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EMBARGAN'l'ES 
EMBARGADO 
ADVOGADOS 

O SR. MrIUSTRO GARCrA vrErRA 
ANNA KlIMINrETZ E OUTRO 
Jl\NO GROSSMANN 
DRS. FERNANDO SETEMBRrNO M. DE ALMErDA E OUTROS 

LOUrS I'rERECK DE SÁ E OUTROS 

EMENTA 

l?ROCESSUAL crVrL RECt1RSO ESI'ECrAL 
I'REQUESTrONAMENTO - NECESSrDADE - QUESTÃO FEDERAL. 

É necessária a interposição de embargos de 
declaração para se obter O prequeationamento, 
possibili tando a abertura da via especial, mesmo que 
a questão federal tenha surgido somente no 
jul.qamento pexante a Corte de origem. 

Embargos rejeitados. 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Exm,0 S • Srs. Ministros da Corte Especial do Superior 
'l'ribunal de Justiça, na confoxmidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por maioria, conhecer dos embargos da 
divergênci.a a, no mé.rito, também por maioria, os rejeitar. 
Votaram vencidos os Srs. Ministros Nilson Naves e EdUardo 
Ribeiro, quanto ao conhecimento. Votaram vencidos os Sra. 
Ministros Luiz Vicente Cernicchiaro, Humberto Gomes de Barros, 
Milton Luiz Pereira, Anselmo Santiago, Costa Leite, Eduardo 
Ribeiro e Edson Vidigal, no mérito. Os Exm,°s. Srs. Ministros 
Sál via da Figueiredo, Barros Monteiro, Peçanha Martins, 
Demócrito Reinaldo, José Dantas, William Patterson, Cid 
Flaquer Scar1:ezzini e Nilson Naves votaram com o Exm,0. Sr. 
Ministro relator, no méxi to . 

Ausentes, justificadamente, os Srs. ~nistros Sálvio 
de Figueiredo e Nilson Naves. 

Lican.ciados os Sra. Ministros Cid 
Scartezzini (Vice-presidente) e William Patterson, 
substi tuído pelo Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca. 

Flaquer 
que foi 

Mio proferiram voto os Srs. Ministros Waldemar 
Zveiter, ~on ,de Alencar e Hélio Mosimann (artigo 162, 
parágrafo s do' arST • 

asi! ,03 ela junho ela 1.998 ( do julgamento). 
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J/Dourado 
C. Especial: 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N° 8.285 - RJ 
(97/0023943-8) 

R E L A T 6 R I O 

O SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA: - Anna Kaminietz e 

outro (fls. 345/349), interpõem embargos de divergência em. 

face do v. acórdão da Quarta 'l'urm.a, divergente de acórdão 

indicado de paradigma da Quinta Turma, aduzindo que "no 

acórdão dos embargos infringentes, utilizando fundamentação 

diversa do acórdão", a maioria vislumbrou um neqócio 

fiduciário e decretou a sua rescisão por inadimpl.em.ento da 

fiduciária. Neste ponto violaram, em primeira mão, os artigos 

165 e 128 do CPC, e por isso, deixaram de aplicar, violando-os 

também, os arts. 103 e 104 do Código Civil.. A violação surgiu 

apenas no acórdão recorrido, não exigindo o paradigma 

invocado, da Colenda Quinta Turma. 

Pedem admissão e provimento para reformar o v. 

acórdão embargado, proferindo nova decisão em seu lugar, 

conhecendo do recurso especial, determinando a C. Quarta Tur.ma 

que prossiga no julgamento, decidindo o mérito. 

Os embargos foram admitidos (fls. 353). 

O prazo para impugnação transcorreu em. branco (fls. 

356) . 

É o relat6rio. 
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Ma José 
C. Especial: 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N° 8.285 - RJ 
(97/0023943-8) 

v O T O 

O SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA (RELATOR) : Sr. 

Presidente: - Entendeu o v. acórdão embargado (fls. 343), que: 

"Se a questão federal surgir no julgamento 
da apelação, sem que sobre ela tenha o Tr1bunal 
local se manifestado, como percebido na espécie, 
cumpre ao recorrente ventilá-la em embargos de 
declaração, sob pena de a omissão inviabilizar o 
conhecimento do recurso especial, por falta de 
prequestionamento". 

Por sua vez, o v. acórdão da Quinta Turma, no Rasp. 

39. 733-2-RJ, DJ de 25.04.94, ralo Min. Assis Toledo (RSTJ 

79/279) decidiu que: 

"Se a questão federal surge apenas no 
acórdão recorrido, sem que as partes a tenham 
discutido ou provocado, não se exige 
prequestionamento ou interposição de embargos 
declaratórios para abertura da via do recurso 
especial" (fls. 347). 

Como se vê, está caracterizada a divergência. 

Conheço dos embargos. 

No mérito, a meu ver, a razão está com o venerando 

acórdão embargado I porque me filio à corrente daqueles que 

entendem ser necessária a interposição de embargos de 

declaração para se obter o prequestionamento 1_~!!!!'!'!:::':'!Ye a 
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voto - fls. 2 

questão tenha surgido somente no julgamento perante a corte de 

origem. Neste sentido existe remansosa jurisprudência, 

bastando lembrar os Respa.: 106. 276-MS, julgado no dia 

17.04.97, rel. Min. Adhemar Maciel., 55.308-00, julgamento de 

17.06.97, re1. Min. César Rocha, DJ de 08.09.97, 54.355-RS, DJ 

de 08.09.97, rel. ~n. César Rocha, 80.497-DF, DJ de 24.02.97, 

rel. ~n. Sálvio de Figueiredo Teixeira e Agravo Regimental no 

Agravo de Instrumento 73. 646-SP, 

Scartezzini, DJ de 27.05.96. 

rel. Min. 

o eminente M1nistro César Rocha, 

condutor do v. acórdão embargado, salientou que: 

Cid Flaquer 

no seu voto 

"O prequestionamento é pressuposto 
inarredável ao acesso à inst.incia especial e a 
razão de ser da sua exigência, ensina o eminente 
Min. Eduardo Rlbairo, "reside em que a lei não 
poderá ter sido viol.ada se a decisão omitiu-se 
por completo no exame da matéria que se pretende 
por ela regulada. Menos ainda será possível o 
dissídio. Desse modo, importa haja o acórdão 
cuidado do tema, não bastando que sobre ele 
tenha havido debate". 

"Subsisti.ndo a falta, malgrado o pedido de 
declaração" , prossegue o eminente Ministro, 
'~oderá ser eventualmente reconhecida a infração 
do disposto no art. 535 do CPC, , mas 
prequestionamento, quanto ao tema não tratado, 
continuou a não existir" (AGRG no AG 62.048-4-
RJ, DJ de 08.05.95). 

Ademeis, anoto que até por dever de 
lealdade para com a Corte local estaria a parta 
que ficou vencida na apelação obrigada a 
ingressar com declaratórios, postulando 
pronunciamento sobre a alegada ofensa à lei 
federal surgida na apelação, já que é patente 
que debate nenhum foi travado sobre o tema 
impulsionador do recurso derradeiro. 

É que, assim, o Tribunal ordinário teria 
oportunidade (a' ou para dar-se conta do 
equívoco que inadvertidamente perpetrara, para 
aí reformar a sua própria decisão, por correção 

~ ,.-". _ _.~4 ~.ú .. 
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reversão da conclusão a que chegara; (b) ou para 
mantê-la, dando as razões do seu convencimento, 
com o que I além de se avi tar a supressão de 
instância, ainda possibilitaria o enriquecimento 
do debate com os fundamentos expostos, 
fomentando as instâncias extraordinárias de mais 
e melhores elementos para prestigiar ou reformar 
a decisão recorrida". (fls. 338/339) 

E conclui o Eminente ~nistro relator: 

"Por isso mesmo, certamente, é que o C. STF 
vem pacificamente reiterando o entendimento 
acima exposto o exigindo a interposição dos 
embargos declaratórios para que se tenha por 
preenchido o requisito do prequestionamento, 
conforme anunciam os expressivos julgados, 
dentre mui tos e mui tos outros f assim. 
sintetizados: 

"Se a questão constitucional 
surgir no julgamento do recurso, cumpre 
ao recorrente ventilá-la em embargos de 
declaração, tal como exigido na 
jurisprudência do Supremo Tribunal" (Aq. 
144.847-4-SP, rel. ~n. Carlos Veloso, 
DJU de 01.09.92, p. 13.739). 

"Quando a afronta à lei se dá no 
próprio acórdão, não tendo ocorrido 
antes, para suprir a exigência do 
prequestionamento devem ser 
manifestados embargos de declaração" 
(Ag. 103.SSS-MG, reI. Min. Francisco 
Rezek, DJU de 07.05.95, p. 6.546)". 

No mesmo diapasão, daqui do STJ, recolho a8 
judiciosas decisões que foram ass~ ementadas: 

"PROCESSUAL 
PREQUESTZONAMENTO 
DECLARAÇÃO. 

crvn 
EMBARGOS DE 

Não se tratando de questão nova 
surgida com a prolação do acórdão, a 
interposição de embargos declarat6rios 
arrolando dispositivos legais não 
invocados na apelação, não supre a 
ausência de prequestionament ando, 
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portanto, correta a aplicação das 
Súmulas 282 e 356, do STF. 

Agravo improvido" (AGA 48 . 156-RJ , 
Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, DJ 
de 12.12.94) . 

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. FUNDAMENTO NA ALíNEA "A" NO 
PERMISSrvO CONSTITUCIONAL QUESTÃO NOVA. 
FALTA DE I?BEQUESTIONAbIENTO. I?BECEDENTES 
DA CORTE. BECURSO NÃo CONHECIDO. 

1- O recurso especial. com fulcro 
na alínea "a" só prospera se a matéria 
jurídica tiver sido tratada no acórdão 
recorrido. 

Exige-se a interposição de 
embargos declaratórios, para fins de 
prequestionamento, embora a alegada 
ofensa aos dispositivos legais tenha 
surgido apenas no acórdão combatido. 
Para que o STJ conheça do recurso 
especial. I é necessário que a questão 
federal nova tenha sido posta na 
instância ordinária. 

Precedentes: Rasp. 7.541-SP, Rasp. 
2.239-RJ e Resp. 8.454-SI? 

1I- Recurso EspeCial nio 
conhecido". (Rasp. 53.407-RS, Rel. Min. 
Adhemar Maciel, DJ de 18.12.95). 

"BECURSO ESI?ECIAL . 
I?BEQUESTIONAMENTO. 

Quando a afronta à lei se dá no 
próprio acórdão, não tendo ocorrido 
antes, para suprir a exigência do 
prequestionamento, devem ser 
manifestados embargos de declaração" 
(Resp. 7.541-SI?, Rel. Min. José de 
Jesus Filho, DJ de 28.10.91). 

Por fim, o decidido por esta E. 
Turma, nos Respa. 99.796-SI?, 15.460-SP e 
RJ, da que fui relator, assim sumariados: 

Quarta 
2.287-

"I?ROCESSO CIVIL. QUESTÃO NOVA 
SURGIDA NO JULGAMENTO DA Al?ELAÇÀO. 
OMISSÃO DA DECISÃO BECORRIDA. EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS INDISI?ENSÁVEIS. AUSÊNCIA 
DE I?REQUESTIONAMENTO. 

Se a questão federal 
julgamento da apelação, sem 
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ela tenha o Tribunal. local se 
manifestado, como percebido na espécie, 
cumpre ao recorrente ventilá-la em 
embargos de decl.aração , sob pena de a 
omissão inviabilizar o conhecimento do 
recurso especial, por fal. ta de 
prequestionamento. 

Recurso não conhecido". (fl.s. 
340/341) . 

Rejeito os embarq 



MR : 17.12.97 
Corte Especial: 15.10.97 

RELATOR: O EXM' SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 
N' 8.285 - RJ 

VOTO-VOGAL 

O EXM' SR. MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICClliARO: Sr. 

Presidente, o recurso especial tem por objeto o acórdão recorrido. O aresto fixa a extensão 

nonnativa da postulação ao Superior Tribunal de Justiça. 

Em sendo assim, parece-me, seria excessivamente formal impor-se a 

oposição de embargos de declaração a fim de o tema ser reeditado, vez que foi ele decidido. 

Não há supressão de instância. O tema foi posto no julgado, em razão do que, ~ Yrnill do 

eminente Ministro-Relator, conhecendo dos embargos, acolho-os. 

MINISTRO;;J~~~~~~;;ICCHIARO 



CORTE ESPECIAL - 15.10.97 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N° 8.285 • RJ 

VOTO 

O SR. MINISTRO SÁLVlO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA: 

SI. Presidente, com a devida vênia do Ministro Luiz Vicente 

Cernicchiaro, acompanho o Ministro-Relator. Quero anotar que a Quarta Tunna, 

de onde provém o acórdão impugnado, foi a última, ou uma das últimas, a adotar 

esse entendimento. Tive oportunidade, em diversas ocasiões, de resistir a essa 

tese. No entanto, demonstrou-se que não só o Supremo Tribunal Federal, mas 

esta Corte, por seus órgãos julgadores, a vinha acolhendo, razão que me levou a 

filiar à mesma. E assim temos julgado. 

Vinha entendendo pela desnecessidade da interposição dos 

embargos declaratórios até porque é de dificil compreensão a utilização de um 

recurso da feição dos embargos declaratórios para o acesso a este Tribunal. E 

eles acabam por representar uma das distorções do nosso sistema recursal. 

Por outro lado, está assente que somente se pode conhecer do 

recurso especial se a matéria tiver sido apreciada, debatida e decidida na origem. 

Em face dessa orientação, acompanho o Ministro-Relatow 
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fvaz. Corte Especial - 15.10.97 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N" 8.285 - RIO DE JANEIRO 

VOTO 

o SR. MINISTRO BARROS MONTEIRO: - Sr. Presidente, com a devida vênia, 

também rejeito os embargos. 

Conforme ficou esclarecido, a Quarta Turma modificou seu entendimento anterior. 

Mencionou-se, nos embargos, um precedente de minha relatoria, em que perfilhava exatamente a 

primitiva orientação do órgão fracionário a respeito do tema. Entretanto, como a minha posição 

restou ali isolada, acabei, com o tempo, por curvar-me à diretriz prevalecente. 



Corte EspecIal: 15.10.97 

Petronilia 

EMBARGOS DE DIVERGIÔNCIA NO RECURSO ESPECIAL W 8 285/RJ 

O SENHOR MINISTRO DEMÓCRITO REINALDO· 

Senhor Presidente, também rejeito os embargos nos termos do voto 
do Sr. Ministro-Relator, e o faço por uma dupla motivação. Primeiro, porque o 
prequestionamento é requisito constITucional. A Constituição, expressamente, ao 
conferir competência ao Superior Tribunal de Justiça para julgar recurso especial, 
dispõe no inciso 111, do art. 105: (lê) 

"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 ... " 

Quer dizer, para que caiba recurso especial, é necessano que a 
causa tenha sido decidida, nas instâncias ordinárias. Na hipótese, não houve 
decisão, porque não há decisão implicita. A própria Constituição, no art. 93, 
inciso IX, impõe que as decisões judiciais sejam motivadas, justificadas, 
fundamentadas. Assim também o diz os arts. 165 e 458 do Código de Processo 
Civil. Portanto, em se tratando de requisito constitucional, é impossivel desprezá-
lo na fase do conhecimento do recurso. 
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o recurso especial não só deve deixar de ser conhecido quando não 
houver decisão sobre a matéria jurídica, nas instâncias ordinárias, mas é 
necessário, também, que haja o exaurimento das formas recursais. Enquanto 
couber recurso nas instâncias ordinárias, o especial não tem cabida na Instância 
superior. 

Portanto, se a hipótese era de embargos declaratórios, se o Tribunal 
.Si .Q.L!Q poderia reexaminar a questão, porque creio que, neste caso, há uma 
contradição e uma dúvida grave, porque a parte fez um pedido e o Tribunal lhe 
confere prestação jurisdicional diversa, cabem os embargos de declaração, para 
efeito de esclarecimento. Há Súmula do Supremo Tribunal Federal com esta 
dicção: não se conhece de recurso extraordinário enquanto couber, nas instâncias 
de origem, recurso ordinário da decisão recorrida. Então, enquanto houver 
possibilidade de recurso nas instâncias ordinárias, enquanto não exauridas as 
formas recursais, não cabe o especial. 

Com essas considerações, e mantendo o ponto de vista que tenho 
defendido na Primeira Turma e na Primeira Seção, rejeito os embargos, com a 
devida vênia dos que pensam em contrário. 

É como voto. 



CERTIDÃO DE JULGAMENTO 

CORTE ESPECIAL 

Nro. Registro: 97/0023943-8 ERESP B285/RJ 

Pauta: 15 1 10 1 1997 JULGADO: 15/10/1997 

Relator 
Exmo. Sr. Min. GARCIA VIEIRA 

Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 

Subprocurador-Geral da República 
EXMA. SRA. DRA. DELZA CURVELLO ROCHA 

Secretário (a) 
BELA. ROSÃNGELA SILVA 

EMBTE 
ADVOGADO 
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AUTUAÇÃO 

ANNA KAMINIETZ E OUTRO 
FERNANDO SETEMBRINO M DE ALMEIDA E OUTROS 
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LOUIS PIERECK DE SA E OUTROS 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

Usou da palavra o Dr. Fernando Setembrino M. de Almeida, pelos 
embargantes. 

CERTIDÃO 

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL ao apreciar o processo 
em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte 
decisão: 

"Apos o voto do Sr. Ministro Relator, conhecendo dos embargos 
de divergencia e os rejeitando, no que foi acompanhado pelos Srs. 
Ministros Salvio de Figueiredo, Barros Monteiro, Peçanha Martins, 
Democrito Reinaldo e do voto do Sr. Ministro Luiz Vicente 
Cernicchiaro conhecendo e os recebendo, pediu vista o Sr. Ministro 
Humberto Gomes de Barros. Aguardam os Srs. Ministros Milton Luiz 
Pereira, Anselmo Santiago, Jose Dantas, William Patterson, Cid 
Flaquer Scartezzini, Costa Leite, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro e 
Edson Vidigal." 

Nao participaram do julgamento os Srs. Ministros Fontes de 
Alencar e Helio Mosimann (art. 162, paragrafo 20., RISTJ). 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Americo Luz 
(Presidente) e Waldemar Zveiter. 

Licenciado o Sr. Ministro Bueno de Souza, sendo substituido 
pelo Sr. Ministro Barros Monteiro. 

"'3:l01~28i46 

o referido é verdade. Dou fé. 
Brasília, 15 de outubro de 1997 
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17.12.97 
C. ESPECIAL 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N° 8.285 - RJ 
(97/0023943-8) 

PROCESSUAL - RECURSO ESPECIAL 
EMBARGOS DECLARATÓRiOS 
PREQUESTlONAMENTO 
SUSCITADO EM VOTO 

TEMA 

DESPREZADO PELO 
DESNECESSIDADE. 

VENCIDO 
TRiBUNAL 

E 

- Se a questão federal, embora desprezada pelo 
tribunal, foi suscitada em voto vencido, não se 
fazem necessários embargos declaratórios para 
que se a tenha como prequestionada. 

VOTO-VISTA 

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Os 

embargos colocam em confronto, dois arestos, a dizerem: 

a) "Se a questão federal surgir no julgamento da apelação, sem 
que sobre ela tenha o Tribunal local se manifestado, como percebido na 
espécie, cumpre ao recorrente ventilá-la em embargos de declaração, sob 
pena de a omissão inviabilizar o conhecimento do recurso especial, por falta 
de prequestionamento." (Acórdão embargado)j 

b) "Se a questão federal surge apenas no acórdão recorrido, sem 
que as partes a tenham discutido ou provocado, não se exige 
prequestionamento ou interposição de embargos declaratórios para abertura 
da via do recurso especial." (REsp 39.733rroledo) 

o eminente relator conhece dos embargos, mas os rejeita. 

Pedi vista, porque me parece que a proposição contida no Acórdão 

paradigma está correta. 

Não posso admitir a exigência de embargos declaratórios, para 

"prequestionar" algo que deveria ter sido objeto de discussão, na assentada do 

julgamento findo. Enxergo em tal exigência, uma impossibilidade lógica: prequestionar 

a posteriori. Tais declaratórios teriam o condão de Pós-questionart:f; 

HGBllfs 
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Tenho para mim que em tema de prequestionamento, coloca-se 

alternativa fatal: a tese foi questionada, sendo desnecessária a oposição de embargos; ou 

ela não aflorou e de nada adiantariam os embargos declaratórios. 

Tais embargos fazem-se necessários, quando o tema, agitado pelas 

partes, foi ignorado pelo Tribunal. 

Na hipótese ignorada pelo Acórdão embargado, um dos votos vencidos, 

no Tribunal a quo fez referência expressa ao Art. 104 do Código Civil, dizendo (fls. 

28617): 

"O pedido de anulação teve como fundamento o vício da 
simulação. 

Diante da regra do art. 104 do Código Civil o autor, para 
possibilitar a procedência do pedido, alegou ter se tratado de simulação 
inocente. 

Na verdade, se se tratasse de simulação fraudulenta não poderia 
ser acolhido pedido de anulação eis que, formulado por participantes do ato 
(art. 104 do Código Civil)." 

Este argumento foi lançado na assentada do julgamento e desprezado 

pela maioria. 

Não vejo como exigir-se a interposição de embargos declaratórios, para 

que se tenha como prequestionada a suposta afronta ao Art. 104 do Código Civil. 

Peço vênia ao eminente Relator, para receber os embargos e, superada 

a questão relativa ao prequestionamento, devolver os autos à Quarta Turma, para que 

prossiga no julgamento. f 

HGB/lfs 



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECL\L N° 8285 - RJ 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE: Sr. Presidente, vou pedir licença 

ao SI. Ministro-Relator para fannar na corrente divergente. Se a questão surge no 

julgamento. não me parece que se faça mister o prequestionamento. Opor embargos de 

declaração para satisfação da exigência não se confonna ao próprio sistema do Código, 

porque os embargos de declaração têm wna destinação própria. Não se pode retirá-los 

do leito natural do art. 535 do Código de Processo Civil. 
" i 
.j. 

O SENHOR MINISTRO GARCIA VIEIRA (RELATOR): Sr. Presidente, 

entendo que através dos embargos de declaração pode-se completar o julgamento, 

pode-se esclarecer, pode-se evitar que a parte tenha que entrar com recurso e vir para o 

/ 

STJ para ser reso1vido não se sabe quando. Por meio de embarg~~;stão pode ser 

~/ 

PRESIDENTE: SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
RELATOR: SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA 

Corte Especial - 17/12/97 
mck 
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resolvida ali mesmo para completar o julgado. E sabemos que há várias decisões já do 

Tribunal a respeito. 

o SENHOR MINISTRO COSTA LEITE: Compreendo. mas é um 

desvirtuamento dos embargos. data veru3. . 

O SENHOR MINISTRO GARCIA VIEIRA (APARTE): PenslY'lue não. A 

finalidade dos embargos é completar o julgamento. é esclarecer obscuridade. dúvida. 

contradição, como sabemos. Qualquer questão pode-se resolver nos embargos, 

qualquer coisa o Tribunal tem oportunidade de corrigir aquele equívoco. 

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE: Compreendo, é uma corrente 

extremamente respeitável a integrada por V. Exa. 

O SENHOR MI:-;ISTRO GARCIA VIEIRA: Mas existem também 

decisões no outro sentido. 

O SENHOR MI:-;ISTRO COSTA LEITE: Estou com a divergência, com a 

devida vênia do Eminente Ministro-Relator. 
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Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL ao apreciar o processo 
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decisão: 

"Proseguindo-se no julgamento, apos o voto-vista do Sr. 
Ministro Humberto Gomes de Barros acompanhando a divergencia nO que 
foi acompanhado pelos Srs. Ministros Milton Luiz Pereira, Anselmo 
Santiago e Costa Leite e dos votos dos Srs. Ministros Jose Dantas, 
William Patterson e Cid Flaquer Scartezzini acompanhando o Sr. 
Ministro Relator, pediu vista o Sr. Ministro Nilson Naves. Aguardam 
os Srs. Ministros Eduardo Ribeiro e Edson Vidigal." 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Americo Luz 
(Presidente) e Helio Mosimann. 

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Edson Vidigal. 
Os Srs. Ministros waldemar Zveiter e Fontes de Alencar nao 

proferiram voto (art. 162, paragrafo 20., RISTJ). 
Licenciado o Sr. Ministro Bueno de Souza, sendo substituido 

pelo Sr. Ministro Barros Monteiro. 

o referido é verdade. Dou fé. 
Brasília, 17 de dezembro de 1997 
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DVVM Corte Especial, 04.03.98 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO 
RECURSO ESPECIAL N' 8.285/RIO DE JANEIRO 

REGISTRO 97239438 

Y º I O (VISTA) 

O EXM' SR. MINISTRO NILSON NAVES: - Ao que penso, inexiste 
dissenso quanto a que se não prescinde do prequestionamento. De sua necessidade, aqui 
no Superior Tribunal todos nós melhor sabemos como ninguém. Malgrado não se duvide 
tratar-se de requisito imprescindível, sem dúvida que há dissenso quanto à sua exata 
noção, ou ao seu perfeito alcance, quem sabe porque se revela, conforme bem anotou o 
Ministro Eduardo Ribeiro, "muitas vezes árdua a tarefa de verificar se concretamente 
houve o prequestionamento". 

"O prequestionamento como pressuposto do cabimento do recurso 
extraordinário", disse o Ministro Victor Nunes, num dos acórdãos que servem de 
referência à Súmula 282/STF, "era expressamente mencionado nas Constituições de 
1891, art. 59, m, ª; de 1934, art. 76, m, a; de 1937, art. 101, m, ª, não tendo sido 
conservada a redação anterior na Constituição de 46. Entretanto, essa mudança de 
redação é irrelevante para desate do problema em face, conforme tem decidido, 
reiteradamente, o Supremo Tribunal" (RE-46.882, de 9.11.62, assim ementado: 
"Indispensável o prequestionamento para se conhecer do recurso extraordinário"). 

Nem a Constituição de 1967 nem a de 1988 também empregaram o verbo 
questionar, utilizado que foi pelas Constituições de 1891, 1934 e 1937 ("quando se 
questionar sobre a validade, ou a aplicação de tratados e leis federais, e a decisão do 
tribunal do Estado for contra ela", conforme o art. 59, § 1°, alínea a, da Constituição de 
1891), isto, entretanto, não impediu entre nós se exigisse o que sempre em outros 
sistemas jurídicos foi exigido, por exemplo, pelo direito norte-americano, de onde se 
originou o nosso recurso extraordinário. Veja-se o que, a propósito da origem e 
cabimento lá e cá do recurso, escreveram João Barbalho e Matos Peixoto: 

- "c. Para que caiba este recurso, é necessário que a questão 
que o prov.oca. tenha sido. efetiyamente .agit~da em processo movido 
perante as Justiças estaduaIS e la tenha SIdo Julgada: não basta que tal 
questão se possa ou pudesse suscitar naquel a ordem judiciaria.lsto é 
expresso no 'Judiciary Act', a que mais de uma vez nos temos referido 
como a origem remota do nosso recurso: ... " (Constituição ... , 1924, pág. 
59) 

- "Mas, para se admittir o recurso, é preciso constar dos autos 
expressamente ou por indução clara e necessaria, que a questão federal 
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haja surgido e tenha sido julgada na Côrte Estadual. Não basta gue 
Qudesse perante ella ser suscitada (22). Portanto, essa questão virá tora 
ae tempo~ quaudo levautada somente na petição do ;yril Qf =." 
(Recurso extraordinário, 1935, pág. 98) 

E também Thomas Cooley, in "Princípios Gerais de Direito 
Constitucional", Revista dos Tribunais, 1982, pág. 132: "". deve surgir no próprio 
registro (record), expressamente ou por efeito de interpretação, clara e necessária que 
surja em um Tribunal estadual, e que assim sirva de base no julgado, ... ". Numa opinião 
antiga, de 1894, no caso California Powder Works v. Davis, já dizia o Chief Justice 
Fuller, Melville Weston, 1888/1910 (em tradução livre): " ... deve aparecer 
inequivocamente, além de ter sido a questão federal submetida à decisão de mais alta 
Corte Estadual competente, que tal decisão tenha sido necessária ... " (in lJnjted S:tat..es 
Reports, vol. 151, ~ Adjudged in Ih.e SyPreme Court, 1894, págs. 389/396)". 

Num acórdão de 1983 em que se examinava a alegação de 
inconstitucionalidade do verbete n° 282 da Súmula do Supremo Tribunal, o Sr. Ministro 
Alfredo Buzaid teve a oportunidade de amplamente rever as doutrinas brasileira, norte
americana, argentina e alemã, e de seu voto recolho o seguinte tópico: 

"7. O Código de Processo Civil da República Federal da 
Alemanha preceitua no parágrafo 561, I: 'A corte de revisão só julgará 
as alegações das partes que constem da sentença de apelação ou do 
protocolo'. Comentando esta regra legal, ensinam Stein-lonas-Schõnke 
que ela dispõe para a instância da revisão dois princípios fundamentais: 
1°) a limitação da matéria do processo ao fato declarado em apelação, 
pelo que é excluída nova alegação da espécie de fato; 2°) e ainda a 
vincufação à declaração do fato do Tribunal de apelação reservada a 
uma violação da lei de que foi causa. Estes princípios não são apenas 
urna dedução do parágrafo 549 mas também complemento 
independente do mesmo parágrafo ... '; (ERE-96.802 - AgRg, in RTJ-
109/299/304). 

Em 1963, o Supremo Tribunal compendiou em sua Súmula a 
jurisprudência que assentara a propósito do prequestionamento, e a lume vieram naquela 
ocasião os verbetes de números 282 e 356, que o Superior Tribunal vem aplicando desde 
a sua instalação em 1989. Efetivamente, o Superior também jamais deixou de entender 
que o recurso especial também é inadmissível, "Quando não ventilada, na decisão 
recorrida, a questão federal suscitada", ou que o ponto omisso aqui igualmente não pode 
ser objeto do especial, quando não foram oportunamente interpostos embargos de 
declaração. Mas aqui entre nós há acórdãos que admitiram o chamado 
prequestionamento implícito, distinguindo duas espécies de prequestionamento, e neste 
Tribunal igualmente existem julgados relevando o pressuposto de cabimento, em casos 
em que a questão federal somente surgiu no acórdão recorrido. Aliás, tal dispensa do 

,~",~o_ .'00'0 o. o" .. j' ero""oo, , • ="';, "" ,",,"~ a 
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de divergência, tanto que no caso em exame se está admitindo a indicada divergência, 
pois os embargos estão sendo conhecidos. 

Dos tribunais aos quais a Constituição de 1988 cometeu a jurisdição 
extraordinária (tribunais que dispõem sobre a questão jurídica), o Tribunal Superior 
Eleitoral talvez seja, conforme a minha experiência, o mais condescendente com o 
prequestionamento. Contam alguns que isto se deve à natureza das questões lá suscitadas 
e decididas, mas contam outros, entre os quais me incluo, que não se justifica a 
condescendência. A matéria eleitoral em termos de matéria sujeita à instância 
extraordinária não é diferente das outras. 

"O meu pensamento - pennitarn-me insistir -," disse o Ministro Xavier 
Albuquerque em 1977, no Supremo Tribunal, em alocução que se calha e se ajusta ao 
tema ora em discussão, "é o de que, quando o defeito reside no próprio ato de 
julgamento, não precisa estar prequestionado" (RE-86.344, RTJ-87/266). "Todavia, no 
caso em que haja defeito no ato mesmo de julgamento do caso no Tribunal ª quo", 
também disse o Ministro Antonio Neder em 1981, "defeito produzido pela Secretaria da 
Casa e ignorado pelas partes, é de se relevar o requisito do prequestionamento. 
Precedentes do STF sobre o assunto: RTJ-87/265-6; RTJ-93/449" (RE-75.357, RTJ-
97/1.101). "Parece-me que neste caso não há falar em falta de prequestionamento", lá 
igualmente disse o Ministro Francisco Rezek em 1983, "pois a questão ora em debate 
veio à luz com o acórdão proferido em grau de apelação" (RE-99.594, RTJ-1081785). 
Emitida em 1969, veja-se a opinião do Ministro Luiz Gallotti: "'Nem cabe objetar que 
essa matéria não foi agitada na instância ª !U!Q. pois não poderia ser, uma vez que diz 
respeito à nulidade do acórdão de apelação, por não ter sido o julgamento anunciado 
como determina a lei. Assim, só poderia mesmo surgir no recurso extraordinário 
interposto desse acórdão" (RE-67.0!3, RTJ-50/527). 

Mas, nos autos ora submetidos à apreciação desta Corte Especial, o 
Ministro Cesar Rocha, por ocasião do julgamento do recurso especial, lembrou de 
precedentes mais recentes do Supremo Tribunal, que, em casos dessa espécie, tem 
exigido a interposição dos embargos, confonne, verbi ,g:rallit, a seguinte ementa: "Se a 
questão constitucional surgir no julgamento do recurso, cumpre ao recorrente ventilá-la 
em embargos de declaração, tal como exigido na jurisprudência do Supremo Tribunal 
(Ag.144.847-4-SP, reI. Min. Carlos Velloso, DJU de 01.09.92, p. 13.739)". De 
julgamento realizado em 1997, confira-se a seguinte ementa: "Recurso extraordinário, 
embargos de declaração e prequestionamento. Nulidade surgida no julgamento da 
instância ª ,qllQ que se tem admitido seja aventada de logo no recurso extraordinário é a 
que decorra de causas externas, das quais normalmente não cogitaria o acórdão (v.g., a 
falta ou defeito da intimação da pauta); não, porém, quando se cuide de vícios 
contextuais do próprio acórdão, assim a indigitada contradição em seus próprios tennos, 
em que, sem prévia provocação do Tribunal li QJIQ para que a sane, não deve o RE 
substituir-se ao remédio próprio, que são os embargos de declaração" (AgRg-186.886, 
Sr. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 06.2.98). 

De certo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal também é vária, 

'"",'~W"=" ru'~"'" _ •• " ~ _ ... '"., ",,,,, ,~, & 
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"q que se, alega é que o acórdão recorrido pratic0l.l ju1ga~ento 
.e.x.trn ~. Por ISSO fundou-se o recurso, guando de sua mterposlção, 
no art. 460 do Cód. de Pro Civil. Mas! prallcado o ato pelo Tribunal, a 
exeqüente, então embargada, não fie pediu esclarecimentos, via 
embargos de declaração. Interpôs, isto Sim, de imediato, o recurso 
especial para o Superior Tribunal de Justiça, devolvendo-nos o 
conhecimento da questão. Era necessário que a questão federal fosse 
Rreviamente suscitada na origem? Em casos análogos, temos 
aispensado o prequestionamento. Redigi para o REsp-25, aqUl julgado 
no início dos nossos trabalhos neste novo TribunaI~ essa ementa, no 
ponto ora de interesse: 'Recurso especial. Prequestionamento. E 
requisito bem próprio de recurso dessa espécie, dispensável, no 
entanto, quando a questão sut.:ia no acórdão, de oficio. L. Julgamento 
~xtra. ~ .. Qcorre, q~ando. o. acórdão contempla questão não 
mclUláa na !JtlscontestatlO. Hlpotese em que o tema êla correção 
monetária foi levantado no aresto recorrIdo, de oficio' (RSTJ-
3/1.017). Não é que ultimamente venho pensado, mesmo nos casos 
em que a questão surja de repente no acórdão, em exigir de quem 
pretenda recorrer para este TrIbunal, por se sentir assim lesado, que 
entre antes com embargos de declaração, apontando, na origem, o 
texto de lei eventualmente contrariado." (REsp-35.477, DJ de 
18.10.93). 

Se questionar significa discutir, controverter, levantar questão acerca de, e 
se quem discute, controverte, ou levanta questão em JUÍzo são as partes, então seria 
necessário que a parte questionasse antes, que houvesse a anterioridade, enfim que a 
parte sempre prequestionasse. E se isso não fosse possível, porque a questão teria surgido 
no correr do julgamento? Competiria à parte, para viabilizar a instância extraordinária, 
diriam os exigentes, que se utilizasse dos embargos de declaração! 

Historicamente, há indicativo de que o extraordinário l.a1u .s..ensu não se 
tomaria viável quando a parte não tivesse tido a iniciativa de provocar o tribunal. "It is 
not sufficient that might have arisen ar been applicable", a que se refere Barbalho como 
se estivesse expresso no IudjciaO' A.Qt, e que Matos Peixoto diz tratar-se de palavras de 
Cooley, mas o certo é que não seria suficiente tivesse a questão surgido nO acórdão. 
Confira-se essa observação de Buzaid, reportando-se a Bielsa: "Não escapou à 
observação desse ilustre publicista a indagação de que a questão tenha surgido na decisão 
definitiva já não mais sujeita à revisão na respectiva jurisdição (Bielsa, ob. cit., pág. 
246). O direito Brasileiro resolveu este problema, determinando que a parte, antes de 
interpor o recurso extraordinário, ofereça embargos de declaração, consoante a Verbete 
n° 356 da Súmula: ... " (RTJ-I09/303). 

É essa a observação de Bielsa, Rafael: "2. No es admisible el recurso 
cuando se plantea en el escrito de interposición (claro está que esta regia tiene una 
excepción y es la de que la cuestión no haya sido previsible y haya surgido en la 
sentencia o decisión definitiva e irrevisible en la respectivajurisdicción)". 

Atentamente venho ouvindo opiniões, tenho conversado comigo mesmo e 
tenho refletido, e depois de maduramente pensar convenci-me de que as portas não 
podem de todo ser fechadas, nem podem de todo ser abertas. Há caso e há caso, por isso 
creio melhor que a circunstância de se relevar, ou de não se relevar o prequestionamento, 
deve ser examinada caso a caso. Data Y..rn.i.a, não creio se possa generalizar, de modo a 
sempre, em qualquer hipótese, exigir-se a oposição dos embargos de declaração. Por 
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exemplo, a mim também não me parece se possa exigir embargos de declaração do 
terceiro prejudicado, para que ele venha após interpor recurso especial. A propósito do 
terceiro, ver os RE's 69.953, RTJ-7l/72 e RE-91.405, RTJ-991726, relatados, 
respectivamente, pelos Ministros Xavier de Albuquerque e Moreira Alves. Aliás, no caso 
aqui indicado como paradigma, ao que acho, porquanto dele se transcreveu pequeno 
trecho, era mesmo de se relevar a falta dos declaratórios. 

No caso em exame, peço respeitosamente licença para em preliminar não 
conhecer dos embargos. Primeiro, a divergência indicada não foi comprovada na forma 
do disposto no art. 255, §§ P e 2°, do Regimento Interno. Limitaram-se os embargantes a 
citar a ementa do acórdão padrão e pequeno tópico do voto condutor, sem, contudo, 
mencionar as circunstâncias que identificassem ou assemelhassem os casos confrontados. 
Segundo, não se sabe, da leitura do paradigma, qual a questão federal acolhida 
originalmente de oficio, daí a impossibilidade de se fazer o confronto entre os acórdãos. 
Reputo esse ponto importante, porque há de ser abstraída a generalidade, examinando-se 
a divergência caso a caso: entre casos que tenham a mesma base fática, por exemplo, a 
falta do nome do advogado na pauta de julgamento, o recurso interposto por terceiro 
prejudicado, etc. Terceiro, divergência não existe, a meu juízo. O caso em comento é de 
falta de prequestionamento, simplesmente, parecendo-me que o terna relativo à questão 
que surge por ocasião de julgamento na origem (quando o defeito reside no próprio ato 
de julgamento) aqui constou do voto do SI. Ministro Cesar Rocha corno fundamento de 
reforço. S. Exn foi claro, no início de seu voto de relator, ao afirmar que o recurso "não 
pode ser conhecido pela alegada ofensa aos arts. 128 e 165 do Código de Processo Civil 
e 103 e 104 do Código Civil por falta de prequestionarnento ... " Falta de 
prequestionamento, simplesmente. Na folha seguinte, disse S. Ex!\: "Nem se diga que o 
prequestionamento seria dispensável quanto à alegada ofensa aos arts. 128 e 165, já que a 
violação a esses dispositivos teria surgido na própria decisão hostilizada ... ". Argumento 
de reforço, a meu ver. 

Em preliminar, não conheço dos embargos de divergência (é de grande 
significado, dada a importância da matéria; corno acabei de sustentar, divergência não 
há, e tenho a sensação de que a questão não está madura para ser enfrentada). Se 
conhecidos forem os embargos, rejeito-os, acolhendo a conclusão do voto do Sr. Relator. 



CORTE ESPECIAL 

Nro. Registro: 97/0023943-8 ERESP B2BS/RJ 

Pauta: 15 1 10 1 1997 JULGADO: 04/03/199B 

Relator 
Exmo. Sr. Min. GARCIA VIEIRA 

Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 

Subprocurador-Geral da República 
Exma. Sra. Ora. DELZA CURVELLO ROCHA 

Secretário (a) 
Bela. ROSÂNGELA SILVA 

EMBTE 
ADVOGADO 
EMBDO 
ADVOGADO 

AUTUAÇÃO 

ANNA KAMINIETZ E OUTRO 
FERNANDO SETEMBRINO M DE ALMEIDA E OUTROS 
JANO GROSSMANN 
LOUIS PIERECK DE SA E OUTROS 

CERTIDÃO 

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL ao apreciar o processo 
em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte 
decisão: 

"Prossseguindo-se no julgamento, apos o voto-vista do Sr. 
Ministro Nilson Naves, nao conhecendo dos embargos de divergencia 8 r 
se vencido, no merita, rejeitando os embargos, pediu vista o Sr. 
Ministro Eduardo Ribeiro. Aguarda o Sr. Ministro Edson Vidigal." 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Fontes de 
Alencar e Anselmo Santiago. 
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 

W 8.285 RJ (97.0023943-8) 

RELATOR : SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA 

EMBARGANTES: ANNA KAMINIETZ E OUTRO 

EMBARGADO : JANO GROSSMANN 

VOTO V 1ST A 

O SR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO: Suscitou o 

eminente Ministro Nilson Naves preliminar de que inviáveis os embargos 

por não se haver demonstrado a divergência. 

No acórdão embargado colocou-se ênfase em que não se 

poderia conhecer do especial, com base na alegada violação dos artigos 

128 e 165 do Código de Processo Civil, uma vez que da matéria por eles 

regulada não cuidara o Tribunal a quo. E se ocorrera julgamento fora ou 

além do pedido, seria mister que a parte, mediante pedido de declaração. 

provocasse o Tribunal para se pronunciar sobre esse tema. 

Do paradigma foi trazida a ementa, onde se expressa o 

entendimento de que dispensável o prequestionamento "se a questão 

federal surge apenas no acórdão recorrido, sem que as partes a tenham 

discutido ou provocado". Transcreveu-se, ainda, trecho do voto do 

relator daquele julgado, afirmando "que a recorrente foi surpreendida 

com a preliminar acolhida ex oficio pela Câmara julgadora". E se a 

questão surgira "apenas no acórdão recorrido, sem provocação das 

partes, o vício, acaso existente, não poderia ter sido invocado antes de 

seu súbito exsurgimento com a decisão do colegiado". 

Considero que duvidoso exista o dissídio, não tendo ficado 

suficientemente esclarecida a hipótese do acórdão padrão. Menciona-se a 

possibilidade de existir vício, mas não se sabe em que consistiria e, o 

L-- ~ L 
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que é mais importante, deu-se relevo à circunstância de as partes não 

haverem antes debatido a matéria. 

Ora, não é esse o ponto valorizado no julgamento embargado. 

Nele, o que se acentuou foi não haver o acórdão enfrentado a questão. 

Isso o que se teve como indispensável e não o debate pelas partes. 

Pode até ser que exista o dissídio. Os embargantes, entretanto, 

não o demonstraram. E o acórdão posteriormente trazido não pode ser 

levado em conta. 

Acompanho o eminente Ministro Nilson Naves, não 

conhecendo do recurso. 

Vencido quanto ao ponto, devo assinalar que o dissídio, acaso 

existente, seria em relação a tema que só surgiu no julgamento. em 

virtude mesmo do julgamento. Desse modo, e nesse ponto peço vênia 

para dissentir do douto Ministro Gomes de Barros, diz respeito apenas 

aos artigos 128 e 165 do C.P.C. Se recebidos os embargos e anulada a 

decisão, por ter-se distanciado do pedido, é que se haveria, já então no 

Tribunal de origem, de examinar a aplicabilidade dos artigos 103 e 104 

do Código Civil. 

Nunca tive dúvida de que a necessidade do prequestionamento 

decorre das características do recurso especial, nada importando que o 

texto cortstitucional vigente, ao contrário de outros que o antecederam. 

não contenha referência a lei sobre cuja aplicação se haja questionado. 

A propósito cheguei a escrever: 

"A exigência decorre necessariamente da 
natureza do recurso. Destinando-se a controlar a 
correta aplicação do direito, mister que pertinenfe 
questão jurídica haja sido objeto de exame. Se da 
quaestio juris não se cogitou, apenas no especial sendo 
suscitada, não se pode afirmar que o direito haja sido 
infringido. Concretamente, aliás, será mesmo difícil 
saber se a abstenção do julgado deveu-se a falso 
discernimento quanto ao direito aplicável ou à 
circunstância de não se lerem, como demonstrados, 
fatos que conduzissem à incidência da lei. ,. 

Recurso Especial Algumas questões de 
admissibilidade - in Recursos no Superior Tribunal de 
Justiça - Saraiva - p 185. 

\: I ------1..-)-
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E por ter como certo que essa a razão a justificar se reclame o 

prequestionamento é que sempre entendi tal requisito como significando 

devesse haver pronunciamento do tribunal sobre o tema e não que as 

partes o houvessem debatido. Esse, aliás, o entendimento que prevaleceu 

neste Tribunal, afirmando-se que, ainda apresentados declaratórios. se 

não houver manifestação sobre a questão, inviável o especial quanto ao 

ponto não examinado, podendo ser cabível por infração ao artigo 535 do 

C.P.C .. 

Venho considerando, entretanto, que não é de exigir-se a 

manifestação expressa do tribunal quando se cuide de vício do 

julgamento, ou seja, quando nesse deixe de ser observada norma que se 

imponha para sua regularidade formal. Assim já opinara no trabalho 

citado e a esse entendimento permaneço fiel. Em casos como o dos autos 

e em outros de que podem ser exemplos a falta de regular publicação da 

pauta ou a contagem equivocada do prazo de recurso, de que resulte seu 

não conhecimento, impor-se a interposição de embargos declaratórios 

importará o desvio desses das finalidades que lhes são específicas. 

Vale transcrever, a propósito, trecho de voto do eminente 

Ministro Soares Muiíoz, acolhido por unanimidade, no julgamento do RE 

99.489 (Dl 11.03.83), em que se alegava violação dos artigos 128, 293, 

460 e 512 do Código de Processo Civil. Após conSIgnar que aquela se 

verificara. assinalou: 

"0 equívoco do acórdão não configura 
"obscuridade, dúvida, contradição ou omissão sobre 
ponto a respeito do qual devia pronunciar-se o 
Tribunal" (art. 535 do CPC), mas, sim, inegavelmente, 
erro de direito, provocado pelo próprio Tribunal, que, 
por isso, prescinde, para ser corrigido, da prévia 
interposição de embargos declaratórios e de 
prequestioname nto. 

Assim também se decidiu, ao ser apreciado o RE 106,057 (RTl 

126/672), havendo o relator, eminente Ministro Sydney Sanches, se 

pronunciado nos termos seguintes: 

"Tem esta Corte entendido que o requisito do 
prequestionamento, para efeito de admissão de recurso 
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extraordinário, se torna dispensável quando a questão 
não poderia ter sido suscitada antes do julgamento 
extraordinariamente recorrido. 

Assim. por exemplo, quando no recurso 
extraordinário se alega nulidade do próprio julgamento 
impugnado, pois essa questão obviamente não poderia 
ter surgido antes. 

É o caso dos julgamentos (nos Tribunais) feitos 
sem regular publicação de pauta, ou, ainda, ultra 
petita, extra petita ou infra petita, pois em todas essas 
hipóteses o vício somente ocorre no próprio acórdão 
extraordinariamente impugnado (v. a respeito RT J 
103/1. O 74. Relator Ministro Néri da Silveira). ), 

Certo que presente a dificuldade de se reconhecer violação da 

lei que não foi diretamente objeto de exame. Ocorre que, a meu sentir, 

prepondera o fato de que não se haverá de ter como indeclinável o 

pedido de declaração quando não há omissão, obscuridade nem 

contradição. 

Em vista do exposto, pedindo vênia aos que entendem de modo 

diverso e vencido na preliminar de conheciment,o, recebo os embargos. 

L ;i-J KJb---
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