
Eu li um livro cujo título é “Todo Mundo é Incompetente, Inclusive Você”. Faz um
bom tempo, não recordo o nome do autor, por baixo, por baixo pecado venial. Trata
dos “níveis de incompetência” que todos temos; faz-se, faz-se, fala-se, fala-se até que
chega o momento de não sabermos o que fazemos ou do que estamos falando, somos
incompetentes quando invadimos competência alheia. Assim, o bom senso recomenda
ficarmos nos limites do nosso ofício; se queremos falar do que não nos compete, o
melhor é consultar com antecedência um especialista. E se nossa atividade abrange
terceiros e não sabemos o que fazemos ou do que falamos, o mínimo a acontecer será
causar-lhes prejuízo ou induzi-los em erro.

Não se deveria falar dos embargos declaratórios a não especialistas. Um poderoso
aliado do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional consubstanciada com a decisão
num processo judicial em uma sentença, valioso na busca da verdade, esse
instrumento processual não faz de ninguém menos ou mais culpado, menos ou mais
inocente, sequer culpado ou inocente. Eminentemente técnico, além de alertar
omissões, obscuridades, contradições e erros materiais de acórdãos, sentenças e
decisões interlocutórias, é utilizado, entre outros empregos, com o caráter de
prequestionamento se a decisão final na lide não ventila matéria relevante para o
deslinde da causa posta nos autos, estando muito longe de constituir-se opção do
advogado se verificada omissão no sentido da dicção declaratória. A Súmula 282 do
Supremo Tribunal Federal o obriga: É inadmissível o recurso extraordinário, quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

E a matéria é vasta; com sua finalidade específica, os declaratórios prestam-se ao
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e, ademais, ao controle democrático do
direito positivo, à convergência dos sistemas jurídicos, à mais ampla segurança
jurídica, ao esgotamento da instância (Súmula 281 do STF), ao Juízo de Retratação
nos casos especiais de sua aplicação. E tudo isso, somado à matéria anteriormente
alinhada, não compõe o cabedal das pessoas em geral, senão do especialista, logo,
beira o desserviço referir as proposições dos advogados e as manifestações dos
magistrados na hipótese, vez que produzidas com finalidade certa e definida, obrigada
no caso concreto por disposição da mais alta Corte de Justiça em contexto muito
próprio, para cuja fiel avaliação necessário se fazem conhecimentos amplos apenas
detidos pelos profissionais da área jurídica. Por exemplo: A contradição dos
declaratórios nada tem a ver com divergência entre termos, frases ou parágrafos;
contradição, na hipótese, opera no choque entre a premissa e a conclusão, quando a
fundamentação alinha fatos que inocentam, mas a sentença condena.

É claro — e damos graças a Deus por isso — o dever de informar, apenas se pede que
isso seja feito de modo a não produzir interpretações que o fato informado não abriga.
Com temperamentos, no jargão processual.




