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RESUMO 
 

Análise do papel dos embargos declaratórios na configuração do prequestionamento. 

Apreciam-se os pontos essenciais da teoria geral dos recursos: conceito, objeto, classificação, 

juízo de admissibilidade, juízo de mérito e efeitos. Examinam-se os embargos declaratórios em 

seus aspectos principais: conceito, objeto, natureza jurídica, hipóteses de cabimento, 

procedimento e efeitos. Estuda-se o prequestionamento em suas notas fundamentais: histórico, 

fundamento constitucional, conceito, objeto e formas de manifestação. Analisam-se os 

embargos declaratórios prequestionadores.  

 

Palavras-chave: Recursos. Embargos declaratórios. Prequestionamento. Embargos 

declaratórios prequestionadores.  
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INTRODUÇÃO 

 

Muito embora inexista uma norma jurídica que o ampare expressamente, o 

prequestionamento é considerado pela doutrina e pela jurisprudência como condição 

indispensável para a interposição dos recursos extraordinário e especial. 

 

Destarte, tomando o prequestionamento como um dado de direito positivo, indaga-se: 

Qual a sua origem histórica? O prequestionamento tem assento na Constituição Federal (CF)? 

Como pode ser conceituado? Como ele se manifesta? Qual o papel dos embargos 

declaratórios na configuração do mesmo?  

 

Procurando respostas para essas indagações, o presente trabalho parte de uma pesquisa 

bibliográfica e jurisprudencial para debruçar-se, num primeiro momento, sobre a teoria geral 

dos recursos, instrumentos processuais voltados para a reforma, a anulação, o esclarecimento 

ou a integração dos provimentos judiciais de caráter decisório.  

 

A doutrina divide os recursos em categorias, que variam de acordo com o critério 

utilizado. Assim é que se pode falar em recursos totais e parciais, principais e adesivos, 

comuns e excepcionais, de fundamentação livre e de fundamentação vinculada.  

 

O julgamento dos recursos é bipartido. Primeiro se investiga o preenchimento dos 

requisitos de admissibilidade, cuja falta inviabiliza a análise do mérito do recurso, para só 

depois se avaliarem as alegações do recorrente, que poderão ser consideradas fundadas ou 

infundadas.  

 

Num segundo momento, passa-se ao exame dos embargos declaratórios como meio 

destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de recurso de rígidos 

contornos processuais, cujo cabimento se restringe a cinco hipóteses: obscuridade, 

contradição, omissão, erro de fato ou erro material.   

 

Após, procede-se ao enfoque específico do prequestionamento, ocasião em que se 

estuda o seu surgimento, fundamento constitucional, conceito, objeto e formas de 

manifestação. 
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Ao final, abordam-se os embargos declaratórios prequestionadores, enquanto último 

meio posto à disposição das partes para provocar a análise pelo Tribunal a quo da questão 

constitucional ou federal constante da lide. Neste passo, são destacados os seus limites, as 

situações em que são tidos por indispensáveis e a sua exata função. 

 

A inexistência de um conceito uniforme de prequestionamento, assim como a 

indefinição do papel dos embargos declaratórios na sua configuração, restringe sobremaneira 

o acesso às instâncias extraordinárias, com evidentes prejuízos para os jurisdicionados. Dessa 

forma, o seu estudo revela-se de fundamental importância para o manejo eficaz dos recursos 

extraordinário e especial.  
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1 RECURSOS 

 

1.1 Conceito e objeto. 

 

Dá-se o nome de recurso ao “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo 

processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se 

impugna”.1 

 

Por seu turno, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart vaticinam acerca do 

conceito de recurso:  

  
Por conta de todos esses elementos, pode-se definir os recursos como os 

meios de impugnação de decisões judiciais, voluntários, internos à relação 

jurídica processual em que se forma o ato judicial atacado, aptos a obter 

deste a anulação, a reforma ou o aprimoramento. Note-se, de todo modo, ser 

irrelevante que a reapreciação da questão se dê por órgão distinto daquele 

que proferiu a decisão atacada. Não há, pois, necessidade de deslocamento 

da competência para apreciação do recurso para órgão judiciário distinto 

daquele que proferiu a decisão impugnada. Basta, para a caracterização do 

recurso, que exista a possibilidade de revisão do ato judicial, internamente ao 

processo e por iniciativa voluntária do interessado.
 2

 

 

Trata-se de remédio voluntário na medida em que traduz ato de vontade, pelo qual o 

recorrente expressa a sua insatisfação com o provimento impugnado. É justamente esse traço 

que diferencia o recurso da figura do reexame necessário, prevista no art. 475 do Código de 

Processo Civil (CPC) e considerada pela doutrina como condição de eficácia 

(procedibilidade) das sentenças proferidas em face da Fazenda Pública.   

 

                                                 
1
 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao código de processo civil. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, v. 5, p. 207. 
2
 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. 4. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 508.  
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Por ser manejado no bojo do mesmo processo em que foi proferida a decisão atacada, 

distingue-se o recurso das chamadas ações autônomas de impugnação, de que são exemplos a 

ação rescisória e o mandado de segurança. Com efeito, o recurso jamais enseja a instauração 

de uma nova relação processual, nem mesmo quando haja a formação de autos apartados, 

como se dá no agravo de instrumento, hipótese em que se constata mero desdobramento do 

iter processual, que passa a correr simultaneamente perante o juízo de primeiro grau e o 

tribunal.3 

 

A finalidade do recurso será, conforme o caso, a reforma, a invalidação, o 

esclarecimento ou a integração do provimento jurisdicional vergastado.  

 

O recurso terá por fim a reforma ou a invalidação da decisão impugnada, conforme 

esteja fundamentado na ocorrência de error in judicando (erro de julgamento) ou de error in 

procedendo (erro de procedimento). O primeiro diz respeito ao conteúdo do julgado, que deu 

solução equivocada a questão de fato ou de direito deduzida em juízo, podendo advir tanto da 

má interpretação de norma de direito material (v.g., considera-se nula uma cláusula contratual 

perfeitamente válida) quanto de norma direito processual (v.g., considera-se correto o valor da 

causa erroneamente fixado na inicial). O último, por seu turno, constitui vício formal, que 

sempre decorre da inobservância de norma de caráter processual (v.g., cerceamento do direito 

de defesa).  

 

Enfim, o recurso será destinado ao esclarecimento da decisão, quando esta apresentar 

obscuridade ou contradição, ou à sua integração, quando nela se verificar omissão acerca de 

questão relevante para o julgamento da causa.  Nessas duas hipóteses, o único recurso cabível 

são os embargos de declaração, os quais não se prestam a um novo julgamento de mérito, mas 

tão-somente à eliminação dos vícios apontados.   

 

É de se observar que apenas os atos judiciais que apresentam conteúdo decisório 

(decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos) comportam recurso. Assim sendo, os 

despachos de mero expediente, que apenas dão impulso à marcha processual, sem prejudicar 

ou favorecer qualquer das partes, são irrecorríveis (CPC, art. 504).  

 

                                                 
3
 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 

v. 2, p. 54. 
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1.2 Classificação. 

 

Segundo o critério adotado, os recursos podem ser classificados de diversas maneiras.  

 

Levando-se em conta a abrangência da impugnação, os recursos podem ser totais ou 

parciais, conforme ataquem todo o conteúdo impugnável do julgado ou apenas parte dele. 

Observe-se que, ainda que não impugne toda a decisão, em virtude de limitações impostas 

pela lei, o recurso será considerado total, se atacar todo o conteúdo passível de impugnação. 

Neste sentido colhemos lição de Francesco Carnelutti: 

 

Como a parte pode impugnar ou não uma sentença, assim também pode 

impugná-la totalmente ou só parcialmente; a impugnação parcial (art. 329) 

refere-se à hipótese de sentença que resolve mais de uma questão; pode 

acontecer que uma parte, quer porque a solução de uma das questões não é 

contrária a seu interesse, quer porque a considera justa, ainda que contrária a 

seu interesse, não impugne a sentença senão a respeito de alguma das 

questões decididas.
 4

 

 

Quanto à forma de interposição, os recursos podem ser classificados em principais e 

adesivos. Recurso principal é aquele oferecido por qualquer das partes dentro do prazo fixado 

pela lei. Recurso adesivo
5
, por sua vez, é o que se interpõe fora do momento adequado, no 

prazo para resposta ao recurso principal, representando uma segunda chance dada à parte 

recorrida parcialmente sucumbente para exercer o seu direito de recorrer. Enquanto os 

recursos principais oferecidos por cada uma das partes são independentes entre si, o recurso 

adesivo fica subordinado ao recurso principal, de sorte que a inadmissão deste, por qualquer 

motivo, inviabiliza o conhecimento daquele. Saliente-se, afinal, que os únicos recursos 

passíveis de interposição adesiva são: a apelação, os embargos infringentes, o recurso especial 

e o recurso extraordinário. 

 

                                                 
4
 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do Processo Civil. Tradução: Adrián Sotero De Witt Batista. São 

Paulo: Classic Book, 2000, v. 2, p. 212.  
5
 O recurso adesivo possui fundamento legal no art. 500 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 500 - Cada 

parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas as exigências legais. Sendo, porém, 

vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo 

fica subordinado ao recurso principal e se rege pelas disposições seguintes: I - será interposto perante a 

autoridade competente para admitir o recurso principal, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será 

admissível na apelação, nos embargos infringentes, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não 

será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. 

Parágrafo único - Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas regras do recurso independente, quanto às 

condições de admissibilidade, preparo e julgamento no tribunal superior.”  
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Em função do objeto tutelado, os recursos classificam-se em comuns e excepcionais. Os 

primeiros destinam-se à tutela específica do direito subjetivo supostamente violado no caso 

concreto, ao passo que os últimos visam primordialmente à tutela do direito objetivo, e apenas 

indiretamente se prestam à reparação do direito subjetivo do recorrente. Nos recursos comuns, 

podem ser alegadas questões de fato e de direito, uma vez que é da incidência da norma sobre 

os fatos que nasce o direito subjetivo, seu objeto. Já nos recursos excepcionais, a discussão se 

restringe às questões de direito, sendo vedado o reexame de provas, cuja relevância é restrita à 

matéria de fato. São espécies de recursos excepcionais o recurso extraordinário, dirigido ao 

Supremo Tribunal Federal, e o recurso especial, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. 

 

Finalmente, de acordo com a fundamentação, os recursos podem ser de fundamentação 

livre e de fundamentação vinculada. Nos recursos de fundamentação livre, tais como a 

apelação, o recorrente pode alegar toda e qualquer questão ainda não atingida pela preclusão. 

Nos de fundamentação vinculada, apenas as matérias taxativamente previstas em lei podem 

ser discutidas. Este é o caso dos embargos declaratórios, em que só podem ser argüidas as 

matérias elencadas no art. 535, I e II, do CPC.    

 

1.3 Juízo de admissibilidade e juízo de mérito. 

 

1.3.1 Distinção. 

 

O julgamento dos recursos divide-se em duas fases. Na primeira, denominada juízo de 

admissibilidade, examinam-se os elementos cuja presença é indispensável para a apreciação 

do mérito do recurso. Sendo positivo o juízo de admissibilidade, passa-se à fase seguinte, 

denominada juízo de mérito, na qual se verifica a procedência ou não da pretensão recursal. O 

juízo de admissibilidade é, pois, preliminar ao juízo de mérito. 

 

A distinção entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito é de fundamental 

importância para a fixação do termo inicial do prazo para a propositura de ação rescisória (art. 

485 do C.P.C.
6
), bem como para a identificação do juízo competente para o julgamento desta 

                                                 
6 Art. 485 - A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi dada 

por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - proferida por juiz impedido ou absolutamente 

incompetente; III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as 
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e de outros meios autônomos de impugnação, tais como o mandado de segurança e a 

reclamação. Com efeito, a decisão que inadmite o recurso tem natureza meramente 

declaratória, limitando-se a reconhecer o trânsito em julgado da decisão recorrida, verificado 

no momento em que ocorreu o fato ensejador da inadmissão (v.g., a data em que decorreu o 

prazo de interposição, em se tratando de recurso intempestivo). Ademais, apenas as decisões 

de mérito produzem efeito substitutivo, de modo que, inadmitido o recurso, eventual ação 

autônoma de impugnação deverá ser proposta em face da decisão recorrida, e não da que 

inadmitiu o recurso.   

 

1.3.2 Juízo de admissibilidade. 

 

O juízo de admissibilidade tem por objeto a verificação dos pressupostos legais da 

apreciação do conteúdo do recurso. Trata-se dos chamados requisitos de admissibilidade dos 

recursos, os quais podem ser classificados em duas categorias: requisitos genéricos e 

requisitos específicos. Os primeiros são aplicáveis a todos os recursos, salvo expressa 

disposição legal em contrário, ao passo que os últimos são atinentes a uma ou outra espécie 

recursal apenas, como é o caso do prequestionamento, requisito de admissibilidade próprio 

dos recursos excepcionais.   

 

Os requisitos de admissibilidade genéricos podem ser divididos em intrínsecos e 

extrínsecos. Aqueles dizem respeito à própria existência do direito de recorrer, enquanto estes 

estão relacionados ao seu exercício.7  

 

São requisitos intrínsecos: 

 

a) Cabimento: considera-se cabível o recurso quando o mesmo estiver previsto em lei. 

Destarte, nota-se que o cabimento está vinculado à recorribilidade do provimento jurisdicional 

                                                                                                                                                         
partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar literal disposição de lei; VI - se fundar em 

prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória; VII - 

depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, 

capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - houver fundamento para invalidar 

confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença;IX - fundada em erro de fato, resultante de 

atos ou de documentos da causa. § 1º - Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando 

considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.§ 2º - É indispensável, num como noutro caso, que não 

tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. 
7
 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 

p. 117. 
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impugnado. Assim, por exemplo, a lei não prevê recurso algum contra as decisões judiciais 

transitadas em julgado, que são, ipso facto, irrecorríveis. Portanto, um recurso somente é 

cabível quando a lei processual indicar-lhe – diante de determinada finalidade específica e de 

certo ato judicial –  como o adequado para extravasar a insurgência; 

  

b) Legitimidade para recorrer: a teor do art. 499, caput, do CPC, reconhece-se 

legitimidade para a interposição de recurso às partes, ao terceiro prejudicado e ao Ministério 

Público. Aqui, a idéia de partes engloba não apenas autor e réu, mas todos aqueles que 

postularam no processo, a exemplo do assistente e do arrematante. A expressão "terceiro 

prejudicado", por sua vez, designa "o estranho ao processo, titular de relação jurídica atingida 

(ainda que por via reflexa) pela sentença, isto é, o terceiro juridicamente interessado"8. Por 

fim, de acordo com o art. 499, § 2º, do CPC, o Ministério Público possui legitimidade para 

recorrer tanto no processo em que é parte como naqueles em que atua como fiscal da lei.9 

 

c) Interesse recursal: tal como o interesse de agir, condição da ação, este requisito é 

traduzido pelo binômio necessidade-utilidade. Estará presente a necessidade sempre que o 

recurso constituir-se na única forma de obtenção de situação jurídica mais vantajosa do que a 

propiciada pelo julgado impugnado. Por sua vez, a utilidade está ligada à adequação do 

recurso escolhido (princípio da unirrecorribilidade), tendo-se por configurada sempre que a 

parte interpuser o recurso previsto em lei para o tipo de provimento impugnado. Assim, por 

exemplo, o recurso adequado para impugnar as sentenças e as decisões interlocutórias são, 

respectivamente, a apelação (CPC, art. 513) e o agravo (CPC, art. 522, caput).  

 

Percebe-se que o conceito de interesse recursal está intimamente ligado ao de 

sucumbência, gravame ou prejuízo (o art. 499, caput, do CPC, fala em "parte vencida"). No 

azo, cumpre trazer à colação o ensinamento de Nery Junior: 

 
Há sucumbência quando o conteúdo da parte dispositiva da decisão judicial diverge 

do que foi requerido pela parte no processo (sucumbência formal) ou quando, 

independentemente das pretensões deduzidas pelas partes no processo, a decisão 

judicial colocar a parte ou o terceiro em situação jurídica pior do que aquela que 

tinha antes do processo, isto é, quando a decisão produzir efeitos desfavoráveis à 

                                                 
8
  Ibid., p. 116. 

9
  "O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que 

não haja recurso da parte." (STJ, súmula 99).   
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parte ou ao terceiro (sucumbência material), ou, ainda, quando a parte não obteve 

no processo tudo aquilo que dele poderia ter obtido.
10

  

 

Desta maneira, para que se verifique a existência do interesse de recorrer, é 

imprescindível que o provimento jurisdicional a ser impugnado, além de contrário à pretensão 

do recorrente, tenha-lhe acarretado gravame concreto, aferível de forma objetiva. Não basta, 

pois, que a parte se sinta prejudicada, não lhe sendo lícito valer-se de recursos para suscitar 

debates jurídicos abstratos ou teóricos. O recorrente deve demonstrar, concretamente, o 

prejuízo a que se acha sujeito, de forma a restar evidente a utilidade e a necessidade da nova 

decisão.11  

 

No que diz respeito especificamente ao Ministério Público, restará caracterizado o seu 

interesse recursal sempre que, em seu entender, houver ofensa a algum dos bens cuja defesa 

lhe incumbe, quais sejam: a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e 

individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput).12 

 

Acerca do interesse recursal, colhemos lição de Francesco Carnelutti, que o denomina 

de interesse de impugnação: 

 O interesse da parte na impugnação está determinado pela vitória no 

procedimento impugnado. A vitória resolve-se no contraste entre o conteúdo 

da sentença e o interesse da parte quando essa mesma parte não tenha 

renunciado à tutela de tal interesse; a vitória, portanto, está determinada pela 

lesão que a sentença ocasiona ao interesse da parte, mas está excluída por 

sua adesão a tal lesão; não é necessário, então, que o juiz recuse uma 

conclusão da parte, pois pode ser vencido também o contumaz, mas é 

necessário que essa mesma parte não tenha concluído admitindo a lesão a 

seu interesse; é, portanto, vencida a parte condenada ao pagamento de uma 

dívida, tanto se tenha sido contumaz, como se tenha comparecido, contanto 

que não se tenha aderido à demanda de condenação.
 13

 

 

d) Inexistência de impedimento recursal: chamam-se impedimentos recursais os fatos 

cuja ocorrência obsta a interposição do recurso. São eles: a renúncia, a desistência e a 

aceitação da decisão (ou aquiescência). 

 

A renúncia é o ato pelo qual o interessado em recorrer anuncia que não pretende 

oferecer recurso contra determinada decisão. Para que a parte possa renunciar ao direito de 

                                                 
10

  NERY JUNIOR, Nelson. Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1997, p. 261-262.  
11

 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. Comentários ao código de processo civil. São Paulo : Revista dos 

Tribunais, 2001, v. 7, p. 41-42.  
12

  ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. op. cit., p. 515. 
13

 CARNELUTTI, Francesco. op. cit., p. 215-216.  
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recorrer, é necessário que a decisão já tenha sido publicada, pois somente no momento da 

publicação do julgado é que surge aquele direito. Cuida-se de ato unilateral, cuja eficácia 

independe da concordância da parte contrária. 

 

Já a desistência é o ato pelo qual o recorrente torna sem efeito o recurso por ele 

interposto. Difere da renúncia na medida em que é posterior à interposição do recurso, e dela 

se aproxima por ser ato unilateral, que independe da anuência da parte recorrida. Em regra, é 

expressa, podendo assumir a forma escrita ou oral. Todavia, admite-se a desistência tácita de 

agravo, recurso extraordinário e recurso especial retidos nos autos, se a parte não os reitera no 

prazo para a interposição do recurso contra o provimento final ou para o oferecimento de 

resposta a este. 

 

Finalmente, a aceitação da decisão é o ato pelo qual o interessado em recorrer anuncia 

sua conformação com o julgado proferido. Pode ser anterior ou posterior à interposição do 

recurso. Tal como os outros impedimentos recursais, constitui ato unilateral, que produz 

efeitos independentemente da aceitação da parte contrária.  

 

De acordo com o art. 503 do CPC
14

, existem dois tipos de aquiescência: a expressa e a 

tácita. Considera-se expressa a aceitação manifestada por meio de petição escrita, ou 

oralmente, imediatamente após a publicação do decisum em audiência. A aceitação tácita, por 

seu turno, consiste na prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Assim, por 

exemplo, o réu que, condenado a pagar determinada quantia, pede prazo para fazê-lo, aceita 

tacitamente a sentença, não mais podendo valer-se de recurso para impugná-la.  

 

São requisitos extrínsecos:  

 

a) Tempestividade: para que possa ser admitido, o recurso deve ser interposto dentro do 

prazo fixado em lei. Os prazos variam de acordo com a espécie de recurso, obedecendo sua 

contagem aos critérios aplicáveis aos prazos processuais em geral. O termo inicial será 

sempre a data da intimação do provimento judicial. A não-interposição do recurso no prazo 

legal conduz ao trânsito em julgado da decisão, da qual não caberá mais recurso;  

                                                 
14

 Art. 503 - A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer. Parágrafo 

único - Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de 

recorrer. 
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b) Regularidade formal: a interposição de recurso, como qualquer outro ato processual, 

exige o cumprimento de determinados requisitos formais. Esses requisitos variam de acordo 

com a espécie de recurso que se deseja interpor. Mas há pelo menos dois deles que se aplicam 

a todos os recursos: a forma escrita e a fundamentação. No tocante ao primeiro, é de se 

apontar uma única exceção, prevista no art. 523, § 3º, do CPC, o qual admite a interposição 

oral de agravo retido contra as decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e 

julgamento. Neste caso, o escrivão deverá reduzir a termo o recurso interposto oralmente, 

cujas razões serão expostas sucintamente. Com relação à exigência de fundamentação, 

cumpre dizer que o recorrente deve apontar os motivos pelos quais deseja obter uma nova 

decisão;   

  

c) Preparo: consiste o preparo no pagamento das custas processuais referentes à 

interposição do recurso. Em princípio, os recursos estão sujeitos a preparo. Contudo, a lei o 

dispensa em relação a certas espécies recursais, levando em conta ora o recurso em si (critério 

objetivo), ora a pessoa que o interpõe (critério subjetivo). Assim é que há recursos que nunca 

se submetem a preparo, como é o caso do agravo retido (CPC, art. 522, parágrafo único
15

) e 

dos embargos de declaração (CPC, art. 536
16

).  Outros há que somente prescindem de preparo 

quando interpostos por alguma das pessoas elencadas no art. 511, § 1º, do CPC
17

: Ministério 

Público, União, Estados, Municípios, autarquias e aqueles que gozam de isenção legal, tais 

como os beneficiários da assistência judiciária gratuita. 

 

Por força do disposto no art. 511, caput, do CPC, nos casos em que a lei exige o 

preparo, o recorrente deve comprová-lo no ato de interposição do recurso, sob pena de 

deserção. A deserção é causa objetiva de inadmissibilidade, que incide de pleno direito, desde 

que imposta pela lei. Assim, nas hipóteses em que a norma legal é silente a respeito do 

                                                 
15

 Art. 522 - Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando 

se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de 

inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua 

interposição por instrumento. Parágrafo único - O agravo retido independe de preparo. 
16

 Art. 536 - Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com 

indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando sujeitos a preparo. 
17

 Art. 511 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação 

pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1º - São 

dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e 

Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2º  - A insuficiência no valor do 

preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. 



 19 

preparo, “os regimentos de custas podem formular a exigência; não, porém, cominar a sanção 

processual, que depende de previsão em lei”.18  

 

Deve-se distinguir a ausência de preparo da insuficiência de preparo. Enquanto a 

primeira acarreta de pronto a deserção, a segunda somente produz essa conseqüência se o 

recorrente, intimado, não complementar o valor do preparo no prazo de cinco dias (CPC, art. 

511, § 2º).  

 

A deserção pode ser relevada, desde que o recorrente prove que deixou de efetuar o 

preparo em virtude de justo impedimento, hipótese em que o juiz fixará prazo para a 

realização do preparo. É o que determina o art. 519, caput, do CPC
19

, especificamente com 

referência à apelação. Saliente-se, porém, que a mesma solução é aplicável a todos os 

recursos, pois, consoante adverte Barbosa Moreira: 

 

Se bem que silencie o Código acerca da relevação da deserção na disciplina dos 

outros recursos, o caso do art. 519, caput, não é senão um caso especial da figura 

contemplada no art. 183, caput, fine, que já abre à parte, em termos genéricos, a 

possibilidade de provar que não realizou o ato processual no prazo devido ‘por justa 

causa’, determinando o § 2º que, em semelhante hipótese, o juiz assine novo prazo 

para a prática do ato. Esse dispositivo sem dúvida incide, de modo geral, quanto ao 

preparo de qualquer recurso, sendo, portanto, sempre concebível a relevação da 

deserção. 
20

 (grifos do autor). 

 

Nos termos do art. 183, § 2º, do CPC, “reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio 

à vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário”. Tal conceito 

se amolda com perfeição ao de justo impedimento, referido pelo art. 519, caput, do mesmo 

diploma legal. Assim, pode-se apontar o estado de greve do estabelecimento bancário 

arrecadador das custas como exemplo de justo impedimento para a não-realização do preparo 

no momento oportuno. 

 

Ao relevar a deserção, o órgão de interposição do recurso (órgão a quo) o faz mediante 

decisão irrecorrível (CPC, art. 519, parágrafo único), a qual, todavia, não vincula o órgão 

competente para o julgamento do recurso (órgão ad quem), que poderá deixar de conhecer do 

                                                 
18

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, p. 120. 
19

 Art. 519 - Provando o apelante justo impedimento, o juiz relevará a pena de deserção, fixando-lhe prazo para 

efetuar o preparo. Parágrafo único - A decisão referida neste artigo será irrecorrível, cabendo ao tribunal 

apreciar-lhe a legitimidade.  
20

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, p. 125. 
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mesmo, por considerar infundada a alegação de justo impedimento. Com efeito, a 

competência conferida ao juízo a quo para apreciar a admissibilidade do recurso não afasta o 

reexame da questão pelo órgão ad quem. Trata-se de matéria de ordem pública, que pode e 

deve ser examinada de ofício.     

  

Em regra, o recurso é interposto perante o órgão prolator da decisão recorrida, ao qual 

compete exercer o juízo de admissibilidade em duas oportunidades. Na primeira, 

imediatamente posterior à interposição do recurso, declara-se se o mesmo foi ou não recebido; 

na segunda, seguinte ao oferecimento das contra-razões – ocasião em que o recorrido pode 

argüir alguma preliminar – dá-se ou nega-se seguimento ao recurso já recebido.  

 

Ultrapassados esses dois momentos, os autos são remetidos ao órgão competente para o 

julgamento do recurso, em cujo âmbito o juízo de admissibilidade é realizado outras duas 

vezes. Assim é que, de início, cabe ao relator dar seguimento ao recurso ou rejeitá-lo 

liminarmente. Por fim, concluindo o relator pela admissibilidade do recurso, deve o órgão ad 

quem exercer sobre ele um último juízo de admissibilidade, circunstância em que conhece ou 

não do recurso.    

 

Finalmente, importa registrar que o juízo de admissibilidade positivo costuma ser 

implícito. Desse modo, ao analisar o mérito do recurso, o órgão competente reconhece-lhe a 

admissibilidade. O juízo de admissibilidade negativo, ao contrário, deve ser explícito e 

motivado. 

 

1.3.3 Juízo de mérito. 

 

Superadas as quatro etapas do juízo de admissibilidade, passa-se ao juízo de mérito, o 

qual compete exclusivamente ao órgão ad quem. Assim é que, após conhecer do recurso, deve 

o órgão competente dar-lhe ou negar-lhe provimento, conforme entenda fundada ou infundada 

a pretensão do recorrente. 

 

O juízo de mérito tem por objeto o conteúdo do recurso. Quando nele se alega error in 

judicando, o objeto do juízo de mérito coincide com o do julgado recorrido, de sorte que 
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ambos versarão sobre a mesma matéria. Quando se alega error in procedendo, o objeto do 

juízo de mérito é a própria decisão impugnada.  

 

Por fim, impende deixar claro que, mesmo na hipótese de alegação de error in 

judicando, o mérito do recurso nem sempre se confunde com o mérito da causa. Assim, por 

exemplo, o objeto do recurso ofertado contra decisão que extinguiu ação de indenização sem 

julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, é a afirmação da presença dessa 

condição da ação, e não a condenação do réu à reparação dos danos alegados pelo autor. 

 

1.4 Efeitos. 

 

Os efeitos dos recursos podem ser divididos em dois grupos: efeitos da interposição e 

efeitos do julgamento. 

 

1.4.1 Efeitos da interposição. 
 

Os efeitos da interposição do recurso são três: obstativo da preclusão e da coisa julgada, 

devolutivo e suspensivo.  

 

O efeito obstativo da preclusão e da coisa julgada é comum a todos os recursos, desde 

que admitidos. A preclusão consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual 

qualquer. É, pois, fenômeno interno do processo. Em se tratando de decisão interlocutória, a 

não-interposição do recurso cabível redundará na preclusão da faculdade de impugná-la. 

Quando se estiver diante de sentença ou acórdão (provimentos jurisdicionais que põem termo 

ao processo), o não-oferecimento de recurso ensejará a formação da coisa julgada formal, isto 

é, a imutabilidade da decisão dentro do mesmo processo em que foi prolatada. Caso a 

sentença ou o acórdão adentre o mérito da lide, solucionando-a, verificar-se-á, ainda, a 

formação da coisa julgada material, de modo que o provimento não impugnado no momento 

oportuno disciplinará, em caráter definitivo, a relação de direito material objeto de 

julgamento.
21
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 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, p. 

581. 
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A importância do efeito obstativo do trânsito em julgado está na fixação do termo inicial 

do prazo para propositura da ação rescisória, bem como na determinação da natureza da 

execução, que será provisória ou definitiva, conforme se funde ou não em decisão transitada 

em julgado. 

 

Por seu turno, o efeito devolutivo consiste na transferência do conhecimento da matéria 

impugnada para órgão diverso daquele que proferiu a decisão recorrida. Só se verifica, 

portanto, nas hipóteses em que o órgão competente para o julgamento do recurso é distinto do 

que prolatou o julgado impugnado.
22

   

 

Cuida-se de manifestação do princípio dispositivo
23

, uma vez que a atuação do órgão ad 

quem não poderá extrapolar os limites da impugnação (tantum devolutum quantum 

appellatum). Assim, fica o tribunal impedido de conhecer de matéria não impugnada, salvo 

duas hipóteses. A primeira diz respeito às questões de ordem pública, apreciáveis de ofício, 

como é o caso das condições da ação e dos pressupostos processuais (CPC, art. 267, § 3º).
24

 A 

segunda tem lugar quando o recorrente pede a reforma total do julgado, caso em que a 

instância recursal é livre para apreciar todas as questões suscitadas nos autos, inclusive 

aquelas que não foram explicitamente alegadas nas razões do recurso.
25

 

 

Vale ressaltar que o juízo recursal está adstrito ao pedido formulado nas razões do 

recurso, mas não às alegações ali contidas, gozando de independência para analisar a 

pretensão do recorrente à luz dos fundamentos jurídicos que entender aplicáveis à espécie.  

 

Ao limitar a atuação do órgão ad quem, o efeito devolutivo torna patente a 

impossibilidade da reformatio in pejus, porque, se somente o que haja sido objeto de 

                                                 
22

 Nesse sentido: ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, op. cit., p. 541-542; BARBOSA MOREIRA, José 

Carlos. O novo processo civil brasileiro, p. 123; CÂMARA, Alexandre Freitas. op. cit., p. 77. Em sentido 

contrário: ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso 

avançado de processo civil. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, v. 1, p. 587; LIMA, Alcides de 

Mendonça. Introdução aos recursos cíveis. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, p. 286; PINTO, 

Nelson Luiz. Manual dos recursos cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 39: “Quanto ao efeito 

devolutivo do recurso, consiste ele na possibilidade que se abre à parte para que a decisão que lhe fora 

desfavorável – e, portanto, lhe causou gravame – seja reapreciada pelo Poder Judiciário, normalmente – mas 

não necessariamente – por um órgão superior àquele que prolatou a decisão impugnada. Daí por que 

afirmamos que o efeito devolutivo é da essência do recurso, encontra-se em seu próprio conceito.” 
23

 NERY JUNIOR, Nelson. op. cit., p. 428. 
24

 CÂMARA, Alexandre Freitas. op. cit., p. 77. 
25

 STJ, REsp 251417/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 29.06.2000, DJ 

11.09.2000 p. 257; REsp 792579/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 14.03.2006, DJ 

27.03.2006 p. 227. 
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impugnação está sujeito ao duplo grau de jurisdição, as questões não suscitadas em grau de 

recurso precluem e transitam em julgado.
26

 

 

Por fim, o efeito suspensivo é aquele que obstrui a eficácia da decisão recorrida até o 

julgamento do recurso. Impede-se com isso que o provimento impugnado produza quaisquer 

efeitos, sejam eles declaratórios, constitutivos ou condenatórios.
27

  

 

Observe-se, entretanto, que a interposição do recurso apenas prolonga o estado de 

ineficácia em que se achava a decisão recorrida desde o momento em que foi proferida. Isso 

porque o simples fato de o julgado ser impugnável mediante recurso com efeito suspensivo já 

lhe inviabiliza a produção de efeitos.  

 

Salvo disposição legal em sentido contrário, os recursos são dotados de efeito 

suspensivo. Assim, por exemplo, as hipóteses em que a apelação é desprovida de tal efeito 

estão expressamente previstas nos incisos do art. 520 do CPC. No silêncio da lei, deve-se 

considerar que o recurso apresenta eficácia suspensiva: é o que sucede com os embargos 

infringentes.
28

  

 

1.4.2 Efeitos do julgamento. 
 

Os efeitos do julgamento são quatro: reforma, anulação, esclarecimento ou integração da 

decisão impugnada. Cuida-se, aqui, dos efeitos do julgamento de mérito, uma vez que a 

decisão que inadmite o recurso apenas atesta o trânsito em julgado da decisão recorrida.  

 

Destarte, ao apreciar o mérito do recurso, o órgão competente poderá tomar alguma das 

seguintes atitudes: a) negar-lhe provimento, por considerar a pretensão recursal infundada; b) 

dar-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida, ante a verificação de error in 

judicando; c) dar-lhe provimento, para invalidar o provimento impugnado, tendo em vista a 

ocorrência de error in procedendo; d) dar-lhe provimento, para esclarecer o decisum 

                                                 
26

 FADEL, Sérgio Sahione. Código de processo civil comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982, v. 2, p. 

176. 
27

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, p. 123. 
28

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao código de processo civil, p. 281; CÂMARA, 

Alexandre Freitas. op. cit., p. 79; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 40. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. 1, p. 513. 
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recorrido, em face de contradição ou obscuridade; ou e) dar-lhe provimento, para integrar a 

decisão impugnada, diante de omissão.  

 

Nos dois primeiros casos, a decisão proferida no julgamento do recurso substitui o 

julgado recorrido, uma vez que não podem coexistir, num mesmo processo, duas decisões 

acerca de uma mesma matéria. Na terceira hipótese, a decisão proferida no julgamento do 

recurso anula o julgado recorrido, determinando a prolação de outro em seu lugar. Por fim, 

nos dois últimos casos, a decisão proferida no julgamento do recurso limita-se a aperfeiçoar o 

julgado recorrido, o qual conserva a sua existência jurídica. 

 

Finalmente, cumpre observar que o esclarecimento e a integração, efeitos próprios do 

julgamento dos embargos declaratórios, são os únicos que podem ser produzidos 

conjuntamente. De fato, a reforma e a invalidação da decisão impugnada são incompatíveis 

entre si e com aqueles outros dois efeitos.  
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2 EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

 

2.1 Conceito e objeto. 

 

Os embargos declaratórios (também conhecidos como embargos de declaração ou 

simplesmente aclaratórios) são o instrumento processual adequado para pedir ao juízo prolator 

da decisão que elimine obscuridade, contradição ou omissão nela existente. 

 

Cuida-se de instituto derivado do princípio constitucional da inafastabilidade do controle 

jurisdicional29, previsto de forma genérica como direito fundamental pelo art. 5º, XXXV, da 

Carta Política de 1988. Com efeito, o direito a uma prestação jurisdicional plena pressupõe a 

existência de um instrumento que possibilite o esclarecimento ou a integração dos julgados, 

sendo justamente esse o papel dos embargos declaratórios.  

Como se vê, os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do provimento 

jurisdicional já proferido, não se prestando a um novo julgamento da causa. Nesse sentido, 

Pontes de Miranda assevera que, através deles, “o que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede 

que se redecida, pede-se que se reexprima".30  

Dada a sua função, os embargos declaratórios – ao contrário do que deflui da 

literalidade do art. 535, I, do CPC, que só se refere a sentença e acórdão – podem ser opostos 

contra toda e qualquer decisão judicial, independentemente de sua espécie e do órgão que a 

profira.  Como bem assinala Theodoro Júnior:  

 

                                                 
29

 ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo; WAMBIER, Luiz Rodrigues. op. cit., p. 645. 
30

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao código de processo civil. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1975, t. 7, p. 399-400. 



 26 

Não tem a mínima relevância ter sido a decisão proferida por juiz de primeiro grau 

ou tribunal superior, em processo de conhecimento, de execução ou cautelar; nem 

importa que a decisão seja terminativa, final ou interlocutória.  

 

São cabíveis ditos embargos até mesmo da decisão que tenha solucionado 

anteriores embargos declaratórios, desde, é claro, que não se trate de repetir 

simplesmente o que fora argüido no primeiro recurso. É preciso que se aponte 

defeito (obscuridade, omissão ou contradição) no julgamento dos próprios 

embargos.
31

 

 

Há quem sustente o cabimento de embargos declaratórios inclusive contra despachos de 

mero expediente.  Nesse sentido, a lição de Miranda:  

 

Contra despachos de mero expediente também cabem embargos de declaração. 

Invoque-se, aqui, o mesmo argumento lembrado, relativamente à segurança e 

certeza dos pronunciamentos judiciais, para a defesa de cabimento de tal recurso 

contra as decisões interlocutórias. Além do mais, se nos valemos da interposição 

sistemática, repudiando e exegese gramatical, para entender tal remédio recursal às 

decisões interlocutórias, não há razão para não irmos além e também estendermos o 

recurso em questão aos despachos, quando defeituosos por obscuridade, dúvida, 

contradição ou omissão. De tal matéria, aliás, cuidou expressamente o legislador 

processual civil português ao permitir que o poder judicial de esclarecer dúvida e 

suprir nulidade existentes na sentença fosse aplicado até onde seja possível , aos 

próprios despachos. (CPC de Portugal , art. 666 n.º 3).
32

 

 

 

Trata-se, a nosso ver, de entendimento equivocado, na medida em que os despachos de 

mero expediente são irrecorríveis, nos termos do art. 504 do CPC. De fato, referidos 

provimentos são incapazes de causar gravame às partes, pois não apresentam carga decisória, 

podendo ser corrigidos mediante simples petição nos autos, dada a sua natureza meramente 

ordinatória na marcha processual.  

 

2.2 Natureza jurídica. 
 

A doutrina apresenta cizânias no que concerne à natureza jurídica dos embargos de 

declaração. Alguns autores negam-lhe o caráter de recurso, conferindo-lhes natureza de mero 

incidente do julgamento, já que eles se destinam, em regra, apenas ao esclarecimento ou à 

integração da decisão impugnada, e não à sua reforma ou invalidação. Nessa linha, o escólio 

de Bermudes:  

 

                                                 
31

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. op. cit., p. 551.  
32

 MIRANDA, Vicente. Embargos de declaração no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 44-

45. No mesmo sentido: BAPTISTA, Sônia Márcia Hase de Almeida. Dos embargos de declaração. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 88; BERMUDES, Sergio. A reforma do código de processo civil. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 101. 



 27 

Ora, destinando-se a reformar, ou a corrigir, apenas a fórmula da sentença e não o 

seu conteúdo, não se pode dizer que os embargos de declaração sejam um recurso. 

Eles visam, somente, aperfeiçoar a forma através da qual a vontade do juiz se 

exteriorizou, mas a sentença permanece, ontologicamente, a mesma.
 33

 

 

Encampando uma teoria eclética, Dinamarco defende que os embargos de declaração 

terão natureza recursal ou não, conforme visem ou não a produzir efeitos modificadores do 

julgado:  

 

Como conseqüência do que foi dito acima, conclui-se que (a) os embargos 

declaratórios não têm natureza recursal quando destinados, conforme sua 

concepção pura contida em clássicas definições, a meros aclaramentos do julgado, 

sem interferir em seu teor substancial, mas (b) eles são autêntico recurso quando se 

dá o contrário, a saber, quando são opostos com o objetivo de inverter 

sucumbências.
 34

 

 

Apesar das respeitáveis opiniões em sentido contrário, a doutrina amplamente 

majoritária aceita, sem qualquer ressalva, a natureza recursal dos embargos de declaração. 

Primeiro, porque figuram no rol de recursos do art. 496 do CPC. Segundo, porque são sempre 

utilizados para remediar um prejuízo causado pelo defeito constante do provimento 

jurisdicional. Nessa esteira, os ensinamentos de Barbosa Moreira, para quem "a questão é 

pura e simplesmente de direito positivo: cabe ao legislador optar, e ao intérprete respeitar-lhe 

a opção, ainda que, de lege ferenda, outra lhe pareça mais aconselhável"35 e de Marques, em 

cuja opinião “trata-se de procedimento recursal, porque existe, nos embargos de declaração, 

‘pedido de reparação de gravame’ resultante de obscuridade, contradição ou omissão (art. 

535, I e II)”. 36 

 

A essa altura, cumpre definir o que seja natureza. A natureza de um ser corresponde à 

sua essência, isto é, “aquilo que, sendo dado, faz necessariamente com que a coisa exista, e 

que, sendo suprimido, faz necessariamente com que a coisa não exista”.37 Trata-se, pois, de 

traço imutável, que distingue permanentemente um ser dos demais. Isto posto, percebe-se 
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 BERMUDES, Sergio. Curso de direito processual civil: recursos. Rio de Janeiro: Borsoi, 1972, p. 132. No 

mesmo sentido: TUCCI, Rogério Lauria. Curso de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1989, v. 3,  p. 

387. 
34

  DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 183. 
35

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao código de processo civil, p. 542. No mesmo sentido:   

BAPTISTA, Sônia Márcia Hase de Almeida. op. cit., p. 66; MIRANDA, Vicente. op. cit., p. 12. 
36

 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 1. ed. atualizada por Vilson Rodrigues 

Alves. Campinas: Bookseller, 1997, v. 1, p.191. 
37

 SPINOZA, Baruch. Ética, cap. 2, def. 2 apud VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurídica. 5. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2000, p. 48. 
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facilmente que, ao conceber uma natureza variável, a teoria mista acima referida nega o 

próprio conceito de natureza, razão pela qual deve ser repelida.  

 

É de se notar que os embargos de declaração se inserem perfeitamente na definição de 

recurso. Com efeito, cuida-se de ato voluntário apto a ensejar, dentro da mesma relação 

processual, o esclarecimento, a integração ou até mesmo – em casos excepcionais – a reforma 

ou a invalidação do provimento jurisdicional embargado. A nosso ver, portanto, a razão está 

com os defensores da natureza recursal dos embargos declaratórios, pelo que lhes entendemos 

aplicáveis os princípios da teoria geral dos recursos, notadamente o princípio da 

fungibilidade38 e o da non reformatio in pejus39. 

 

2.3 Hipóteses de cabimento. 

 

A teor do disposto no art. 535, I e II, do CPC
40

, os embargos de declaração submetem-se 

a uma rígida disciplina processual, exigindo-se, para seu acolhimento, a presença de algum 

dos seguintes pressupostos de cabimento: obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, erro 

de fato41 ou erro material42. 

 

Com o advento da Lei nº 8.950, de 13 de dezembro de 1994, que unificou a disciplina 

dos embargos declaratórios interpostos perante decisões de primeiro e segundo graus, 

revogando expressamente os arts. 464 e 465 do CPC e dando nova redação ao art. 535 do 

mesmo diploma legal, aboliu-se a dúvida como hipótese de cabimento dos aclaratórios, por se 

considerar que ela constitui simples manifestação subjetiva decorrente da obscuridade ou da 

contradição.  

 

2.3.1 Obscuridade. 

                                                 
38

 “Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, os declaratórios opostos com o objetivo de obter a 

reconsideração de provimento monocrático, sem indicação de quaisquer dos vícios elencados no artigo 535 do 

Código de Processo Civil, devem ser recebidos como agravo regimental.” (STJ, EDcl no REsp 392.147/RS, 6ª 

Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti , julgado em 08.04.2003, DJ 27.03.2006 p. 348). 
39

 “É nulo o acórdão que, a pretexto de receber embargos declaratórios, opera reformatio in pejus.” (STJ, REsp 

297.580/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 22.02.2005, DJ 14.03.2005 p. 318). 
40

 Art. 535 - Cabem embargos de declaração quando: I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou 

contradição; II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. 
41

 STJ, EDcl nos EDcl no REsp 643.515/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2005,  DJ 

20.02.2006 p. 333. 
42

 STJ, EDcl no AgRg no REsp 756.818/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.02.2006, DJ 

06.03.2006 p. 220. 
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A obscuridade corresponde à falta de clareza na exposição dos fundamentos da decisão. 

Consoante explicam Arenhart e Marinoni:  

 

Representa ela hipótese em que a concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, 

vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou 

ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, 

concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação. 
43

 

 

 

Segundo Parizatto, "ocorre obscuridade quando há falta de clareza acerca de 

determinado ponto da decisão, não se elucidando de forma satisfatória ponto da lide, 

impossibilitando-se o perfeito entendimento pela parte".44 

 

Em última análise, constata-se a obscuridade quando a decisão soluciona alguma 

questão relevante para o desate do litígio de modo incompreensível. 

 

2.3.2 Contradição. 

 

A contradição "é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a 

fundamentação e a conclusão".45  

 

Pertinente, a respeito, a lição de Barbosa Moreira:  

 

Verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si 

inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação [...] 

ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do 

acórdão [...]. Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciada 

nas razões de decidir e o dispositivo [...]. É ainda concebível a ocorrência de 

contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de 

contradição entre proposições constantes da própria ementa (cf., infra, o comentário 

nº 359 ao art. 556). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e 

aquilo que resultara da votação apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas 

notas taquigráficas ou por outros elementos.
46
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 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. op. cit., p. 541. 
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 PARIZATTO, João Roberto. Recursos no processo civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 98. 
45

 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 2,  p. 260. 
46

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao código de processo civil, p. 541-543. 
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A contradição que dá ensejo ao oferecimento de embargos de declaração é, pois, aquela 

interna ao julgado. Assim sendo, o fato de o decisum estar em desacordo com a lei47, com 

outras decisões48 ou com os documentos acostados aos autos49 não autoriza o manejo dos 

aclaratórios.  

 

Constata-se, porém, uma forte tendência jurisprudencial no sentido de enquadrar como 

erro material muitas das hipóteses de contradição apontadas pela doutrina. Nesse sentido, já se 

decidiu que a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo do julgado
50

, ou entre 

o verdadeiro teor do acórdão e a respectiva ementa
51

, constitui mero erro material, passível de 

ser sanado ex officio.     

 

2.3.3 Omissão. 

 

De acordo com o art. 535, II, do CPC, a decisão judicial é omissa quando o juiz ou 

tribunal deixa de apreciar ponto sobre o qual devia pronunciar-se.  

 

Como bem observa Levenhagen:  

 
A omissão não é apenas com respeito a alguma matéria suscitada pelas partes e 

sobre a qual o acórdão ou sentença se tenha silenciado, mas também sobre as quais 

deveria examinar e pronunciar-se de oficio, como é o caso, por exemplo, de 

nulidade absoluta.
52

 

 

Cuida-se de vício extremamente grave, na medida em que dificulta o regular andamento 

do feito, configurando verdadeira sonegação da prestação jurisdicional quando verificado em 

provimento de mérito.
53
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 STJ, EDcl no RMS 18.677/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 13.12.2005, DJ 06.02.2006 p.  

231. 
48

 STJ, EDcl no AgRg no REsp 788.835/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 11.04.2006, DJ  

25.04.2006 p. 115. 
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  STJ, DERESP 648.056/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 22.03.2006, DJ 03.04.2006 p. 209. 
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 STJ, EDcl no REsp 150.081/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 18.03.1999, DJ 17.05.1999 p. 

223; STJ, REsp 9.091/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Athos Carneiro, julgado em 25.06.1991, DJ 12.08.1991 p. 

10559. 
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em 01.03.2005, DJ 11.04.2005 p. 230. 
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p. 74-75. 
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Saliente-se, todavia, que o órgão judicante não está obrigado a se manifestar sobre todas 

as questões a ele submetidas, mas tão-somente sobre aquelas pertinentes à composição do 

litígio. Neste sentido, Alvim assevera:  

 
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.
54

 

 

 

Realmente, o fim colimado pela jurisdição é a composição de litígios, e não a discussão 

exaustiva de teses jurídicas. Assim, se por qualquer dos motivos invocados for acolhida a 

pretensão de alguma das partes, dispensa-se o exame dos demais. Com efeito, não cabe ao 

juiz, que não é órgão consultivo, responder a questionários formulados pelas partes.
55

 

 

2.3.4 Erro de fato. 

 

Erro de fato é aquele decorrente de descuido na análise dos atos ou dos documentos da 

causa (CPC, art. 485, IX). Verifica-se quando o julgado toma por base a ocorrência de fato 

inexistente ou a inexistência de fato efetivamente ocorrido (CPC, art. 485, § 1º), exigindo-se, 

em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o 

fato (CPC, art. 485, § 2º).  

 

No ensejo, cumpre trazer à baila o magistério de Teixeira Filho, o qual, apoiado em 

Liebman, sustenta que o erro de fato  

 

[...] não é um erro de julgamento e sim de percepção do juiz, consistente em uma 

falha que lhe escapou à vista, no momento de compulsar os autos do processo, falha 

essa relativa a um ponto decisivo da controvérsia. Podemos dizer que essa espécie 

de erro advém da falta ou de excesso de visão do magistrado: no primeiro caso, ele 

não vê um fato efetivamente ocorrido (e alegado nos autos); no segundo, ele vê um 

ato que verdadeiramente não existiu. Tanto lá como aqui, entretanto, a sentença 

estará comprometida por essa eiva, por essa falha de percepção visual.
56

 (grifo do 

autor). 
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Como bem assinala Sanches, essa espécie de equívoco, prevista no art. 485, IX, do CPC 

como motivo justificador do manejo da ação rescisória, "decorre de inadvertência do juiz, 

que, lendo os autos, neles vê o que não está, ou não vê o que está. Erro dos sentidos, de 

percepção, eventualmente de reflexão, de raciocínio, mas nunca de interpretação ou valoração 

da prova".
57

 

 

Destarte, erro de fato é o que passa despercebido pelo juiz, que dá como existente um 

fato inexistente ou vice-versa, e não aquele que resulta de uma escolha do magistrado diante 

de uma controvérsia. Assim, se a existência ou a inexistência do fato foi ponto controvertido e 

o juiz optou por uma das versões, ainda que equivocadamente, não há que se falar em erro de 

fato. 

 

Nas palavras de Barbosa Moreira, somente se considera ter havido erro de fato “quando 

seja razoável presumir que, se houvesse atentado na prova, o juiz não teria julgado no sentido 

em que julgou. Não, porém, quando haja ele julgado em tal ou qual sentido, por ter apreciado 

mal a prova em que atentou”.58 

 

Por conseguinte, não se confunde o erro de fato com o erro de direito, identificado com 

a má apreciação da prova ou a errada interpretação da lei. Tampouco se confunde com o erro 

material, que não passa de mera inexatidão advinda de erro de digitação ou outro lapso 

facilmente identificável e corrigível a qualquer tempo, mesmo de ofício. Assim, se a decisão 

embargada se funda em premissa equivocada – se, por exemplo, considera intempestivo 

recurso oferecido no prazo legal – incorre em erro de fato, o qual, para ser sanado, exige 

provocação da parte pela via dos embargos. 

 

A despeito do silêncio da lei, que só alude às hipóteses de obscuridade, contradição ou 

omissão, tem-se admitido o emprego dos embargos de declaração para correção de erro de 

fato. Aqui, os embargos são utilizados como sucedâneo do recurso adequado, em homenagem 

ao princípio da economia processual. Como ponderam Arenhart e Marinoni, “as vantagens 
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dessa alternativa são evidentes, não apenas pela rapidez com que esses embargos são 

julgados, mas ainda pela sua simplicidade e ausência de preparo”.59  

 

A título de ilustração, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais dos nossos 

Tribunais Superiores: 

 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE 

FATO. [...]  

1. Decisão que, incorrendo em erro de fato, julgou o recurso como se a matéria 

deste fosse outra. Possibilidade de a correção ser feita mediante embargos de 

declaração, dado que se acha esse recurso condicionado ao critério de oportunidade 

e que deve o mesmo ser apreciado com largueza, em casos assim, em obséquio ao 

princípio da economia processual que domina todo o processo [...]. (STF, RE-ED 

173.691/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, julgado em 23.02.1996, DJ 

03.05.1996 p. 13911). 

 

 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. [...]  

1. Há que se reconsiderar anterior decisão quando esta tomou por base evidente erro 

de fato, consubstanciado em falsa percepção da realidade quanto à intempestividade 

do recurso, esta motivada por certidão cartorária imprecisa. [...]  

4. Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso especial 

acolhidos para, corrigindo erro de fato em julgamento anterior, rejeitar os primeiros 

embargos de declaração. (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 643.515/PB, 3ª Turma, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.12.2005, DJ 20.02.2006 p. 333). 

 

 

2.3.5 Erro material. 

 

Erro material é aquele equívoco notório, perceptível à primeira vista, que traduz 

desacordo entre o texto da decisão e a vontade do juízo prolator. Cuida-se de “engano ou 

lapso manifestos na expressão, na transmissão da palavra e que se evidenciam pela simples 

leitura da sentença”.
60

 

 

Por conseguinte, a noção de erro material resume-se às inexatidões materiais e aos erros 

de cálculo
61

 constantes do julgado, os quais, a teor do art. 463, I, do CPC
62

, são passíveis de 
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correção mediante simples despacho, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício, mas 

sempre pelo mesmo juízo prolator da decisão embargada.
63

 

 

O erro material não transita em julgado, podendo ser sanado a qualquer tempo, pois, 

conforme adverte Malachini: 

 

[...] não fica coberta pela res judicata a parte do dispositivo da sentença que não 

passou pela cognição do juiz, o resultado que não decorre da fundamentação dela. 

[...] É que, nos termos do art. 469, I, do CPC, conquanto os respectivos motivos não 

façam 'coisa julgada', são 'importantes para determinar o alcance da parte 

dispositiva da sentença.
64

 

 

Mais adiante, o mesmo autor arremata: 

 

O erro do juiz, nesse caso, é inconsciente, é o lapso manifesto de que já se falou; se 

for consciente, será erro de julgamento, não erro material. A falha não ocorre no 

pensamento do julgador, mas exclusivamente em sua expressão. Por isso é que sua 

correção não importa em nenhuma alteração (substancial, verdadeira) da sentença, 

não importa em torná-la outra (altera); e por isso, conseqüentemente, a correção 

(meramente expressão dela, meramente formal) não infringe a regra fundamental da 

imutabilidade da coisa julgada, e pode ser feita a qualquer tempo.
65

 

 

Conquanto se esteja diante de defeito alegável mediante simples petição nos autos, a 

jurisprudência iterativa de nossos tribunais admite o manejo dos embargos de declaração com 

vistas à correção de erro material.  

 

À guisa de exemplo, convém trazer à colação as seguintes ementas: 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO 

MATERIAL.  

1. Ocorrência de erro material na ementa do acórdão embargado, que justifica o 

acolhimento dos embargos de declaração.  

2. Embargos recebidos. (STF, RE-ED-ED 312.020 / ES, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos 

Velloso, julgado em 08.10.2002, DJ 08.11.2002 p. 58). 

 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PIS. PRAZO PRESCRICIONAL.  

1. A via dos embargos de declaração serve para que seja sanado erro material de 

fundamentação do julgado.  
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2. Na fundamentação do acórdão foi erroneamente indicado como termo final para 

a propositura da ação de repetição de indébito do PIS o dia 9.10.2000, quando na 

realidade, o prazo findou-se em 10.10.2000, cinco anos após a publicação da 

Resolução do Senado Federal nº 49/95. Assim, tendo sido a ação proposta no dia 

10.10.2000 não está fulminada pela prescrição.  

3. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material. Recurso 

especial improvido. (STJ, EDcl no REsp 608.098/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Castro 

Meira, julgado em 14.09.2004, DJ 25.10.2004 p. 307). 

 

EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra acórdão que 

julgou agravo regimental. Erro material. Embargos acolhidos. Procedem embargos 

de declaração tendentes a anular acórdão em que há erro material. (STF, AI-AgR-

ED 504.312/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 09.05.2006, DJ 

02.06.2006 p. 14).  

 

 

2.4 Procedimento. 

 

O julgamento dos embargos de declaração compete ao órgão jurisdicional que proferiu a 

decisão embargada. De acordo com o magistério de Amaral Santos, “trata-se de esclarecer 

uma declaração. 'E esclarecer uma declaração é ato que só pelo declarante pode ser exercido' 

(Lopes da Costa)”.66 

 

A petição do recurso deverá ser dirigida ao juiz ou relator – conforme se trate de julgado 

proferido por juízo de primeiro grau ou tribunal – no prazo de cinco dias (CPC, art. 536, 

initio), contados a partir da data em que o recorrente tomou ciência do provimento, sob pena 

de preclusão. Solução diversa se impõe diante da rejeição dos embargos, hipótese em que o 

vício constante da decisão proferida pelo juízo a quo poderá ser argüido nas razões do recurso 

dirigido ao juízo ad quem, ao qual será lícito conhecer da alegação, não para sanar o defeito – 

o que ocasionaria indevida supressão de instância –, mas para anular o julgado, a fim de que o 

juízo inferior se manifeste acerca da questão.
67

 

 

Cabe ao embargante, no prazo legal, indicar a obscuridade, a contradição ou a omissão, 

ou ainda o erro de fato ou o erro material que, no seu entender, macula a decisão embargada, 

sob pena de restar prejudicada a análise do mérito do recurso. Observe-se que o conhecimento 

dos embargos depende tão-somente da alegação tempestiva de algum daqueles vícios. O 

provimento dos declaratórios é que pressupõe a efetiva ocorrência do defeito aduzido pelo 

recorrente, a ser reconhecida pelo julgador da causa.68 

                                                 
66

 AMARAL SANTOS, Moacyr. op. cit., p. 448. 
67

 STJ, REsp 511.466/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 07.10.2003, DJ 03.11.2003 p. 344. 
68

 ARENHART, Sérgio Cruz ; MARINONI, Luiz Guilherme. op. cit., p. 543. 
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Conforme ressaltamos anteriormente, por expressa disposição legal (CPC, art. 536, 

fine), os embargos de declaração são isentos de preparo. 

 

Em se tratando de decisão proferida por juízo de primeiro grau, os embargos deverão ser 

julgados em cinco dias. Cuida-se, todavia, de prazo impróprio, cuja inobservância não produz 

qualquer efeito processual. Nos tribunais, incumbirá ao relator do decisum embargado a 

apresentação do recurso em mesa na sessão subseqüente, para fins de julgamento, ocasião em 

que não será permitida a sustentação oral das partes, ex vi do art. 554 do CPC
69

.  

 

No procedimento dos embargos inexiste oportunidade para manifestação da parte 

contrária. Isso se deve ao fato de que esse recurso tem como função precípua o 

aperfeiçoamento de decisão já proferida, cujo conteúdo restará, em regra, inalterado.  No 

entanto, quando os aclaratórios tiverem aptidão para conduzir à reforma ou anulação do 

julgado – o que se admite em hipóteses excepcionais – o atendimento aos postulados do 

contraditório e da ampla defesa exige a abertura de um prazo para a apresentação de resposta, 

o qual deverá ser idêntico ao previsto para o oferecimento do recurso (cinco dias), em respeito 

ao princípio da isonomia.70
    

 

A teor do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez constatado o caráter 

manifestamente protelatório dos embargos de declaração, caberá ao órgão judicante declará-lo 

por sentença, aplicando ao embargante uma multa não superior a um por cento do valor da 

causa, em favor da parte embargada.71 Ocorrendo a reiteração dos embargos protelatórios, 

referida multa poderá ser elevada a até dez por cento do valor da causa. Para que fique 

caracterizada a reiteração, não se exige que o conteúdo dos novos embargos seja idêntico ao 

dos anteriores, bastando que aqueles, assim como estes, denotem índole meramente 

procrastinatória.72    

 

                                                 
69

 Art. 554 - Na sessão de julgamento, depois de feita a exposição da causa pelo relator, o presidente, se o 

recurso não for de embargos declaratórios ou de agravo de instrumento, dará a palavra, sucessivamente, ao 

recorrente e ao recorrido, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem 

as razões do recurso. 
70

 CÂMARA, Alexandre Freitas. op. cit., p. 120. 
71

 “Realmente quem sofre prejuízo material com a protelação é a parte; daí dever-lhe ser revertida toda multa por 

embargos protelatórios.” (SANTOS, Ernane Fidélis dos. op. cit., p. 615). 
72

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, p. 156. 
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 Na hipótese de reiteração dos embargos protelatórios, o oferecimento de qualquer outro 

recurso por parte do embargante contra a decisão embargada ficará condicionado ao depósito 

do montante da sanção pecuniária imposta. Trata-se, na verdade, de requisito de 

admissibilidade – e não de interposição, como dispõe a lei – já que o futuro recurso poderá ser 

interposto, mas não conhecido, ante a falta de regularidade formal.73 

 

Por fim, dada a sua estreita relação com o objeto deste trabalho, merece ser lembrada a 

Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, de cujo enunciado se extrai: “Embargos de 

declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter 

protelatório”.  

 

2.5 Efeitos. 

 

Os efeitos dos embargos de declaração, tais como os de qualquer outro recurso, podem 

ser divididos em duas categorias: efeitos da interposição e efeitos do julgamento. 

 

A interposição dos embargos declaratórios impede a incidência da preclusão e a 

formação da coisa (efeito obstativo), mantém suspensos os efeitos da decisão recorrida (efeito 

suspensivo) e interrompe o prazo para o oferecimento de outros recursos (efeito interruptivo).  

 

Cumpre salientar que os embargos declaratórios não possuem efeito devolutivo. De fato, 

a idéia de devolutividade envolve o reexame da questão por órgão jurisdicional diverso 

daquele que proferiu a decisão impugnada. Cabendo o julgamento dos embargos de 

declaração ao próprio juízo prolator do julgado recorrido, não há que se falar em efeito 

devolutivo. 

 

De acordo com o art. 538, caput, do CPC
74

, os embargos de declaração interrompem o 

prazo para a interposição de outros recursos contra a decisão embargada. Trata-se do chamado 

                                                 
73

 CÂMARA, Alexandre Freitas. op. cit., p. 121. 
74

 Art. 538 - Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por 

qualquer das partes. 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 1% (um por 

cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por 

cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.  
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efeito interruptivo, o qual se opera em relação a todos os legitimados a recorrer75, com a 

simples interposição do recurso no prazo legal, verificando-se ainda que não conhecidos os 

embargos.76 Por se estar diante de interrupção – e não de suspensão –, intimadas as partes do 

resultado do julgamento dos declaratórios, o prazo para o oferecimento de outros recursos 

volta a decorrer em sua integralidade.  

 

Advirta-se, contudo, que a interposição de embargos de declaração por qualquer das 

partes não interrompe o prazo para o oferecimento do mesmo recurso pela parte contrária. 

Com efeito, uma vez julgados os aclaratórios, não será possível atacar, mediante novos 

embargos, defeitos porventura persistentes no decisum primitivamente embargado, sob o 

argumento de que o prazo para a interposição do recurso fora interrompido, mas tão-somente 

aqueles que emergirem do novo provimento judicial. 77 

 

Já o julgamento dos embargos de declaração é apto a produzir o esclarecimento ou a 

integração da decisão impugnada. O esclarecimento se dá em face da constatação de 

obscuridade ou contradição na decisão; a integração, por seu turno, tem lugar diante de 

omissão no julgado. 

  

Discute-se a possibilidade de atribuir-se efeitos infringentes (modificadores) do julgado 

aos embargos de declaração Tendo em vista a sua finalidade precípua, qual seja, o 

aperfeiçoamento das decisões judiciais, os embargos não se prestam, em princípio, à alteração 

da substância da decisão embargada.  

 

No entanto, é de se notar que a possibilidade de modificação do julgado é inerente à 

correção de vícios como a contradição ou a omissão. Isso pode ser demonstrado a partir de 

dois exemplos.  

 

                                                 
75

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, p. 156. 
76

 “Os embargos de declaração sempre acarretam o efeito interruptivo, salvo quando intempestivos” (STJ, EREsp 

287.390/RR, Corte Especial, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 18.08.2004, DJ 11.10.2004 p. 

211). 
77

 STJ, REsp 510.948/MA, 4ª Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, julgado em 20.04.2004, DJ 04.10.2004 p. 

305; STF, RE 229328-AgR-ED-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 10.06.2003, DJ 01.08.2003 

p. 140; STF, RE-ED-ED 184.126/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 29.04.1997, DJ 

29.08.1997, p. 40230. 

 

http://www.stf.gov.br/Jurisprudencia/It/frame.asp?PROCESSO=229328&CLASSE=RE%2DAgR%2DED%2DED&cod_classe=293&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2117
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Suponha-se que o magistrado se omita, na sentença, quanto à alegação de prescrição 

aduzida pelo réu na peça contestatória, julgando procedente a demanda. Nesta hipótese, 

interpostos os embargos de declaração com a indicação do ponto omisso, caberá ao juiz 

manifestar-se sobre a preliminar de mérito argüida e, sendo o caso, acolhê-la para julgar 

improcedente o pedido inicial. Haveria, na hipótese, uma completa reformulação do juízo de 

mérito veiculado na sentença embargada por ocasião do julgamento dos embargos.  

 

Outro caso que se pode considerar é o de acórdão que, dando provimento a recurso, 

condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Nesta hipótese, uma 

vez ofertados os embargos de declaração para o exame do ponto contraditório, competirá ao 

tribunal extirpar o vício apontado, reformando parcialmente o acórdão, seja para negar 

provimento ao recurso originário, seja para suprimir a condenação do recorrente ao 

pagamento das verbas de sucumbência. Em qualquer caso, haverá nítida alteração do 

conteúdo do julgado, já que será dada prevalência a uma das proposições contraditórias de sua 

parte dispositiva em detrimento da outra.  

 

Como bem observa Theodoro Júnior:  

 

[...] será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao 

julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo 

julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais 

novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente 

necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da 

omissão.
78

  

 

 

Admite-se ainda, embora em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração deduzidos para corrigir erro de fato ou erro material. Assim, por 

exemplo, se o juízo não conhece de recurso devidamente preparado, por considerá-lo deserto, 

permite-se o manejo dos embargos para a retificação do erro de fato, com evidente 

possibilidade de o recurso ser conhecido.
79

 Do mesmo modo, prestam-se os declaratórios à 

anulação do acórdão embargado, ante a constatação de erro material consistente na não-

inclusão do nome do advogado da parte na publicação da pauta de julgamento. 
80

 

                                                 
78

  THEODORO JÚNIOR, Humberto. op. cit, p. 552. 
79

 STJ, EDcl no AgRg no Ag 441.511/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06.05.2003, DJ    

02.06.2003 p. 276. 
80

  STJ, EDcl no REsp 92.426/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, julgado em 17.03.1997, DJ 

22.04.1997  p. 14377 
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3 PREQUESTIONAMENTO 

 

3.1 Escorço histórico. 

 

A origem do prequestionamento remonta aos idos de 1789, ano da promulgação da Lei 

Judiciária norte-americana (Judiciary Act). Referido diploma legal previu o chamado writ of 

error – recurso interponível para a Corte Suprema frente às decisões proferidas pela Justiça 

estadual –, exigindo para o seu cabimento que a questão federal suscitada pelo recorrente 

tivesse sido resolvida pelo Tribunal local. 

  

No direito brasileiro, o prequestionamento era expressamente previsto nas Constituições 

de 1891
81

, de 1934
82

, de 1937
83

 e de 1946
84

 como requisito de admissibilidade do recurso 

extraordinário, tendo sido suprimido na Constituição de 1967, seguida pela Carta Política de 

1988.    

 

                                                 
81

 Art. 59 Ao Supremo Tribunal Federal compete: [...] § 1° Das sentenças das Justiças dos Estados, em última 

instância, haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal: a) quando se questionar sobre a validade, ou a 

aplicação de tratados e leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado for contra ela; [...]. (grifo nosso). 
82

 Art. 76 A Corte Suprema compete: [...] 2 julgar: [...] III em recurso extraordinário, as causas decididas pelas 

Justiças locais em única ou última instância: a) quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei 

federal, sobre cuja aplicação se haja questionado; b) quando se questionar sobre a vigência ou validade de lei 

federal em face da Constituição, e a decisão do Tribunal local negar aplicação à lei impugnada; [...]. (grifo 

nosso). 
83

 Art. 101 Ao Supremo Tribunal Federal compete: [...] III julgar, em recurso extraordinário, as causas decididas 

pelas Justiças locais em única ou última instâncias: a) quando a decisão for contra a letra de tratado ou lei 

federal, sobre cuja aplicação se haja questionado; b) quando se questionar sobre a vigência ou validade da lei 

federal em face da Constituição, e a decisão do Tribunal local negar aplicação à lei impugnada; [...]. (grifo 

nosso). 
84

 Art 101 Ao Supremo Tribunal Federal compete: [...] III julgar em recurso extraordinário as causas decididas 

em única ou última instância por outros Tribunais ou Juízes: [...] b) quando se questionar sobre a validade de 

lei federal em face desta Constituição, e a decisão recorrida negar aplicação à lei impugnada; [...] (grifo 

nosso). 
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Contudo, essa mudança de redação não impediu que o Supremo Tribunal Federal 

continuasse a exigir o prequestionamento como pressuposto de cabimento do recurso 

extraordinário, a ponto de editar duas súmulas de jurisprudência acerca do tema. São elas:  

  

Súmula 282.  É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na 

decisão recorrida, a questão federal suscitada.  

 

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos 

declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito 

do prequestionamento.  

 

Desde a sua instalação, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do 

Supremo Tribunal Federal, jamais deixou de entender que o Recurso Especial também é 

inadmissível na falta de prequestionamento da matéria federal, vindo a cristalizar esse 

entendimento no verbete sumular 211, adiante transcrito:  

 

Súmula 211. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da 

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

  

Atualmente, portanto, a interposição de recurso extraordinário ou especial continua a 

depender do prequestionamento da matéria constitucional ou federal na instância inferior. A 

propósito, a observação de Oliveira: 

 

[...] a jurisprudência é absolutamente pacífica e, com algumas vozes destoantes, 

também a doutrina se orienta no sentido de que permanece necessário o 

prequestionamento, malgrado a Constituição não mais conter o termo acima 

apontado, ausente também das leis processuais. Mister verificar qual seu 

fundamento e esse haveria de ser buscado na Constituição. Se nela não se contém, 

ter-se-ia de concluir pela injuridicidade da exigência, não havendo como considerá-

lo indispensável para o conhecimento do recurso. E não se terá dele outro conceito, 

a toda evidência, que o autorizado pelas disposições constitucionais.
85

  

 

3.2 Fundamento constitucional. 

 

Em sendo o prequestionamento uma exigência constitucional para fins de acesso às 

instâncias extraordinárias, cumpre analisar os dispositivos da CF que disciplinam o recurso 

extraordinário e o recurso especial, pois somente a partir dessa investigação será possível 

chegar à noção exata do que se deve tomar por prequestionamento. 

 

                                                 
85

 OLIVEIRA, Eduardo Ribeiro de. Prequestionamento. In: NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis de acordo com a Lei 9756/98. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 245-257, p. 246. 
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Assim dispõem os arts. 102, III, e 105, III, da CF: 

 

Art. 102 Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe:  

[...] 

III julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 

instância, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Alínea incluída pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004). 

 
Art. 105 Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

[...] 

III julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 

Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004). 

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 

 

Da leitura desses dispositivos infere-se que em momento algum a CF faz referência 

expressa ao prequestionamento como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário e 

do recurso especial. Não obstante, seria precipitado concluir que o texto constitucional esteja 

a dispensá-lo.
86

  

 

Pertinente, a respeito, o esclarecimento de Bueno: 

 

Que a Constituição Federal não fala expressamente em prequestionamento não há 

dúvidas. Tampouco a legislação infraconstitucional. Dele se ocupam, apenas, as 

súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já 

destacadas. Mas a Constituição Federal é bastante clara nos incisos III dos arts. 102 

e 105 quanto à circunstância de a questão constitucional ou legal ter sido decicida 

pelas instâncias locais ou regionais.
87

 (grifos do autor). 

 

                                                 
86

 Embora não venha expresso nas normas constitucionais que regem os recursos extraordinário e especial, a 

exigência do prequestionamento decorre da própria natureza dos recursos excepcionais, uma vez que “os 

Tribunais Superiores, não se constituindo em ‘3ª ou 4ª instâncias’, apenas conhecem da matéria jurídica bem 

delineada na extensão e compreensão do que lhes foi devolvido pelo recurso de tipo excepcional”. 

(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário e recurso especial. 5. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1998, p. 194). No mesmo sentido: LODI, Luís Fernando Balieiro. Dos embargos declaratórios 

prequestionadores. In: NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos 

polêmicos e atuais dos recursos cíveis de acordo com a Lei 9756/98. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1999, p. 445-453, p. 446; OLIVEIRA, Eduardo Ribeiro de. op. cit., p. 250. 
87

 BUENO, Cassio Scarpinella. Quem tem medo do prequestionamento? Revista dialética de direito 

processual. São Paulo, v. 1, p. 23-53, abr. 2003, p. 29. 
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É, com efeito, na expressão “causas decididas” que se encontra o assento constitucional 

do prequestionamento. No particular, interessa trazer à colação o magistério de Nery Junior, 

segundo o qual “a locução causas decididas, autoriza a exigência do denominado 

prequestionamento da questão constitucional ou federal, exigência feita nos verbetes ns. 282 e 

356 da Súmula da jurisprudência predominante no STF, aplicáveis ao RE e também ao 

REsp".
88

 

  

Isto posto, há que se dar ao vocábulo “causas decididas” interpretação ampla, que 

englobe não apenas as sentenças de mérito, mas também as sentenças terminativas e as 

decisões interlocutórias, ainda que proferidas em procedimentos de jurisdição voluntária. 

Nessa esteira, Carneiro assevera: 

 

O conceito de causa decidida, quer em tema de recurso extraordinário sticto sensu, 

como de recurso especial, é o mais amplo: abrange a totalidade dos processos em 

que tenha sido proferida decisão jurisdicional, tanto em jurisdição contenciosa 

como na denominada jurisdição voluntária.
89

 (grifo do autor) 

  

As únicas restrições que devem ser impostas à locução em apreço são aquelas 

decorrentes da própria Carta Magna. Assim é que se exige que as causas decididas o sejam em 

“única ou última instância”. Isso significa que somente as decisões que já não possam ser 

impugnadas na instância ordinária comportam recurso excepcional. A propósito, Mancuso 

preleciona: 

 

Tanto para efeito do recurso extraordinário como do recurso especial, o que se quer 

é que a decisão atacada seja final, isto é, que tenham sido exercitados os recursos 

ordinários cabíveis. Atendido esse item, a causa em questão não sofre limitação 

quanto à natureza do processo (de conhecimento, execução ou cautelar), nem 

quanto à qualidade da decisão (definitiva, terminativa, interlocutória), nem quanto 

ao tipo de jurisdição em que foi prolatada (contenciosa ou voluntária).
90

 (grifos do 

autor). 

 

Por último, importa registrar que, em se tratando de recurso especial, faz-se necessário, 

outrossim, que a causa tenha sido decidida em única ou última instância “pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios”. Destarte, 

não é possível interpor recurso especial de acórdão proferido por Tribunal Regional do 
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 NERY JUNIOR, Nelson. op. it., p. 252.  
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 CARNEIRO, Athos Gusmão. Requisitos específicos de admissibilidade do recurso especial. In: NERY 

JUNIOR, Nelson, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos 

cíveis de acordo com a Lei 9756/98. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 96-126, p. 100-101.  No 

mesmo sentido: AMARAL SANTOS, Moacyr. Primeiras linhas de direito processual civil. 10. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1989, v. 3, p. 824. 
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 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. op. cit., p. 86. 
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Trabalho ou Tribunal Regional Eleitoral. Da mesma forma, revela-se inviável o oferecimento 

desse recurso contra decisão prolatada por juízo monocrático ou por colegiado de 1° grau 

(v.g., Turma Recursal dos Juizados Especiais), ainda que exauridos os recursos ordinários.
91

 

 

3.3 Conceito. 

 

A definição do que vem a ser prequestionamento constitui tarefa tormentosa, que tem 

desafiado a doutrina e a jurisprudência desde o seu surgimento no direito positivo brasileiro. 

A respeito do assunto, formaram-se pelo menos três correntes doutrinárias. Nesse sentido, a 

exposição precisa de Oliveira: 

 

Dificuldade que se coloca, quando se trata de prequestionamento como condição 

para viabilizar os recursos extraordinário e especial, além da própria grafia, está no 

sentido em que empregada a expressão. É utilizada na doutrina e mesmo na 

jurisprudência traduzindo a necessidade de que a matéria tenha sido suscitada antes 

do julgamento recorrido. Para outros, entretanto, considera-se presente quando a 

questão não apenas é objeto de argüição pela parte, mas decidida pelo acórdão a ser 

impugnado. Por fim, uma terceira corrente estima que a exigência prende-se tão-só 

a essa última hipótese, ou seja, haver decisão, ainda que não se tenha verificado 

anterior debate.
92

 

 

 

A primeira corrente sustenta que o prequestionamento deve ser entendido como a 

iniciativa das partes no sentido de levantar a questão constitucional ou federal em momento 

anterior ao pronunciamento do órgão a quo. Considera-o, assim, um ônus da parte, na medida 

em que exige que a matéria argüida no recurso excepcional tenha sido por ela suscitada antes 

do julgamento recorrido, sob pena de preclusão. 

 

No ensejo, cumpre trazer à baila o comentário de Pantuzzo, bastante esclarecedor quanto 

a este ponto:  

 

Provocar o prequestionamento nada mais é que suscitar a discussão acerca da 

questão envolvendo dispositivo constitucional ou de lei federal aplicável ao caso 

concreto, instando a corte local a se pronunciar acerca de sua aplicabilidade ou não. 

Tal providência pode ser adotada em tópico separado das razões ou contra-razões 

do recurso à segunda instância, ou juntamente com as demais alegações contidas no 

arrazoado. A forma pela qual se suscita o prequestionamento é irrelevante: o que 

importa é que a parte provoque, no momento oportuno, a jurisdição da corte local 
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de forma direcionada à inteligência dos dispositivos legais aplicáveis à espécie e 

que possam vir a ser objeto de recurso excepcional.
93

 

 

Essa concepção de que o prequestionamento decorre exclusivamente de iniciativa das 

partes encontra poucos seguidores na doutrina. Dentre eles, pode-se apontar Medina, em cuja 

opinião “o prequestionamento não ocorre na decisão recorrida, mas é fenômeno que a 

precede, isto é, decorre da atividade das partes perante a instância local”.
 94

 Por conseguinte, 

na visão desse autor, o prequestionamento se confunde com “a atividade postulatória das 

partes, decorrente do princípio dispositivo, tendente a provocar a manifestação do órgão 

julgador (juiz ou Tribunal) acerca da questão constitucional ou federal determinada em suas 

razões”.
95

 

 

A segunda corrente concebe o prequestionamento como sendo o debate acerca do tema 

de direito constitucional ou federal, aliado à posterior manifestação do tribunal a respeito. Sob 

essa ótica, o prequestionamento deriva da formulação, no momento procedimental adequado, 

da questão de direito constitucional ou federal. Todavia, não basta a satisfação dessa 

exigência: impõe-se que a matéria suscitada tenha sido explicitamente abordada na decisão 

recorrida.   

 

Tal como a primeira, essa segunda corrente reúne poucos adeptos, sendo possível 

destacar a lição de Monteiro, deveras ilustrativa:  

 

 
[Prequestionar] Significa abordar expressamente, de maneira clara, a questão 

federal, o direito federal ou a ofensa direta à Constituição Federal; é abrir na 

Apelação Cível (no caso do vencido em 1ª instância), nas contra-razões (pelo 

vencedor), ou, excepcionalmente, no Recurso Adesivo, quando ambos ficarem 

vencidos em alguns dos pedidos [...]. 

 

O Min. MARCO AURÉLIO do TST, relatando os E. Decl. em AG. no RR n° 

0227/84, Tribunal Pleno, unânime (DJU de 6-6-1986, p. 9985, 1ª coluna), com 

precisão e concisão, definiu quando ocorre o prequestionamento e o que seja 

prequestionar: ‘Diz-se prequestionada determinada matéria, quando o órgão 

prolator da decisão impugnada, haja adotado explicitamente tese a respeito e, 

portanto, emitido juízo. Incumbe à parte interessada provocar o julgador sobre o 

tema que entende englobar o fato jurígeno suficiente a alterar o desfecho da 

controvérsia’.
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A terceira e última corrente considera que o prequestionamento equivale ao conteúdo da 

decisão que se busca atacar, independentemente da discussão travada entre as partes antes da 

sua prolação. Sob esse prisma, para satisfazer-se tal requisito de admissibilidade dos recursos 

excepcionais é necessário e suficiente que o tribunal de origem tenha emitido juízo de valor a 

respeito da questão constitucional ou federal pertinente ao caso. 

  
Desse modo, por prequestionamento só se pode entender aquilo que foi decidido pelo 

julgado recorrido. Embora se reconheça que a iniciativa das partes pode ser decisiva para que 

a questão constitucional ou federal seja apreciada pelo tribunal, sempre que não puder ser 

conhecida de ofício, tem-se que ela não é essencial para a configuração do 

prequestionamento.
97

  

 

Manifestando-se a corte local a respeito da questão constitucional ou federal pertinente, 

pouco importa que os litigantes hajam debatido o tema anteriormente. Assim, reputa-se 

prequestionada a matéria decidida, ainda que o tribunal a quo solucione a lide a partir de 

fundamentos legais e constitucionais diversos daqueles argüidos pelas partes.  

 

Esse entendimento recebe o aplauso da doutrina majoritária, à qual se acha filiado 

Oliveira, de cujo ensinamento colhemos dois ilustrativos excertos: 

 

O que se terá como indispensável é o exame da questão pela decisão recorrida, pois 

isso sim, deflui da natureza do especial e do extraordinário e resulta do texto 

constitucional. Destinando-se o extraordinário, como salientado, a garantir a exata 

aplicação da Constituição, falta razão a ele, se da norma constitucional não se tratou 

na decisão impugnada. O mesmo se diga do especial, pois não há como fazer-se o 

controle, quando à correta interpretação do tratado ou da lei federal, em relação a 

matéria de que não se cogitou. Não pode o julgado havê-las contrariado, ou a elas 

haver negado vigência, se não versada a questão que regulam. 

 

...................................................................................................................................... 

 

Note-se que não se alude a ter sido ou não tratada a questão anteriormente por 

alguma das partes. Em relação ao ponto omisso falta prequestionamento, haja ou 

não sido exposta a discussão, o que está em perfeita consonância com o que vimos 

explanando, quanto ao conteúdo desse pressuposto de admissibilidade. Seria 

insustentável a afirmação de que existiria o prequestionamento, desde que ventilada 

a matéria no debate processual, ainda que nada se houve decidido.
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A despeito da pouca receptividade da doutrina, a concepção do prequestionamento 

difundida pela primeira corrente triunfou no Supremo Tribunal Federal, consoante se infere 

do enunciado de sua súmula 356, reproduzido no item 3.1 supra. No Superior Tribunal de 

Justiça, diferentemente, a posição vencedora é aquela defendida pela terceira corrente, 

encontrando-se estampada em sua súmula 211, transcrita no item 3.1 supra. 

 

Expressivas, a esse respeito, as palavras de Bueno: 

 

[...] se, para a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça, prequestionamento 

parece ser o conteúdo da decisão da qual se recorre, para a Súmula n. 356 do 

Supremo Tribunal Federal, prequestionamento pretende ser mais o material 

impugnado (ou questionado) pelo recorrente (daí a referência aos embargos de 

declaração) do que, propriamente, o que foi efetivamente decidido pela decisão 

recorrida. Para o enunciado do Superior Tribunal de Justiça é indiferente a 

iniciativa do recorrente quanto à tentativa de fazer com que a instância a quo decida 

sobre uma questão por ele levantada. Indispensável, para ele, não a iniciativa da 

parte, mas o que efetivamente foi decidido e, nestas condições, está apto para ser 

contrastado pela Corte Superior.
99

 (grifos do autor). 

 

A nosso ver, o conceito de prequestionamento deve ser extraído da própria Carta 

Magna. Dessa forma, partindo-se da premissa de que o fundamento constitucional do 

prequestionamento é encontrado na expressão “causas decididas”, inserta nos arts. 102, III, e 

105, III, ambos da CF (conforme se expôs no item 3.2 supra), fica patente que, para fins de 

interposição de recurso extraordinário ou especial, o que realmente importa é que questão 

jurídica haja sido examinada na decisão recorrida, sendo irrelevante para tanto a iniciativa das 

partes. Outra não pode ser a linha de interpretação adotada em face do texto constitucional. 

Assim sendo, conclui-se que melhor razão assiste aos partidários da última corrente. 

 

 

3.4 Objeto. 
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Conforme o caso, o prequestionamento terá por objeto uma questão constitucional ou 

federal. 

 

Haverá questão constitucional quando a decisão proferida pelo juiz ou tribunal 

contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, 

julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou julgar válida 

lei local contestada em face de lei federal (CF, art. 102, III).  

 

Já a questão federal surgirá quando a decisão prolatada pelo Tribunal contrariar tratado 

ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de 

lei federal ou der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal 

(CF, art. 105, III). 

 

Antes encartada como questão federal, apta a ensejar a interposição de recurso especial, 

para o Superior Tribunal de Justiça, a afirmação da validade de lei local contestada em face de 

lei federal foi inserida pela Emenda Constitucional n° 45, de 30 de dezembro de 2004, no rol 

de questões constitucionais, passíveis de serem examinadas pelo Supremo Tribunal Federal – 

o guardião da Constituição, nos termos do art. 102, caput, da CF – em sede de recurso 

extraordinário. Isso se deve ao fato de que o tema envolve necessariamente discussão acerca 

da repartição constitucional de competências legislativas entre os diversos entes federativos, 

sendo, portanto, de natureza eminentemente constitucional. 

 

 

3.5 Modalidades. 

 

 
Doutrina e jurisprudência se referem a pelo menos dois tipos de prequestionamento: o 

implícito e o explícito.  

 

Dá-se o prequestinamento implícito quando o órgão a quo aprecia a questão jurídica 

sem, contudo, fazer menção expressa ao dispositivo constitucional ou legal tido por violado. 

Tratando dessa espécie de prequestionamento, Mancuso afirma que “desde que se possa, sem 
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esforço, aferir no caso concreto que o objeto do recurso está razoavelmente demarcado nas 

instâncias precedentes, cremos que é o bastante para satisfazer essa exigência”.
100

  

 

Por conseguinte, para que se configure o prequestionamento implícito, faz-se mister que 

o julgado recorrido enfrente a matéria de forma clara e inequívoca, que não deixe margem 

para dúvidas quanto à norma jurídica que lhe serve de base. 

 

O prequestionamento implícito, tal como delineado acima, constitui ponto pacífico na 

doutrina. Como paradigma desse entendimento, insta trazer à colação o ensinamento de 

Oliveira: 

 

A violação de determinada norma legal ou o dissídio sobre sua interpretação não 

requer, necessariamente, haja sido o dispositivo expressamente mencionado no 

acórdão. Decidida a questão jurídica a que ele se refere, é o quanto basta. [...] 

lembramos o exemplo de o julgado negar que a hipótese era de litisconsórcio 

necessário quando disso, entretanto, era caso. Manifesto que violado o contido no 

artigo 47 do Código de Processo Civil, muito embora a ele não se haja feito 

menção.
101

 

  

Outra não tem sido a orientação consagrada no Superior Tribunal de Justiça, consoante 

se infere dos seguintes julgados: 

 

EMENTA: PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DESNECESSÁRIA A 

REFERÊNCIA AOS NÚMEROS QUE IDENTIFICAM AS NORMAS LEGAIS, 

DESDE DE QUE TENHA OCORRIDO O DEBATE SOBRE O TEMA 

JURÍDICO NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA NÃO CONSTATADA. 

1. Para efeito de prequestionamento, não há necessidade que o Acórdão recorrido 

tenha citado expressamente os dispositivos legais tidos por violados, sendo 

suficiente o debate da matéria jurídica neles contida. [...] (STJ, EREsp 129.856/DF, 

Corte Especial,  Rel. Min. Edson Vidigal, julgado em 25.03.2004, DJ 03.05.2004 p. 

85).  

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

PRESCRIÇÃO. SÚMULA 282/STF. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DE 

ESPÉCIES DIVERSAS. LEI 9.430/96. [...] 

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. [...] (STJ, AgRg no REsp 

744.949/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 16.05.2006, DJ 

14.06.2006 p. 206).  

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS. MP 168/90 E LEI 8.024/90. 

ARTS.  1.056 e 1.079 DO CC/1916. PREQUESTIONAMENTO. NÃO-

OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGADA 
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VIOLAÇÃO DOS ARTS. 159 E 1.518 DO CC/1916. APLICAÇÃO DA SÚMULA 

7/STJ. DESPROVIMENTO. 

1. Não houve o prequestionamento, sequer implícito, dos arts. 1.056 e 1.079 do 

CC/1916. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido o prequestionamento 

implícito, não se exigindo a menção expressa do dispositivo legal que encerra o 

tema. Contudo, faz-se necessário, para tanto, que a questão federal controversa 

tenha sido efetivamente examinada, debatida e decidida, o que não ocorreu no caso 

concreto. [...] (STJ, AgRg no REsp 597.072/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Denise 

Arruda, julgado em 09.05.2006, DJ 25.05.2006 p. 155). 

 

Entretanto, não podemos olvidar que o Pretório Excelso não admite o denominado 

“prequestionamento implícito”, conforme se infere de recente julgado, abaixo colacionado: 

 

EMENTA: 1. Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Dispositivos 

constitucionais tidos por violados não suscitados nas instâncias ordinárias. 3. Esta 

Corte tem sólido entendimento de não admitir o chamado "prequestionamento 

implícito". Súmulas STF nºs 282 e 356. Precedentes. 4. Decisão desfavorável aos 

agravantes não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, AI-AgR 580.503/RS,  2ª 

Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 28.03.2006).  

  

Mais adiante voltaremos a analisar a hermenêutica do STF frente ao prequestionamento 

em embargos de declaração.  

 

O prequestionamento explícito, por seu turno, ocorre quando a decisão vergastada se 

pronuncia sobre a questão constitucional ou federal objeto da lide, mencionando 

expressamente os dispositivos em que se fundamenta. Assim, somente se terá por 

prequestionada determinada matéria caso o juízo de origem explicite as normas que entende 

aplicáveis à situação retratada nos autos. 

 

Percebe-se que essa concepção do instituto padece de excessivo formalismo, no que é 

prontamente repelida pela doutrina: 

 

Admitindo-se que fosse necessária a menção expressa da norma constitucional ou 

de lei federal violada, para que a questão constitucional ou federal tivesse sido 

suficientemente prequestionada, existiriam tantas questões quantos fossem os 

dispositivos da Constituição ou de lei federal indicados e, como conseqüência, no 

julgamento do recurso, deveria o tribunal apreciar a incidência de cada um dos 

dispositivos invocados, sob pena de se julgar infra petita. Não pode prosperar, 

portanto, este entendimento, já que a presença da questão constitucional ou federal 

não é auferida quantitativamente, mas, sim, qualitativamente: ou há questão 

constitucional ou federal a ser julgada, ou não.
102
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Todavia, é de se reconhecer que aqui, uma vez mais, o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal se dissocia daquele prevalecente no meio doutrinário, segundo atestam os 

arestos adiante colacionados:  

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria 

quando a decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema, 

inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas 

razões do recurso submetido à sua apreciação. [...] (STF, RE-AgR 372.698/AM, 1ª 

Turma, Rel. Min. Eros Grau, julgado em 21.02.2006, DJ 24.03.2006 p. 31).  
 
EMENTA: [...] 2. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivos 

constitucionais suscitados no RE não cogitados pelo acórdão recorrido, nem objeto 

de embargos de declaração, não admitido pela jurisprudência do STF o 

"prequestionamento implícito" (Súmulas 282 e 356). [...] (STF, AI-AgR 

518.862/RN, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 01.03.2005, DJ 

18.03.2005 p. 60).  

 
EMENTA: [...] RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. 

EXPLICITUDE. OBJETIVO.  

A razão de ser do prequestionamento está na necessidade de proceder-se a cotejo 

para, somente então, concluir-se pelo enquadramento do extraordinário no 

permissivo constitucional. O conhecimento do recurso extraordinário não pode ficar 

ao sabor da capacidade intuitiva do órgão competente para julgá-lo. Daí a 

necessidade de o prequestionamento ser explícito, devendo a parte interessada em 

ver o processo guindado à sede excepcional procurar expungir dúvidas, omissões, 

contradições e obscuridades, para o que conta com os embargos declaratórios. 

(STF, AI-AgR 264.709/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 

07.11.2000, DJ 16.02.2001 p. 121).  

 
Feitas essas considerações, acreditamos que a posição mais sensata seja aquela que 

admite o prequestionamento implícito. Com efeito, a indicação numérica de normas 

constitucionais ou legais, posto que facilite a identificação da questão constitucional ou 

federal, não lhe é indispensável. 

 

 

Obviamente, quando a decisão local menciona o dispositivo normativo em tese 

contrariado, a questão constitucional ou federal poderá ser determinada sem maiores 

dificuldades. Neste caso, a identificação dos artigos da Constituição ou da lei é prova cabal de 

que o juízo a quo efetivamente enfrentou a matéria, decidindo-a. Em outras hipóteses, 

diferentemente, será necessária uma leitura mais detida do julgado, das razões e da resposta 

do recurso para chegar-se à questão jurídica envolvida, a qual, nem por isso, deixará de ser 

tida por prequestionada.    
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Finalmente, convém salientar que, independentemente da concepção que se tenha de 

prequestionamento, é imprescindível que a petição do extraordinário ou do especial faça 

alusão expressa ao comando normativo supostamente malferido, sob pena de inviabilizar-se o 

conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação.
103

 Daí resulta que o 

recorrente deve expor com clareza a ofensa à Constituição ou à lei, indicando não apenas o 

dispositivo que entende desrespeitado, mas também a forma pela qual se deu a violação, a fim 

de tornar possível a exata compreensão da controvérsia. 
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4 EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES 

 

4.1 Noção. 

 
 

Conforme já se viu, os embargos de declaração são o recurso destinado a pedir ao órgão 

jurisdicional prolator da decisão que esclareça obscuridade, elimine contradição ou supra 

omissão existente no ato judicial.  

 

O prequestionamento, por sua vez, constitui requisito de admissibilidade específico dos 

recursos excepcionais, traduzido na explícita manifestação do juízo de origem sobre a questão 

constitucional ou federal emergente dos autos. 

 

Ocorre que, muitas vezes, o órgão a quo guarda silêncio a respeito da questão jurídica 

suscitada pelas partes no recurso ou nas contra-razões, a qual, por isso mesmo, não se 

considera prequestionada. Em tais circunstâncias, caberá à parte interessada na interposição 

do recurso excepcional valer-se dos chamados embargos declaratórios prequestionadores, 

com fulcro no art. 535, II, do CPC, a fim de que o órgão judicante supra a omissão verificada 

no trato da matéria constitucional ou federal pertinente. 

 

Observe-se que nem sempre o prequestionamento dependerá da interposição dos 

embargos declaratórios. De fato, reputa-se desde logo prequestionada a matéria que, alegada 

pelas partes ou conhecida de ofício, tenha sido objeto de pronunciamento explícito da corte 

local. É o que deflui, a contrario sensu, de acórdão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal 

assim ementado:    

 

EMENTA: RECURSO. EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. FALTA 

DE CÓPIA DAS RAZÕES DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO NÃO 

COMPROVADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 288. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO.  
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1. O prequestionamento deve ser provocado desde a interposição do recurso no 

Tribunal a quo e reiterado em sede de embargos de declaração, se omisso o 

acórdão que o julgou. [...] (STF, AI-AgR 551.369/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Cezar 

Peluso, julgado em 29.11.2005, DJ 16.12.2005 p. 74) (grifo nosso).  
 

 

4.2 Matéria alegável. 

 

Conforme já tivemos a oportunidade de salientar, tendo ocorrido a entrega da prestação 

jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância 

para o deslinde da causa, não se abre a via estreita dos embargos de declaração, cujo objetivo 

é tão-somente aperfeiçoar o julgado comprometido por algum dos defeitos indicados no art. 

535, I e II, do CPC. 

 

Assim sendo, é de se considerar que a parte não pode utilizar-se dos embargos de 

declaração para suscitar questão nova, mas apenas questão previamente ventilada a respeito 

da qual o acórdão tenha sido omisso, pois é justamente essa omissão que autoriza o manejo 

daquele recurso, nos moldes do art. 535, II, do CPC. 

 

A restrição se aplica ainda que o referido instrumento processual seja empolgado para 

fins de prequestionamento. É dizer: os embargos declaratórios prequestionadores não se 

constituem em espécie recursal autônoma, devendo vir embasados em um dos casos previstos 

no dispositivo acima mencionado, sob pena de rejeição.
104

 

 

Embora se trate de questão aparentemente simples, existem vozes dissonantes que 

entendem possível o oferecimento de embargos declaratórios prequestionadores para agitar 

matéria que, por não ter sido levantada no procedimento, não foi objeto da decisão. Nessa 

linha, opina Leão:  

 

O nosso CPC fala somente em Embargos Declaratórios, mas verificamos uma 

colocação que reputo bem apropriada, feita por ilustre advogado paulista, o E. Dr. 

Samuel Monteiro, que este entende que se podem conceituar os Embargos 

Declaratórios em duas espécies: esclarecedores e prequestionadores. Aqueles que se 

propõem a esclarecer dúvidas, obscuridade ou contradições são os Embargos 

Declaratórios, ou Esclarecedores, e os que visam abordar questões federais ou 

constitucionais que o acórdão não ventilou são os Embargos Prequestionadores, que 
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 “Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis no caso de omissão, de contradição 
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Peçanha Martins, julgado em 17.11.2005, DJ 06.02.2006 p. 265). 
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são interpostos com o fim específico de transpor os óbices das Súmulas 282 e 346 

do STF para viabilizar o RE.
105

 

 

 

Esse posicionamento, decorrente de uma errônea interpretação da súmula 356 do 

Supremo Tribunal Federal, não merece guarida, pois, como bem adverte Medina:  

 

[...] através de embargos de declaração não é possível realizar-se 

prequestionamento, uma vez que, a rigor, o prequestionamento eminentemente 

necessário já é de ter sido realizado quando da apresentação das razões recursais. 

Os embargos declaratórios prestar-se-iam, apenas, à incitar o órgão julgador a 

suprir determinada omissão, e nesse suprimento talvez fique demonstrada a 

existência de violação a disposição federal. No máximo, poder-se-ia entender que a 

parte 'pre-prequestionaria', através dos embargos de declaração. Isso porque já teria 

ocorrido o prequestionamento e, não havendo manifestação do órgão julgador, a 

respeito da questão constitucional ou federal, através dos embargos de declaração 

se visaria a alcançar a supressão da omissão, mas não o prequestionamento, que já é 

de ter ocorrido.
106

 

 

Realmente, os embargos de declaração não se prestam ao questionamento originário de 

questão constitucional ou federal para fins de interposição, respectivamente, de recurso 

extraordinário ou especial. Destarte, a matéria há de ter sido debatida anteriormente nos autos, 

ensejando-se, assim, a manifestação do órgão a quo acerca do tema levantado.  

 

 Sob esse prisma, não devem ser acolhidos os embargos de declaração interpostos com 

vistas à obtenção de decisão nova. E nem poderia ser diferente, sob pena de se permitir que 

uma das partes viesse a aguardar o julgamento do apelo para só então alegar matéria que 

deveria ter sido oportunamente agitada, surpreendendo assim a parte contrária e 

desrespeitando o princípio do contraditório, já que no procedimento dos embargos de 

declaração não há espaço para resposta do embargado.
107

 

 

O tema encontra-se pacificado no Supremo Tribunal Federal, conforme se infere de 

acórdãos assim ementados:  

 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU 

SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS 

POR VIOLADOS. ALEGADA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE 

DECLARATÓRIOS QUE TERIA SUPRIDO A AUSÊNCIA DO REQUISITO.  

1. Os embargos de declaração apenas suprem a falta de prequestionamento quando 

a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito de questão antes 
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suscitada. Neste sentido, entre outros, o AI 502.659-AgR, Relator Ministro 

Sepúlveda Pertence.  

2. Caso em que o agravante suscitou originariamente, nos embargos de declaração, 

a alegada ofensa ao texto constitucional. Patente a falta de prequestionamento.  

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF, RE-AgR 429.476/BA, 1ª 

Turma, Rel. Min. Carlos Britto, julgado em 18.10.2005, DJ 16.12.2005 p. 81). 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.  

1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins 

de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação 

à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar 

matéria constitucional não debatida nos autos. [...] (STF, RE-AgR 434.420/DF, 2ª 

Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 14.06.2005, DJ 05.08.2005 p. 105) 

 

 EMENTA: [...] 3. Pedido indenizatório. Violação ao direito de propriedade. 

Ausência de prequestionamento. Ineficácia da oposição de embargos de declaração 

para prequestionar temas não suscitados anteriormente. Incidência da Súmula 282 

do STF. [...] (STF, AI-AgR 482.461/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

julgado em 21.06.2005, DJ 12.08.2005, p. 17). 

 

Outro não tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:  

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO NÃO EIVADA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

182/STJ. 

 1. Esta Corte já tem o entendimento pacificado de que os declaratórios opostos 

com o intuito de prequestionamento só serão admissíveis se a decisão embargada 

estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade. [...] (STJ, AgRg no REsp 

696.815/BA, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 02.02.2006, DJ 

13.03.2006 p. 359). 

 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO.  

1. O prequestionamento admitido nos embargos de declaração é aquele necessário 

para ativar questão já articulada nos autos, a cujo respeito o julgado se omitiu; 

matéria nova não pode, a esse pretexto, ser introduzida na causa, sob pena de lesão 

ao princípio do contraditório.  

2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp 80.870/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 08.09.1998, DJ 05.10.1998 p. 45). 
 

 

4.3 Questão constitucional ou federal surgida no julgamento recorrido. 

 

Discute-se a necessidade da interposição de embargos declaratórios para fins de 

prequestionamento de questão constitucional ou federal surgida apenas no julgamento perante 

o juízo a quo. 

 

Esse debate leva em conta a possibilidade de o órgão judicante, por ocasião do 

julgamento do recurso, incidir em algum vício, sem, contudo, manifestar-se sobre o tema. 
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Assim, por exemplo, o acórdão “poderá ter sido proferido extra petita, ou sem a intervenção 

do revisor, ou sem a publicação em pauta”.
108

  

 

Há quem sustente que, em tais circunstâncias, o prequestionamento deveria ser 

dispensado. Nessa esteira, o escólio de Medina:  

 

Logicamente, em certas situações, [...] deverá o Tribunal de Justiça ou de Alçada, 

ao julgar o recurso de apelação, extrapolar os limites fixados no pedido de nova 

decisão. Nesses casos a questão federal ou constitucional poderá surgir no acórdão, 

independentemente de provocação do recorrente. Caberá, então, o recurso especial 

ou extraordinário, apesar de não ter havido prequestionamento.
109

 

 

 

Todavia, esse entendimento revela-se equivocado. Como já foi dito, o 

prequestionamento constitui pressuposto dos recursos excepcionais, não apenas em razão de 

sua natureza e de suas finalidades, mas também porque o texto constitucional o exige. Sendo 

assim, não há como dispensá-lo sem afrontar a Constituição.
110

 

 

É evidente que, nas hipóteses em que a questão surge no próprio acórdão recorrido, não 

se pode exigir da parte que, nas razões ou nas contra-razões do recurso, tivesse chamado a 

atenção do tribunal para as normas processuais a serem observadas no julgamento, 

provocando assim o seu exame explícito. Do mesmo modo, não se há de exigir do tribunal, 

por ocasião do julgamento do recurso, que demonstre o respeito a todas as regras 

procedimentais. Com efeito, a obediência àquelas normas se faz rotineiramente, 

independentemente de alegação da parte. 

 

Se, no entanto, sem qualquer referência expressa, o tribunal, por exemplo, ultrapassa os 

limites da devolução do recurso, impõe-se a sua provocação para manifestar-se sobre o ponto. 
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De fato, o pronunciamento específico é fundamental para aferir se houve realmente violação 

da lei ou mera divergência jurisprudencial.  

 

Em casos como esse, os embargos declaratórios têm o papel de suprir a falta de 

explicitação do argumento em que se funda a decisão recorrida, não havendo que se falar em 

desvirtuamento de suas finalidades, uma vez que o acórdão incorreu em omissão e os 

embargos são o instrumento processual adequado para supri-la.  

 

É o que defende Pantuzzo, em exposição do seguinte teor:  

 

No caso de surgimento da ofensa à norma constitucional ou à legislação federal 

apenas no bojo do acórdão do qual se pretende recorrer, sem que as questões 

tenham vindo à tona em momento processual anterior, dá-se a omissão no debate de 

tais temas, o que também deve ser suprido através da oposição de embargos de 

declaração, nos quais a parte interessada deverá veicular as teses jurídicas a serem 

enfrentadas pela turma julgadora, de modo a que se delimite com precisão a 

controvérsia.
111

 

 

Revendo posicionamento anterior, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento 

quanto à imprescindibilidade da oposição de embargos declaratórios para fins de 

prequestionamento de questão federal enfocada pela primeira vez no acórdão recorrido, 

consoante demonstram recentes manifestações de sua Corte Especial:  

 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO FEDERAL SURGIDA NO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. PRECEDENTES 

DESTA EG. CORTE ESPECIAL. 

1. Consoante reiterada jurisprudência desta eg. Corte Especial, surgida a questão 

federal no julgamento da apelação, sem que o Tribunal de origem se pronuncie 

sobre ela, cabe à parte provocar o seu exame mediante embargos declaratórios, sob 

pena de inviabilizar a admissibilidade do recurso por falta de prequestionamento. 

[...] (STJ, AgRg nos EREsp 384.462/PR, Corte Especial, Rel. Min. Francisco 

Peçanha Martins, julgado em 17.11.2004, DJ 01.02.2005 p. 386). 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO FEDERAL SURGIDA NO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS.  

1. Surgida a questão federal no acórdão do Tribunal de origem e não opostos 

embargos de declaração, ressente-se o recurso especial do necessário 

prequestionamento. Precedente da Corte Especial (EResp nº 99.796/SP). [...] (STJ, 

AgRg nos EREsp 241.052/MG, Corte Especial, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 

julgado em 01.08.2003, DJ 18.08.2003 p. 149). 
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Igualmente, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 

mesmo a questão constitucional nascida originariamente no decidum que se pretende 

impugnar deve ser objeto de embargos de declaração, sob o fundamento de que houve 

omissão na apreciação da questão sob o ângulo constitucional, para que o órgão a quo possa 

adotar posicionamento explícito acerca da matéria.  

 

A propósito, confiram-se os seguintes julgados: 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIX E 97, DA CARTA MAGNA. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.  

1. Caso a violação à Constituição surja no julgamento do acórdão recorrido, torna-

se indispensável à oposição dos embargos de declaração.  

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE-AgR 411859/AL, 2ª 

Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13.12.2005, DJ 03.03.2006 p. 87).   

 

EMENTA: 1. Ainda que a alegada ofensa à Constituição tivesse surgido no próprio 

julgamento do Superior Tribunal de Justiça, necessária seria a interposição de 

embargos de declaração, invocando o dispositivo constitucional objeto do 

extraordinário, para ver-se atendido o requisito do prequestionamento, que deve ser 

explícito (Súmulas STF nºs 282 e 356).[...] (STF, AI-AgR 396.030/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 15.02.2005, DJ 04.03.2005 p. 25). 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

PROCESSO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 

EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO 

QUE, SE OCORRIDA, TER-SE-IA CONFIGURADO, ORIGINARIAMENTE, 

NO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPRESCINDIBILIDADE, EM TAL 

HIPÓTESE, DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 

AUSÊNCIA, CONTUDO, DE UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL. 

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E 

IMPRESCINDIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA 

MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

 1. A exigência de prequestionamento explícito da matéria constitucional qualifica-

se como requisito necessário à adequada interposição do recurso extraordinário. 

Para que esse pressuposto se repute atendido, torna-se indispensável que o acórdão 

recorrido tenha efetivamente examinado, de modo expresso, a controvérsia de 

direito constitucional suscitada no debate da causa. Precedentes.   

2. Se a situação de litigiosidade constitucional, no entanto, surgir, originariamente, 

no próprio acórdão recorrido, revelar-se-á imprescindível a oposição dos 

pertinentes embargos declaratórios, para que o tema constitucional, então, seja 

expressamente enfrentado pelo Tribunal de jurisdição inferior. Precedentes. [...] 

(STF, AI-AgR 258.889/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 

09.08.2000, DJ 08.10.2004 p. 3). 

 

 

 4.4 Momento processual em que se considera ocorrido o prequestionamento.   

 

Firmada a indispensabilidade da oposição de embargos declaratórios para a 

configuração do presquestionamento de questão constitucional ou federal oriunda do 
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julgamento do recurso no tribunal local, cumpre fixar o momento processual em que a matéria 

pode ser considerada prequestionada. 

 

O tema ora versado vem dividindo a doutrina e a jurisprudência em duas correntes. A 

primeira entende que a simples interposição dos embargos declaratórios seria suficiente para a 

caracterização do prequestionamento, não interessando o fato de os embargos não terem sido 

acolhidos.  

 

Tal opinião parte do pressuposto de que a parte deve fazer o que estiver a seu alcance 

para levar a questão constitucional à corte de origem, mas não pode obrigar os julgadores a 

apreciá-la.
112

 Se ela cumpriu com o que lhe incumbia, suscitando oportunamente a questão, 

não pode ser prejudicada pela recusa do órgão a quo em prestar devidamente a jurisdição. 

Assim sendo, admite-se desde logo o recurso excepcional, em vez de reconhecer-se a negativa 

de prestação jurisdicional e determinar-se o retorno dos autos ao tribunal a quo. 

 

Essa tese foi abraçada pelo Supremo Tribunal Federal com a edição de sua súmula 356. 

Testificam a veracidade desta afirmação os arestos adiante colacionados:  

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE 

APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA SUBMETIDA A PARTO OITO DIAS 

ANTES. NOVA DATA. DESIGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.  

1. A oposição de embargos declaratórios visando à manifestação do Tribunal a quo 

sobre matéria anteriormente suscitada atende ao requisito do prequestionamento, 

ainda que persista a omissão. [...] (STF, RE-AgR 376607/DF, 2ª Turma, Rel. Min. 

Eros Grau, julgado em 28.03.2006, DJ 05.05.2006 p. 35).  

 

EMENTA: [...] 2. Recurso extraordinário, embargos de declaração e 

prequestionamento: a recusa do órgão julgador em suprir omissão apontada pela 

parte através da oposição pertinente de embargos declaratórios não impede que a 

matéria omitida seja examinada pelo STF, como decorre a contrario sensu da 

Súmula 356. [...] (STF, AI-ED 439.920/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, julgado em 06.12.2005, DJ 03.02.2006 p. 31).  

 

EMENTA: 1. Recurso extraordinário: prequestionamento: Súmula 356. O que, a 

teor da Súm. 356, se reputa carente de prequestionamento é o ponto que, 

indevidamente omitido pelo acórdão, não foi objeto de embargos de declaração; 

mas, opostos esses, se, não obstante, se recusa o Tribunal a suprir a omissão, por 

entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte, permitindo-se-lhe, de 

logo, interpor recurso extraordinário sobre a matéria dos embargos de declaração e 

não sobre a recusa, no julgamento deles, de manifestação sobre ela. [...] (STF, AI-

AgR 173179/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 24.06.2003, 

DJ 01.08.2003 p. 119).  
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Conquanto seja mais consentânea com os princípios da celeridade e da economia 

processual
113

, essa solução não se harmoniza com os arts. 102, III, e 105, III, da CF, os quais, 

ao tratar dos recursos extraordinário e especial, exigem que os mesmos sejam interpostos em 

face de causa decidida. Não basta, pois, que ao órgão a quo tenha sido dada a oportunidade 

de julgar a questão constitucional ou federal nos embargos declaratórios. É essencial que a 

matéria tenha sido efetivamente decidida, o que só ocorre com o suprimento da omissão.   

 

Nesse contexto, merece destaque a crítica de Oliveira: 

 

Com a devida vênia, entender que se faz imprescindível o pedido de declaração, 

mas que nada importa o que disso advenha, corresponde a simplesmente cumprir 

um ritual. Afirma-se que, quanto ao ponto omisso, o recurso não é apto a alcançar 

seguimento e tal assertiva está amparada pelos termos em que constitucionalmente 

previstos o extraordinário e o especial. Pedida a declaração, a omissão continuou. 

Entretanto, cumprido o cerimonial, passa a ser possível a impugnação, atacando 

ponto não considerado pelas instâncias ordinárias. Ora, se admissível ainda que 

continue não enfrentada a questão, por que ter-se como inarredável o pedido de 

declaração? A conclusão, em verdade, haveria de ser que o prequestionamento 

constitui requisito prescindível. Se, em tal caso, se pode decidir sem que a isso 

preceda pronunciamento do tribunal a quo, há de concluir-se que é supérfluo e seria 

de dispensar-se sempre.
114

 

 

Na contramão da orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a segunda corrente 

sustenta que a configuração do prequestionamento depende do provimento dos embargos 

declaratórios interpostos para esse fim, sendo indispensável que o órgão a quo emita juízo de 

valor a respeito da questão constitucional ou federal. Desse modo, os recursos excepcionais 

somente seriam viáveis depois de sanada a omissão constante do julgado impugnado.  

 

Assim, caso o tribunal a quo rejeite os embargos de declaração ou deles não conheça, 

mantendo-se omisso, a parte interessada fica impossibilitada de interpor desde logo o recurso 

extraordinário ou especial quanto à matéria deduzida nos embargos, devendo, antes, interpor 

recurso especial alegando violação do art. 535, II, do CPC.  

 

Nesta hipótese, caberá ao Superior Tribunal de Justiça, constatando a efetiva ocorrência 

de omissão no decisum vergastado, dar provimento ao recurso especial interposto, anulando o 

acórdão dos embargos de declaração e determinando o retorno dos autos ao tribunal a quo, 
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para que acolha os declaratórios e, por via de conseqüência, analise a questão constitucional 

ou federal neles suscitada. 

 

Somente ao cabo deste procedimento é que a matéria agitada nos embargos de 

declaração será tida por prequestionada e, conseqüentemente, poderá ser argüida nos recursos 

dirigidos às instâncias extraordinárias. 

 

Cuida-se de opinião abraçada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça, em conformidade com sua súmula 211, reafirmada em diversas oportunidades: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EQUIPARAÇÃO DA 

UNIÃO ESTÁVEL COMO O CASAMENTO PARA FINS DE EXCLUSÃO DE 

BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO 

ACÓRDÃO RECORRIDO A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL 

COM BASE NA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.  

1. Se o Tribunal a quo, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, insiste 

em não se manifestar sobre a questão que lhe foi submetida, deve a parte interpor o 

recurso especial, necessariamente, com fulcro no art. 535, do Código de Processo 

Civil. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp 500.955/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita 

Vaz, julgado em 14.03.2006, DJ 03.04.2006 p. 388). 

 

DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS E 

MORATÓRIOS. TERRA NUA E COBERTURA VEGETAL. JUSTO PREÇO. 

LAUDO DO PERITO DO JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

PREQUESTIONAMENTO. [...] 

2. Conquanto os recorrentes tenham procedido escorreitamente ao interporem os 

embargos de declaração para provocar a apreciação inequívoca da matéria, o 

egrégio Tribunal a quo – ao que tudo indica – permaneceu omisso em relação aos 

pontos relevantes da pretensão recursal [...] 

3. Desse modo, ante a persistência da omissão, caberia ao recorrente alegar 

violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, quando da interposição do 

recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da 

Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de 

prequestionamento. [...] (STJ, REsp 517.766/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli 

Netto, julgado em 04.11.2004, DJ 30.05.2005 p. 286). 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. PERECIMENTO DO BEM 

DEPOSITADO. PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.  

1. Ausente o questionamento prévio dos dispositivos legais ditos violados, apesar 

dos embargos de declaração opostos, é inviável o conhecimento do recurso 

especial. Aplicação do princípio consolidado na Súmula 211 desta Corte. [...] (STJ, 

AgRg no Ag 634.018/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 

17.02.2005, DJ 07.03.2005 p. 157).  

 

Essa linha de pensamento encontra ampla adesão no meio doutrinário. Dentre os seus 

adeptos, figura Bueno, cuja lição merece ser referida:  
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[...] não se pode admitir a interposição do extraordinário ou do especial do conteúdo 

negativo da decisão, isto é, daquilo que ainda não foi decidido. Nestes casos, é 

necessário que se decida o que ainda não foi decidido, o que é possível pelo uso dos 

embargos declaratórios, para, posteriormente, impugnar o que concretamente for 

objeto de decisão perante o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de 

Justiça. Na recusa do julgamento dos declaratórios, entretanto, impõe-se, em 

primeiro lugar, interpor recurso especial alegando-se violação ao art. 535 do 

Código de Processo Civil para que, sanado o vício do julgamento anterior (o error 

in procedendo), possa se questionar a ‘matéria de fundo’ (o error in judicando), 

perante as Cortes Superiores.
115

 (grifos do autor) 

 

Embora esteja mais afinada com a previsão constitucional do prequestionamento, essa 

posição não é imune a críticas, na medida em que vai de encontro aos já referidos princípios 

da celeridade e da economia processual, ao exigir a interposição de dois recursos excepcionais 

em vez de um.  

 

Ademais, a tese aqui explanada guarda em seu seio uma grave incoerência, já que reputa 

imprescindível a interposição de embargos declaratórios para efeito de prequestionamento de 

quaisquer vícios verificados no julgamento que se pretende impugnar, exceção feita à ofensa 

ao art. 535 do CPC, defeito este que pode ser argüido em sede de recurso excepcional sem a 

prévia oposição de novos aclaratórios com vistas ao enfrentamento do tema. 

 

Pertinentes, a propósito, as considerações de Bueno: 

 

Ao mesmo tempo em que a Súmula afasta o cabimento do recurso especial de toda 

a questão não decidida pela instância a quo, o acolhimento de eventual recurso 

especial interposto para que seja corrigido error in procedendo derivado da recusa 

do órgão julgador em analisar estas questões (o recurso especial por contrariedade 

ao art. 535 do Código de Processo Civil) prescinde da oposição de novos 

declaratórios em que esta questão ou tema — a violação ao art. 535 — seja 

devidamente apreciado. Ora, se a questão relativa à contrariedade ao art. 535 não 

precisa ser posta pelos litigantes, sendo suficiente a identificação de sua ocorrência 

já em sede de recurso especial, por que outros vícios que só surgem no julgamento 

precisam sê-lo pela oposição de embargos declaratórios para esta finalidade?
116

 

(grifos do autor) 

 

Aliás, é importante notar que, tendo em vista o entendimento consolidado no Supremo 

Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer a ausência de interesse 

recursal da parte que interpõe recurso especial alegando violação do art. 535 do CPC, para 

fins de posterior oferecimento de recurso extraordinário. É o que se depreende dos seguintes 

julgados: 
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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TEMAS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. [...] 

2. Consoante a jurisprudência firmada na egrégia 2ª Turma, em face do 

posicionamento adotado  pelo Pretório Excelso, impõe-se reconhecer ausente o 

interesse em manifestar recurso especial com fundamento em violação ao art. 535 

do CPC, visando ao pronunciamento sobre questão constitucional, já que a simples 

oposição dos embargos declaratórios, ainda que rejeitados, equivale ao 

prequestionamento da matéria quando suscitada em sede de apelação 

oportunamente interposta. [...] (STJ, RESP 708.052/PB, 2ª Turma, Rel. Min. 

Francisco Peçanha Martins, julgado em 02.02.2006, DJ 28.03.2006 p. 210). 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ARTS. 126 E 535 DO CPC. OMISSÃO. ANÁLISE DE 

MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM 

RECORRER. 

1. Sendo o acórdão recorrido omisso sobre questão de natureza constitucional, o 

prequestionamento, necessário à abertura da via do recurso extraordinário, restará 

caracterizado pela simples oposição dos embargos de declaratórios, ainda que 

venham a ser rejeitados pela Corte a quo, a teor do entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 

2. A esta Corte, em sede de recurso especial, é descabida a análise da alegada 

ofensa aos arts. 126 e 535 do Código de Processo Civil, relativa à omissão de 

matéria constitucional, em razão da ausência de interesse recursal da parte, 

porquanto é desnecessário o retorno dos autos à instância a quo, quando opostos 

embargos de declaração, nos termos do posicionamento firmado pela Suprema 

Corte. Precedentes. 

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 591.419/BA, 5ª Turma, Rel. 

Min. Laurita Vaz, julgado em 19.04.2005, DJ 16.05.2005 p. 383). 

 

A nosso ver, ambas as teses acima expendidas são insubsistentes, em razão das críticas 

já apontadas. Acreditamos que a solução do problema passe por uma alteração legal que 

permita à parte interessada atacar, mediante recurso dirigido ao pleno do tribunal a quo, a 

decisão que inadmite ou rejeita os embargos declaratórios prequestionadores, para que a 

câmara, grupo de câmaras ou turma adote entendimento explícito acerca da questão 

constitucional ou federal omitida no acórdão embargado. Com isso, evitar-se-ia, de um lado, 

que os Tribunais Superiores apreciassem matéria não cogitada pelas instâncias inferiores, e, 

de outro, que a parte interessada se visse obrigada a recorrer às instâncias extraordinárias para 

ver anulado o acórdão omisso, a fim de que outro fosse prolatado na corte local, para só então 

suscitar a matéria de fundo em um segundo recurso excepcional.
117
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abordado o objeto do presente trabalho, qual seja, o papel dos embargos declaratórios 

na configuração do prequestionamento no âmbito do Direito Processual Civil, impende 

responder, de forma clara e concisa, aos questionamentos formulados em sua parte 

introdutória. 

 

O prequestionamento, entendido pela doutrina e pela jurisprudência como pressuposto 

de cabimento dos recursos excepcionais, teve origem no direito norte-americano, com o 

Judiciary Act. No Brasil, figurou expressamente nas Constituições de 1891, 1934, 1937 e 

1946, tendo sido suprimido nas subseqüentes.  

 

Muito embora a Carta Magna vigente não faça menção expressa ao instituto, entende-se 

que o prequestionamento encontra-se implicitamente previsto na expressão “causas 

decididas”, constante dos dispositivos constitucionais que disciplinam o recurso 

extraordinário e o recurso especial (respectivamente, os arts. 102, III, e 105, III). 

  

Acerca do conceito de prequestionamento, há pelo menos três orientações. A primeira o 

identifica com a alegação da questão constitucional ou federal nas razões ou nas contra-razões 

do recurso dirigido ao tribunal de origem, concebendo-o assim como um ônus das partes. A 

segunda entende que a caracterização do prequestionamento pressupõe não apenas a iniciativa 

das partes, mas também a manifestação expressa da corte local a respeito. Já a terceira 

considera atendida essa exigência constitucional com a simples decisão da matéria pelo órgão 

a quo, independentemente de anterior postulação das partes.  

 

Alinhando-se à primeira corrente, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 356.  O 

Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, adotou orientação diversa, que mais se identifica 
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com a terceira corrente, conforme se infere do enunciado de sua Súmula 211. Considerando-

se que o fundamento constitucional do prequestionamento está na locução “causas decididas”, 

é forçoso reconhecer que a razão está com os adeptos da última corrente.  

 

O prequestionamento pode ter por objeto uma questão constitucional ou federal. 

Vislumbra-se uma questão constitucional quando a decisão proferida pelo juiz ou tribunal 

contraria dispositivo constitucional, declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal 

ou julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição (CF, art. 102, 

III). Por seu turno, uma questão federal nasce quando a decisão prolatada pelo Tribunal local 

contraria tratado ou lei federal ou nega-lhes vigência, julga válido ato de governo local 

contestado em face de lei federal ou dá a lei federal interpretação divergente da que lhe haja 

atribuído outro tribunal (CF, art. 105, III). 

 

Haverá prequestionamento explícito ou implícito, conforme o juízo de origem, ao se 

manifestar sobre a questão objeto do recurso extraordinário ou especial, explicite ou não o 

preceito normativo tido por violado ou não. Enquanto a doutrina e a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça são uníssonas ao reconhecer a forma implícita de 

prequestionamento, o Supremo Tribunal Federal a repudia, somente admitindo a modalidade 

explícita.  

 

Nesse contexto, os embargos de declaração só suprem a falta de prequestionamento 

quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito de questão federal ou 

constitucional já ventilada nos autos. Isso porque a aludida modalidade recursal não serve 

para inovar matéria não debatida anteriormente. 

 

Contudo, ainda que a questão federal ou constitucional surja apenas no julgamento 

perante o juízo a quo, a ausência de prequestionamento deverá ser remediada, igualmente, 

pela via dos embargos de declaração, sob pena de a omissão inviabilizar o conhecimento do 

recurso especial ou extraordinário. 

 

O Supremo Tribunal Federal entende que mesmo os embargos declaratórios 

prequestionadores inadmitidos ou rejeitados dão ensejo ao prequestionamento da matéria 

neles agitada, ao passo que a doutrina francamente majoritária e a jurisprudência do Superior 
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Tribunal de Justiça pacificaram-se no sentido de que a questão jurídica omitida pelo tribunal a 

quo somente se considera prequestionada após o acolhimento dos embargos.  

 

Para estes últimos, caso o tribunal se recuse a suprir a omissão, a parte interessada 

deverá interpor recurso especial alegando ofensa ao art. 535 do CPC, sob pena de, não o 

fazendo, ver seu recurso inadmitido por falta de prequestionamento.  Dando provimento ao 

recurso especial interposto com base nesse fundamento, o Superior Tribunal de Justiça 

anulará a decisão recorrida, determinando que o juízo a quo acolha os embargos para suprir a 

omissão quanto à matéria constitucional ou federal suscitada. Somente então será possível 

veicular o recurso excepcional com a matéria de fundo. 
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