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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RECURSO 

PRINCIPAL NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

 

Eduardo Ventura Medeiros 

 

  Como sabido, revelando excessivo rigor formal, os tribunais 

vinham aplicando entendimento segundo o qual, ocorrendo a 

interposição do recurso principal por uma das partes antes da 

publicação da decisão que julga os embargos de declaração ofertados 

pela outra, o primeiro recurso deveria ser ratificado, sob pena de não 

conhecimento. 

  É o que se dava, por exemplo, quando uma das partes 

interpunha recurso de apelação e a outra embargos declaratórios, ou na 

hipótese em que se verificava a interposição de recurso especial por um 

dos litigantes e a oposição de embargos de declaração pelo outro. 

Nessas situações, o apelante ou o recorrente, respectivamente, deveria 

ratificar a apelação ou o recurso especial. 

  Tal entendimento, inclusive, resultou no Enunciado 418 do 

Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: 

 

“É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação 

do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior 

ratificação”. 

 

  Diante do exacerbado rigor, a doutrina não se omitiu em 

formular críticas a essa orientação jurisprudencial, conforme se verifica 
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da seguinte passagem da obra de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro 

da Cunha: 

“Tal orientação afigura-se exagerada, não sendo compatível com a 

garantia constitucional do amplo acesso à justiça, além de não 

soar razoável. Se a parte já interpôs seu recurso, já manifestou 

seu interesse, não sendo adequado exigir uma posterior 

ratificação apenas porque houve julgamento de embargos de 

declaração” (Curso de direito processual civil: meios de impugnação 

às decisões judiciais e processo nos tribunais. 11ª ed. Salvador: Ed. 

JusPodivm, v. 3, 2013. p. 232). 

 

  De fato, o mencionado entendimento, aplicado de modo 

generalizado, revelando nitidamente o emprego da denominada 

“jurisprudência defensiva”, tornava obrigatória a ratificação do recurso 

anterior mesmo na hipótese da decisão proferida nos embargos 

declaratórios não modificar o julgamento, a evidenciar a inobservância 

da garantia constitucional ao amplo acesso à justiça (CF - art. 5º, 

XXXV). O correto, ao que parece, teria sido aplicar tal orientação 

somente nos casos de alteração da decisão embargada, de modo a 

oportunizar ao litigante que já havia recorrido aditar seu recurso 

relativamente ao trecho modificado. 

  Atento ao clamor dos jurisdicionados, o legislador do novo 

Código de Processo Civil fez inserir as seguintes previsões nos §§ 4º e 

5º, do artigo 1.024, verbis:  

 

“§ 4º. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique 

modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver 

interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito 
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de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da 

modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação 

da decisão dos embargos de declaração” (sublinhamos).  

 

“§ 5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não 

alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso 

interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos 

embargos de declaração será processado e julgado 

independentemente de ratificação” (sublinhamos). 

 

  Sobressai dos dispositivos acima, duas situações possíveis: 

(i) a primeira, prevista no § 4º, quando os embargos forem acolhidos 

para alterar a decisão embargada, caso em que a parte que recorreu 

anteriormente poderá aditar as razões de recurso e (ii) a segunda, 

contemplada no § 5º, na hipótese de rejeição dos embargos ou 

acolhimento sem a alteração do julgado embargado, na qual o recurso já 

interposto será processado e julgado mesmo sem a ratificação. 

  Cabe ainda ressaltar, que o § 5º acima transcrito poderia 

sugerir a possibilidade do aditamento do recurso já interposto somente 

quando no julgamento dos embargos declaratórios houver alteração da 

“conclusão do julgamento anterior”.  

  Entretanto, crê-se que a melhor interpretação seja a de 

adotar a disposição do §4º desse mesmo dispositivo, a qual se mostra 

mais ampla, a contemplar o aditamento do recurso já interposto nas 

hipóteses de alterações promovidas na decisão embargada como um 

todo. Com efeito, acolhidos os embargos, é plenamente plausível, por 

exemplo, que a alteração provocada apenas na fundamentação torne 
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cabível outra modalidade recursal. É a situação em que, já interposto o 

recuro especial, seja agregado como fundamento do julgado a 

referência a uma norma constitucional, abrindo a possibilidade do 

manejo do recurso extraordinário. 

  De qualquer forma, a alteração legislativa em comento 

chegou em boa hora, tornando superado o Enunciado n.º 418 do 

Superior Tribunal de Justiça e, desse modo, conferindo maior 

efetividade à garantia constitucional ao amplo acesso ao Poder 

Judiciário, com todos os meios e recursos a ele inerentes. 


