uma transação (ou também para esperar que o juiz seja promovido, ou que entre em vigor a 
esperada reforma processual).
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Todavia, referida multa não foi prevista pela lei que instituiu os juizados 

especiais (Lei n° 9.99/95).

Entende Mantovanni Colares Cavalcante que, por isso, essa multa não é 

aplicável, “uma vez que não se pode utilizar subsidiariamente o Código de Processo 

Civil  nos  juizados  especiais  cíveis,  pois  a  lei  não  previu  expressamente  essa 

hipótese”.383

E como nos juizados especiais a interposição dos embargos declaratórios 

suspende e não interrompe o prazo para a propositura dos outros recursos, adverte 

o autor que os juízes e as turmas recursais devem ficar atentas para que não se 

utilize o instituto com intento procrastinatório, e que:

[...] o melhor meio de se coibir referido abuso é, no caso do juiz, apreciar 
imediatamente os embargos,  e na hipótese de embargos contra acórdão 
das Turmas Recursais, o Relator deverá pôr os embargos em uma mesa, 
para  julgamento,  na  primeira  sessão  seguinte,  independentemente  de 
pauta, proferindo seu voto.384

No  entanto,  mesmo  com  a  possibilidade  de  imposição  de  multa  (no 

processo civil,  uma vez que não é cabível  nos recursos dos juizados especiais), 

ainda  subsiste  o  uso  exagerado  dos  embargos  declaratórios  para  atrapalhar  a 

chegada ao fim do processo – tendo em vista seu cabimento ante todos os tipos de 

decisões judiciais, quer sejam sentenças, quer sejam decisões interlocutórias, quer 

sejam  despachos  –,  o  que  requer  seja  limitado  o  emprego  dos  embargos 

declaratórios apenas nas hipóteses para as quais foram criados.

Em ambos os casos, há uma parte que tem interesse em se servir de todas as possíveis desviações 
e complicações do procedimento, não para conseguir os efeitos fisiológicos aos quais preordena a lei 
aquela possibilidade, senão com o fim de conseguir o efeito indireto de retardar o ritmo judicial e 
aprazar a solução. Num sistema processual de tipo dispositivo como é o nosso, é normal, já que as 
alavancas de velocidade  estão  deixadas  à  iniciativa  das  partes,  que  o  ritmo do  processo esteja 
dominado por elas: e, pelo tanto, é natural que, dentro de certos limites (é dizer, dentro da elástica 
disciplina dos termos processuais, cujo sistema, alguns com função retardatária e outros com função 
aceleratriz, tende a manter entre os diversos atos do processo uma justa reparação), cada parte se 
valha do seu próprio poder de impulso para acelerar ou retardar o cumprimento de certas atividades 
que dele dependem. Mas o abuso começa quando uma parte, tendo esgotado já aquela margem de 
lícito retardo que lhe era concedido pela elasticidade dos prazos, tenta alongar o processo mediante 
petições  que  sabe  são  infundadas  e  que  se  propõem,  não  para  que  sejam  acolhidas,  senão 
unicamente com o fim de ganhar o tempo que o contrário terá que gastar em se opor a elas e o juiz 
em rejeitá-las: o qual acontece especialmente a respeito de certas proposições de meios de prova 
sobre fatos que a  parte  requerente  sabe  perfeitamente que  não são  verdadeiros,  mas que,  não 
obstante, conseguem sua finalidade de impor ao juiz, para que possa declará-los não verdadeiros, o 
emprego  de uma longa  atividade de instrução”.  (CALAMANDREI,  Piero.  Direito  Processual  Civil. 
Campinas: Bookseller, 1999. v. III, p. 233-5).
383 CAVALCANTE, Mantovanni Colares, 1997, p. 68.
384 Idem ibidem, p. 68.
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5 CONCLUSÃO

O  homem  utiliza  a  linguagem  para  se  comunicar  e  expressar  o 

pensamento. 

Dotada de uma função social importante, mais que o ato de comunicar, a 

linguagem permite que o homem estabeleça laços de relacionamento com os seus 

pares e o meio em que vive.

O fenômeno lingüístico apresentou importante evolução com a teoria dos 

atos de fala, ou atos do discurso (de Austin e Grice), que evidenciou que certas 

ações só podem ser cometidas se se disser que se as está cometendo.

Restou verificado que, ao falar, isso é feito com uma certa intenção e uma 

determinada força, que produzem efeitos naqueles a quem esse ato é dirigido.

Paul  Grice,  por  sua vez,  desenvolveu  uma teoria  segundo  a  qual,  na 

comunicação, há uma presunção de racionalidade dos falantes, que denominou de 

princípio da cooperação racional. 

Esse  princípio  deve  ser  baseado  em  certas  regras,  que  chamou  de 

máximas conversacionais, apesar de entender que, no discurso, essas máximas não 

são obedecidas. O normal é que não sejam observadas, mas que, pelo contexto, 

pode-se colher informações extra-lingüísticas que completam o sentido verdadeiro 

expresso pela informação inicial. 

Dessa forma, pode-se concluir que há distinção entre o texto e o sentido 

que dele se extrai pela leitura.

Partindo da definição de discurso de Wittgenstein, de que o discurso é o 

uso que se faz da língua, conclui-se que só é possível apreender o discurso se se 

ultrapassar o sentido da linguagem como função para o de intenção. 

Como  o  discurso  se  caracteriza  como  atividade  comunicativa  de  um 

locutor,  numa  situação  de  comunicação  determinada,  que  engloba  tanto  os 
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enunciados produzidos naquela situação quanto o evento da enunciação, e que se 

manifesta linguisticamente através de textos, pode-se afirmar que a decisão judicial 

é um discurso.

A decisão judicial,  assim, como o discurso,  visa a produção de certos 

efeitos, dentre eles, além da conclusão da lide, o convencimento das partes de que 

aquela decisão é a mais adequada ao caso.

No  processo  de  formulação  do  julgado,  o  juiz  não  é  dotado  de 

neutralidade,  porque  é  impossível  exigir-se  que  um  ser  humano  não  seja 

influenciado  por  suas  convicções  pessoais,  seus  valores  e  pré-juízos,  além  da 

interferência que pode sofrer da opinião pública.

Ao contrário, o que se exige do juiz é imparcialidade, no sentido de que 

ele deve proporcionar às partes o igual direito de se manifestar no processo em 

todas as ocasiões que isso for possível.

A  fim  de  garantir  a  legitimidade  dessa  decisão,  há  a  obrigação  do 

magistrado de fundamentar as suas decisões. 

Isso não significa que não possa fundamentá-las de modo sucinto, mas 

deve se pronunciar sobre todos os pontos que lhe foram levados ao conhecimento, 

expondo, de forma clara, as razões do seu decidir.

Como forma de determinar o que seria uma decisão motivada, Michelle 

Taruffo  definiu  o  que  deveria  existir  na  decisão  para  que  ela  seja  declarada 

existente. Assim, se não existirem tais elementos, a decisão será inexistente.

Dessa forma, esse “conteúdo mínimo de justificação” consiste em que a 

decisão  deve  conter  a  indicação  das  escolhas  feitas  pelo  juiz;  o  contexto  das 

implicações e da coerência desses enunciados; e a justificação de cada um dos 

enunciados na base dos critérios do julgamento segundo o qual as escolhas do juiz 

parecem racionalmente corretas. 

Dessa forma, quando a decisão judicial não se apresenta motivada, ela é 

inexistente; mas, quando apresenta deficiência na fundamentação, é nula e pode 

ensejar o cabimento de recurso.
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Segundo a lei processual civil brasileira, a sentença deve conter relatório, 

fundamentação e dispositivo.

Entretanto, apesar da necessidade de ser formulada em linguagem clara 

e precisa, não se defende mais a questão de ser elaborada como um silogismo.

O desenvolvimento do processo deve atender aos princípios dispositivo e 

contraditório. O juiz deve decidir de acordo com o pedido das partes, que devem ter 

conhecimento da ação e todos os atos processuais. Há violação a esse princípio se 

o juiz não decide sobre pedido formulado ou se não oportuniza defesa à parte. 

Não há ofensa ao princípio do contraditório se o juiz não determina a 

intimação do embargado para responder aos embargos declaratórios. Isso porque a 

matéria  objeto  desse  recurso  já  foi  debatida  anteriormente  e  não  é  possível  a 

introdução de matéria nova no processo.

Mesmo  que  se  trate  de  matéria  de  ordem  pública  –  ocasião  que  se 

permite  sejam  pela  primeira  vez  mencionadas  em  embargos  declaratórios  – 

entende-se que o contraditório não resta inobservado, pela existência do recurso de 

apelação, que proporciona ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria.

As  espécies  de  pronunciamentos  judiciais  no  ordenamento  pátrio  são 

sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 

Em relação às sentenças, não há dúvida para a sua caracterização. 

No entanto, existe uma divergência quando se trata de diferenciar o que 

seriam decisões interlocutórias e o que seriam despachos.  Por fim, chegou-se à 

conclusão de que o que define a decisão interlocutória é conter carga decisória.

De  igual  forma,  é  essa  carga  decisória  quem  define  se  esses 

pronunciamentos são recorríveis ou não.

Os embargos de declaração têm natureza jurídica de recurso. 

Além dos pressupostos de admissibilidade inerentes a todos os recursos, 

os embargos de declaração, de acordo com a sistemática do Código de Processo 
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Civil,  são  cabíveis  quando  a  decisão  judicial  apresentar  os  seguintes  defeitos: 

obscuridade, contradição e omissão.

Entretanto,  entende-se  que  esse  rol  não  é  taxativo,  uma  vez  que  há 

outros casos, não previstos na lei,  em que a prática judiciária permite o uso dos 

embargos declaratórios para sanar esses defeitos.

Assim,  em  caso  de  erro  material  constante  do  julgado,  é  possível  a 

interposição de embargos de declaração.

São cabíveis contra qualquer decisão judicial, em todas as suas hipóteses 

– omissão,  contradição e obscuridade,  não apenas em relação às sentenças ou 

acórdãos, mas também contra as decisões interlocutórias e despachos.

Revestem-se dos efeitos devolutivo, uma vez que permite a devolução ao 

órgão julgador da matéria impugnada, e suspensivo. 

Os embargos de declaração são também atribuídos de efeito interruptivo, 

por força do art. 538 do CPC. Entretanto, esse efeito interruptivo se refere ao prazo 

para  a  interposição  de  outros  recursos,  enquanto  que  o  efeito  suspensivo  aqui 

tratado alude à eficácia da decisão embargada.

Admitem-se  os  embargos  declaratórios  com  efeitos  infringentes, 

importando, desse modo, em alteração do julgado, quando houver evidente erro na 

decisão embargada ou quando não existe outra forma recursal para a sua correção.

Ainda  há  a  questão  dos  embargos  prequestionadores,  que  são  o 

instrumento de que se serve a parte para exigir do órgão julgador que se manifeste 

sobre questão federal ou constitucional que havia sido debatida nos autos. Prestam-

se para a interposição de recurso especial, junto ao Superior Tribunal de Justiça, e 

de recurso extraordinário, para o Supremo Tribunal Federal.

Os  embargos  declaratórios  devem  ser  opostos  em  cinco  dias,  e 

interrompem  o  prazo  para  a  interposição  de  outros  recursos,  desde  que  sejam 

admitidos.
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Como  forma  de  coibir  a  utilização  desmesurada  dos  embargos  de 

declaração para dificultar o trânsito em julgado da decisão, o legislador previu multa 

de até 1% (um por cento) se tais embargos forem considerados protelatórios, e, de 

10% (dez por cento), se houver reincidência.

Todavia,  essa inovação no dispositivo do art.  538 não impediu que se 

continuasse a utilizar os embargos de declaração com esse fito.

De se verificar que, no Brasil, ao contrário de outros países, costuma-se 

desprestigiar  as decisões exaradas em primeiro grau, não se dando a confiança 

necessária a elas. 

Mas, de igual maneira, a grande maioria dos magistrados, ao julgarem os 

embargos de declaração, não o fazem de bom grado. Em primeiro lugar, porque 

terão que julgar novamente, ou seja, deverão prolatar nova decisão sobre um caso 

cujo assunto reputavam terem esgotado. E em segundo lugar, e talvez seja esse o 

ponto nevrálgico da questão, terão de admitir que não cumpriram com seu ofício de 

forma completa.

Barbosa Moreira afirma que o ideal seria que ninguém precisasse utilizar 

os embargos de declaração, pois em muitos casos são oferecidos com mero intuito 

protelatório,  onde não há defeito algum na decisão.  Mas ele mesmo admite que 

muitas vezes os embargos são inevitáveis.385

Essa  inevitabilidade  se  justifica  pelo  fato  de  que  os  embargos 

declaratórios contribuem em muito para a entrega efetiva da prestação jurisdicional - 

são  instrumentos  de  aplicação  do  princípio  da  inafastabilidade  do  controle 

jurisdicional, contribuindo para o aperfeiçoamento e correção das decisões judiciais.

Antes  de  tudo,  deve-se  entender  que não se  pretende transformar  os 

embargos declaratórios em solução para todos os problemas que forem encontrados 

quando  do  exercício  da  função  jurisdicional,  mas  sim  como  um  meio  que  seja 

efetivamente utilizado para que as partes possam exigir do magistrado a solução 

completa e integral do conflito.

385 MOREIRA, José Carlos Barbosa, 1999, p.  53.
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Muito  oportuno  em  relação  ao  assunto  comentado  é  o  seguinte 

pronunciamento  do  Supremo Tribunal  Federal,  em acórdão da  lavra  do  Ministro 

Marco Aurélio de Mello386:

Embargos  declaratórios.  Aperfeiçoamento  de  acórdão.  Os  embargos 
declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-
lhe de aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com o espírito 
de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira 
contribuição da parte em prol do devido processo legal.

Desse modo, não se justifica a repulsa que os juizes demonstram em 

relação aos embargos de declaração, por considerá-los procrastinatórios.

De  mais  a  mais,  a  função  primordial  dos  embargos  declaratórios  é 

consolidar a legitimidade das decisões judiciais, permitindo que o discurso entre juiz 

e interessado se perfaça e se complete.

386 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma.  EDAgRg – AI 163047-5/PR. Relator  Min. 
Marco Aurélio. Brasília, 23 de fevereiro de 1996. Publicado no Diário de Justiça da União de 22 de 
novembro de 1996, p. 45699; EMENT. v. 01851-05, p. 1016.
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