
DIREITO 

PROCESSUAL 

PENAL 

Prof.  Gisela Esposel 

Recursos Criminais 

Embargos de Declaração 



Embargos de Declaração 

- Previsão Legal: artigo 382 e 619 do CPP e artigo 83 da Lei 
9099/95 

- Fundamento dos Embargos Declaratórios: o ato decisório deve 
revestir-se de qualidades mínimas para ser legítimo, entre elas 
a clareza, coerência, a lógica e a exaustividade da decisão. Os 
embargos declaratórios servem para impugnar o ato decisório 
que não cumpra esses requisitos mínimos, permitindo que o 
juiz esclareça e até supra eventuais  omissões. 

- Artigo 382 do CPP – qualquer das partes poderá, no prazo de 
2(dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que 
nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou 
omissão. 



- Artigo 619 do CPP – aos acórdãos proferidos pelos Tribunais 
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos 
embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da 
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, 
obscuridade, contradição ou omissão. 

HIPÓTESES DE CABIMENTO: 

 I. Um ato decisório judicial, seja ela sentença, decisão 
interlocutória ou acórdão, mesmo que irrecorrível. 

 II. Ato judicial que contenha obscuridade, ambiguidade, 
contradição, omissão 
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 a) Obscuridade: difícil de entender, confusa, vaga. 

 b) Ambiguidade: possibilidade de ter mais de um sentido, 
equívoca, indeterminada, implícita. 

 c) Contradição: contém conflito de ideias, incompatibilidade 
entre as teses expostas ou entre as teses e o dispositivo 

 d) Omissão: falta de enfrentamento de todas as teses da 
acusação ou da defesa 
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O PROCESSAMENTO DO RECURSO: 

- No processo penal, os embargos são oponíveis no prazo de 
dois dias, mediante petição, contados da publicação da 
decisão, em qualquer grau de jurisdição. Já nos embargos 
previstos no Juizados Especiais Criminais, o prazo será de 
cinco dias ( artigo 83 parágrafo 1º ). 

- A petição será dirigida ao juiz ou relator e indicará os pontos 
em que a decisão é ambígua, obscura, contraditória ou 
omissa.O recurso poderá ser conhecido ou não, e se 
conhecendo dele, será dado ou negado provimento. 
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DOS EFEITOS: 

- Os embargos possuem efeito regressivo, pois o próprio juiz ou 
Tribunal irá reexaminar a decisão, assim, regressa para o 
mesmo órgão decisório, esclarecendo a contradição, 
ambiguidade, obscuridade ou omissão. Pode até ser que a 
nova decisão ainda não esclareça completamente os pontos 
omissos, obscuros etc  cabendo  a renovação dos embargos 
declaratórios.  

- Quanto ao efeito suspensivo, os embargos declaratórios 
interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro 
recurso. 
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DA INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS: 

- Os embargos declaratórios interrompem o prazo para a 
interposição de qualquer outro recurso tanto no processo 
penal quanto na Lei 9099/95, uma vez que houve alteração da 
redação do artigo 83 parágrafo 2º pelo Código de Processo 
Civil. Assim, não se trata de suspender mas interromper o 
prazo dos demais recursos, iniciando-se a contagem por 
inteiro.Ainda que os embargos não sejam conhecidos ou 
providos, tem-se como interrompido o prazo de qualquer outro 
recurso que vise a impugnar aquela decisão. 
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 EFEITOS INFRINGENTES OU MODIFICATIVOS DOS 
EMBARGOS: 

- Os embargos declaratórios não possuem uma função 
modificadora, mas meramente esclarecedora, declarando o 
conteúdo não compreendido da decisão. Excepcionalmente, 
quando há grave omissão ou contradição, o esclarecimento 
conduz à modificação da decisão, caracterizando assim os 
efeitos modificativos. 
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- Ex: uma sentença em que na fundamentação e análise da 
prova, afirme a autoria e materialidade, levando a crer que o 
magistrado irá condenar e ao final, no dispositivo ele absolve. 
Nesse caso, o MP apresenta embargos declaratórios apontando 
a grave contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Se 
acolhidos os embargos, haverá efeito modificativo  ou 
infringentes, pois o juiz deverá refazer o dispositivo com a 
respectiva dosimetria e proferindo sentença condenatória. 
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- É aconselhável que o juiz determine a intimação da parte 
contrária para que apresente contrarrazões (como regra não 
há contraditório, não há manifestação da parte contrária). Até 
mesmo, em caso de sentença, se uma das partes interpõe 
embargos e a outra não recorre, havendo a modificação da 
decisão, pela admissão dos embargos, nasce o direito de 
recorrer da outra parte, a partir dessa decisão nova, passando 
a ter, portanto, interesse recursal. 

Embargos de Declaração 



DO PREQUESTIONAMENTO: 

- Excepcionalmente, os embargos declaratórios podem ser 
utilizados para fins de prequestionamento da matéria a ser 
impugnada pelo respectivo Recurso Especial ou Extraordinário. 

- Súmula 282 do STF – é inadmissível o recurso extraordinário 
quando a decisão recorrida assenta em mais de um 
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
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- Súmula 356 do STF – 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. 

- Súmula 320 do STJ – a questão federal somente ventilada no 
voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento. 

- Considerando que os recursos especial e extraordinário não se 
destinam ao exame originário das questões, senão ao reexame 
das questões jurídicas já arguidas pelas partes, é 
imprescindível que o recorrente já as tenha previamente 
ventilado. 
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- O prequestionamento pressupõe o debate e a decisão prévios 
sobre o tema jurídico versado no recurso. Assim, 
imprescindível que o tribunal a quo tenha se manifestado 
sobra a questão constitucional ou federal, emitindo um juízo 
de valor sobre o tema. 
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2 HIPÓTESES: 

- I. Houve o prequestionamento, arguição pela parte, porém o 
acórdão do Tribunal recorrido não analisou a questão 
constitucional ou federal levantada, havendo necessidade de 
embargos declaratórios para que se esgotem os meios 
ordinários de análise dessa questão. 

- II. Quando a violação à norma constitucional ou federal surgir 
no próprio acórdão da corte recorrida, interpõe embargos 
declaratórios em que a parte prejudicada deverá interpor 
embargos para de forma inicial, começar o debate sobre a 
questão constitucional ou federal violada. 
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