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INTRODUÇÃO À TERCEIRA EDIÇÃO
Dois dos objetivos que se percebe terem sido ambicionados pelo legislador do
novo Código de Processo Civil e que estiveram, junto a outras finalidades, presentes
durante os anos em que o projeto tramitou pelo Poder Legislativo, aparecem com
bastante nitidez na disciplina dos embargos de declaração. Um deles é o de situar
o CPC num conjunto normativo mais amplo, em cujo topo está a Constituição
Federal. Falava-se em “constitucionalizar” o processo. Outro, é o de evitar que o
fluxo procedimental dê marcha à ré. Como o próprio nome diz: pro = para frente;
cesso = movimento, é para frente que devem caminhar os atos do processo, rumo
à sua vocação que é a produção de uma decisão de mérito.
Na disciplina dos embargos de declaração, o legislador de 2015 acolheu críticas
da doutrina, encampou algumas orientações jurisprudenciais já bem solidificadas
e corrigiu alguns rumos equivocados que estavam sendo seguidos por parte de
nossos tribunais.
Abertamente, assumiu o legislador, além de ter disciplinado minudentemente
o tema da motivação da sentença, que os embargos de declaração devem servir à
preparação da decisão do órgão de 2.º grau para a impugnação pela via dos recursos
extraordinário e especial. Veja-se, por exemplo, o art. 1.025 do CPC.
Por outro lado, introduziu o novo CPC modificações significativas no que
tange à dimensão do efeito devolutivo dos recursos especial e extraordinário. Veja-se
o art. 1.034 e seu parágrafo único. Esta alteração tornou ainda mais interessante a
polêmico o ponto de interseção entre os embargos de declaração e aqueles recursos.
Ainda é cedo para se saber ao certo os resultados que efetivamente decorrerão
da aplicação do NCPC. Procuramos demonstrar neste estudo sobre os embargos de
declaração, que a disciplina dos recursos do novo Código tem efetivamente potencial para tornar o processo mais ágil, dando concreção ao princípio da economia
processual e, indiretamente, melhorando a “performance” do Poder Judiciário.
Dar vida a este potencial depende da boa vontade dos intérpretes, da comunidade jurídica em geral, mas, principalmente, da nossa magistratura.

