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RESUMO:
Esse trabalho objetiva-se em apresentar aos operadores do Direito, o recurso cabível
em casos de fundamentação obscura. Assim, compõe o desafio, num primeiro momento, a
definição do conceito dos embargos de declaração, seguida da analise e delimitação das
hipóteses do seu cabimento e atuação no processo.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca o vislumbre do Remédio destinado, inicialmente, a produzir
mera integração ou aclaramento da sentença, considerada a importância que se lhe confere por
aqui, o interesse no seu estudo começa pela persistente divergência quanto à sua natureza,
crescendo, os embargos como o meio especifico que a lei disponibiliza às partes sempre que
desejarem obter do órgão jurisdicional declaração com o propósito de depurar a sentença ou o
acórdão, afastando vícios formais típicos, cuja eliminação irá auxiliar no processo de
interpretação e cumprimento do julgado, quando for o caso. Pode-se pleitear, por intermédio,
desse expediente, que órgão judicial sane contradição, aclare obscuridade ou afaste omissão.

DESENVOLVIMENTO
HIPOTESES DE AGRAVO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE
CABIMENTO (ARTS. 535 DO CPC E 897-A DA CLT). Os embargos de declaração
constituem-se via processual adequada para desfazer obscuridades, afastar contradições e
suprir omissões, que eventualmente possam existir no julgado. Dessa forma, revelam-se
incabíveis os aclaratórios quando não verificados os vícios aptos à caracterização dos
pressupostos de que tratam os artigos 535 do CPC e 897-A da CLT, na medida em que é
vedado à parte valer-se dessa via impugnativa para buscar rediscussão sobre matéria já
decidida. (TRT23. EDAI - 00242.2007.022.23.01-2. Publicado em: 27/05/08. 1ª Turma.
Relator:

JUÍZACONVOCADAROSANACALDAS)

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 118 DA LEI 8.213/1991. A interpretação que
deve ser feita do art. 118 da Lei 8213/91 é objetiva, ou seja, do preenchimento dos requisitos
ali descritos decorre a garantia no emprego pelo prazo de 12 meses após a cessação do
benefício previdenciário. Via de conseqüência, não tendo a reclamante recebido o benefício
previdenciário especificado na norma legal, ou seja, não tendo adimplido o requisito sine qua
non, não estava amparada pela aludida estabilidade e nenhum impedimento havia quando de
seu desligamento da empresa. (TRT/SP - 01214200506902006 - RO - Ac. 3aT 20090673675 Rel.MérciaTomazinhoDOE01/09/2009). Ação de cobrança de honorários de advogado.
Justiça do Trabalho. Incompetência. A expressão "relação de trabalho", contida no inciso I do
art. 114 da Constituição Federal, não tem a conotação ampliada que se encerra no seu
significado. Interpretação restritiva firmada em precedente do Supremo Tribunal Federal, na
ADI 3395/DF. Jurisprudência nesse sentido já consolidada no Superior Tribunal de Justiça.
Incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer da causa. Recurso da autora a que se
nega provimento. (TRT/SP - 01212200802702008 - RS - Ac. 11aT 20090567441 - Rel.
Eduardo

de

Azevedo

Silva

-

DOE

18/08/2009)

ESTABILIDADE – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
IMPROCEDÊNCIA – ARTS 59 E 118 DA LEI Nº 8.213/91 – Não havendo nos autos prova
da concessão, pelo INSS, do auxílio-doença previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91, nem de ter
o reclamante ficado afastado por mais de 15 dias seguidos do trabalho, inaplica-se o art. 118
da citada Lei, restando improcedente o pedido de manutenção do contrato de trabalho. (TRT
15ª R. – Proc. 38706/00 – (15651/02) – 5ª T. – Relª Juíza Olga Aida Joaqu22.04.2002 – p. 51)

JUSTA CAUSA. Comprovada a falta grave atribuída ao recorrente, justifica-se a dispensa
motivada. A inexistência de condenação criminal não influi na decisão a ser proferida, até
porque a avaliação da culpa nesta Justiça Especializada é diferente daquela realizada no juízo
criminal. Recurso a que se nega provimento. (TRT/SP - 00911200507302009 - RO - Ac. 8aT
20090286671-Rel.SilviaAlmeidaPradoDOE05/05/2009)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – Havendo uma das
hipóteses do art. 535 do CPC, há que se atribuir efeito modificativo aos embargos de
declaração (inteligência do Enunciado Nº 278 e da Orientação Jurisprudencial nº 142 da SDI
do C. TST). (TRT 15ª R. – Proc. 32162/99 – (16617/02) – SE – Rel. Juiz Carlos Alberto
Moreira

Xavier

–

DOESP

22.04.2002

–

p.

81)

CONTRATO NULO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. O contrato firmado sem a
prévia submissão a concurso público, sendo nulo de pleno direito não gera qualquer efeito,
salvo o previsto na Súmula n. 363 do col. TST. Assim, descabe a pretensão obreira de averbar
o tempo de serviço decorrente de contrato nulo, nada impedindo, contudo, que busque tal
averbação diretamente à Previdência Social, tendo em vista que houve a efetiva e comprovada
prestação de serviços. Recurso a que se nega provimento. CONTRATO NULO. DANO
MORAL E MATERIAL. O simples fato da Administração Pública ter rescindido o pacto
laboral maculado de nulidade não configura a prática de ato ilícito ou culpa do reclamado, já
que o Empregador tem direito potestativo de extinguir o contrato de trabalho sem justa causa,
ainda mais quando tal contrato é celebrado entre Poder Público e particular ao arrepio da
Constituição

Federal.

Recurso

a

que

se

nega

provimento.

(TRT23.

RO

-

00568.2006.004.23.00-4. Publicado em: 25/04/08. 2ª Turma. Relator: DESEMBARGADORA
LEILA CALVO)
EFEITO DO AGRAVO:
1. Efeito devolutivo
O primeiro dos efeitos dos embargos de declaração é impedir o trânsito em julgado
da decisão embargada. Por um lado, como se verá a seguir, eles interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos, eventualmente cabíveis. Por outro, eles reabrem a
possibilidade de alguma reapreciação da decisão – ainda que nos estritos limites da função

dos embargos declaratórios: (i) esclarecer a decisão, eliminando-lhe obscuridades ou
contradições; (ii) integrar a decisão, suprindo-lhe omissões; ou (iii) corrigir erros materiais
contidos na decisão.Nesse sentido, os embargos declaratórios têm efeito devolutivo. O
efeito devolutivo ocorre mesmo na hipótese em que o órgão judiciário ao qual se atribui a
competência para reapreciação da decisão é o mesmo que proferiu a decisão impugnada.
Para um exame mais detalhado sobre a extensão e a profundidade do efeito devolutivo e a
possibilidade de reformatio in pejus nos embargos declaratórios, remeto ao que escrevi
anteriormente, ainda soa a égide do CPC/73 (“Embargos de declaração: efeitos”,
disponível ). Tais aspectos dessa espécie recursal permanecem inalterados no CPC/15.
2. Efeito interruptivo de prazos recursais
Os embargos têm ainda efeito interruptivo do prazo para a interposição de outros
recursos eventualmente cabíveis contra a decisão. Uma vez interpostos, interrompem-se os
prazos para a interposição dos demais recursos, por qualquer das partes (art. 1.026, caput,
segunda parte). Note-se, aqui, que se trata do fenômeno da interrupção: os prazos começam
a contar de novo, desde o início, a partir da intimação da decisão dos embargos
declaratórios.
Tal efeito interruptivo aplica-se:
(a) a qualquer das partes, e não apenas àquela que interpôs os embargos;
(b) a todos os capítulos da decisão, e não apenas àquele(s) objeto dos embargos;
(c) mesmo quando os embargos não são conhecidos, por serem reputados inadmissíveis,
ressalvada apenas a hipótese de não conhecimento por intempestividade, quando já houver
inclusive decorrido o prazo para o(s) outro(s) recurso(s) – hipótese em que não haverá mais
nada para interromper. Nos demais casos, quando ainda em curso o prazo para o(s) outro(s)
recurso(s), a interposição dos embargos, ainda que intempestiva, deve ter a eficácia
interruptiva. Afinal, como ela se aplica também à parte contrária da que embargou, essa
não poderia ser prejudicada, na hipótese em que, se fiando na interposição dos embargos
pelo adversário, aguardasse para recorrer depois de decididos os embargos. Se houver máfé na interposição os embargos intempestivos, deve-se sancionar o emabargante pela
procrastinação (art. 1.026, § 2º), mas não negar-se a força interruptiva dos embargos (v. a
seguir);

(d) mesmo quando os embargos são reputados procrastinatórios, exceto quando se tratar da
terceira interposição sucessiva de embargos procrastinatórios contra a mesma decisão (art.
1.026, § 4.º).
3. Os embargos declaratórios nos Juizados Especiais
A Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) previa que os embargos de declaração
teriam a eficácia de suspender o prazo dos demais recursos. Isso não subsiste. O CPC/15
prevê que também nos processos que tramitam perante nos juizados especiais, os embargos
passam a ter efeito interruptivo do prazo (nova redação dos arts. 50º e 83, § 2.º, da Lei
9.099/95, dada pelos arts. 1.065 e 1.066 do CPC/15, respectivamente).
4. Ausência de automático efeito suspensivo
Mas a circunstância de os embargos terem efeito interruptivo, nos termos acima
explicados, não significa que eles tenham automaticamente efeito suspensivo. Como já
visto, o efeito suspensivo de um recurso consiste na sustação dos efeitos da decisão
recorrida. Em regra, os embargos não produzem esse resultado, pois a lei não lhes atribuiu
tal eficácia. Na vigência do CPC/73, o tema gerou muita confusão. Muitos, tendo em vista
a eficácia interruptiva, acabavam por reputar que os embargos teriam também
automaticamente efeito suspensivo. Mas, mesmo no diploma anterior, já não era assim –
até porque, se fosse nunca nenhuma decisão poderia produzir efeitos imediatos, pois contra
qualquer decisão cabem embargos declaratórios e, assim, a decisão teria de aguardar para
ser eficaz apenas depois de não interpostos ou de julgados tais embargos – e como contra
essa nova decisão em tese também cabem embargos, novamente ela não seria de imediato
eficaz e assim sucessivamente (a esse respeito, veja-se meu texto citado no n. 1, acima).
O CPC/15 sepultou qualquer dúvida. O seu art. 1.026, caput, estabelece
expressamente a não incidência desse efeito automático nos embargos de declaração.
O que pode acontecer, isso sim, é que outro recurso cabível contra a decisão embargada
tenha efeito suspensivo (p. ex., interpõem-se embargos contra sentença, que é também
passível de apelação, que, em regra, tem efeito suspensivo). Nesse caso, a decisão
embargada permanece suspensa não por força da interposição dos embargos em si, mas
porque ainda pende a possibilidade de interposição daquele outro recurso (cujo prazo está
interrompido pela interposição dos embargos). Ou seja, a sustação da eficácia da decisão,

nessa hipótese, não advém dos embargos declaratórios, mas do fato de caber ainda outro
recurso, que tem efeito suspensivo por força de lei – o que faz com que a decisão não
produza efeitos enquanto não precluso esse outro recurso.
Além disso, nos casos em que tampouco os demais recursos cabíveis contra a
decisão têm efeito suspensivo, não fica obstada a atribuição ope judicis de eficácia
suspensiva aos embargos declaratórios – ou seja, mediante decisão fundamentada do juiz,
caso a caso, a pedido da parte e presentes requisitos específicos. Assim, a eficácia da
decisão embargada poderá ser suspensa, por decisão judicial, quando a parte demonstrar a
probabilidade de ser provido o recurso ou quando, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de que a produção imediata dos efeitos da decisão cause dano grave ou de
difícil reparação (art. 1.026, § 1.º). Em suma, em situações excepcionais, mediante pedido
expresso da parte, pode o juiz imprimir esse efeito ao recurso, de forma que a parte fica
desobrigada do imediato cumprimento da decisão judicial de que recorrer por meio dos
embargos de declaração.
5. Embargos declaratórios e caráter infringente
O objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento, complemento ou
correção material da decisão. Portanto, eles não se prestam a invalidar uma decisão
processualmente defeituosa nem a reformar uma decisão que contenha um erro de
julgamento. Por isso, é comum dizer-se que os embargos de declaração não podem ter
efeito modificativo da decisão impugnada (o chamado efeito ou caráter “infringente”).
5.1 Efeito infringente como consequência do normal emprego dos embargos
No entanto, “infringentes” quaisquer embargos declaratórios podem ser, no
cumprimento de sua função normal. Ao se suprir a omissão, eliminar a contradição,
esclarecer a obscuridade ou corrigir o erro material, é sempre possível que a decisão de
resposta aos embargos altere até mesmo substancialmente o teor da decisão embargada. Por
exemplo, o juiz havia julgado procedente o pedido condenatório ao pagamento de quantia.
No entanto, omitiu-se de examinar a questão da prescrição da pretensão de cobrança – que
foi objeto de alegação pela parte e deveria até ser conhecida de ofício. Uma vez apontada
essa omissão em embargos de declaração e constatada pelo juiz, seu suprimento poderá
alterar essencialmente o resultado do julgamento. Ao examinar a questão da prescrição e

tê-la por ocorrida, o juiz emitirá um julgamento de mérito desfavorável ao autor, antes
vencedor. Mas – reitere-se – quando isso ocorrer, estar-se-á diante da função normal, típica,
dos embargos.
5.2 O caráter puramente infringente
O que normalmente não se admite é o emprego puro e simples dos embargos
declaratórios com o escopo de se rediscutir aquilo que o juiz decidiu. Nesse caso, afirma-se
que se trata de caráter puramente infringente. Em regra, quando isso acontecer, os
embargos deverão ser rejeitados.
Numa hipótese específica, a lei determina o aproveitamento do ato, numa especial
aplicação do princípio da fungibilidade: se os embargos forem interpostos contra decisão
monocrática de relator com a mera pretensão de efeitos infringentes cabe a sua conversão
em agravo interno, devendo ao recorrente ser oportunizada a complementação das razões
recursais, para adequá-la às exigências do art. 1.021 e eventualmente acrescentar outros
fundamentos e pedidos que não haviam sido incluídos (art. 1.024, § 3.º).
Mas se abre uma verdadeira exceção à vedação de efeitos puramente infringentes
nos casos extremos em que uma decisão não é passível de nenhum outro recurso, senão
embargos declaratórios, e padece de defeito gravíssimo que não se caracteriza como
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embora havendo grande controvérsia,
doutrina e jurisprudência (inclusive do STF e STJ) tendem a admitir a utilização dos
embargos declaratórios em tais casos – com efeitos infringentes atípicos.
5.3 Caráter infringente e contraditório
Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente –
seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidilos o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º).
5.4 Modificação da decisão e recurso subseqüente

Como se vê adiante, a interposição

de embargos declaratórios interrompe o prazo para outros recursos eventualmente também
cabíveis contra a decisão (p. ex., interpostos embargos contra a sentença, interrompe-se o
prazo para apelar). Imagine-se que a parte, sem saber que o adversário interpôs embargos
de declaração, interpôs desde logo o recurso cabível contra a decisão (p. ex., interpôs

apelação contra a sentença). Se os embargos são acolhidos e geram mudança no conteúdo
da decisão, isso pode interferir sobre os pressupostos e a extensão do recurso subseqüente
(p. ex., ao suprir uma omissão, o juiz acrescenta um capítulo condenatório antes inexistente
– ampliando o objeto passível de impugnação no recurso seguinte; ou então, o acolhimento
dos embargos pode levar até a inversão do resultado do processo – como no exemplo antes
dado, em que o juiz havia proferido sentença de procedência e, ao suprir a omissão,
reconhece a prescrição e resolve o mérito contrariamente ao autor).Assim, se uma
modificação da decisão for provocada por embargos de declaração, concede-se à parte que
já havia interposto o recurso seguinte o prazo de quinze dias, contado da intimação da
decisão dos embargos de declaração, para que proceda à complementação ou alteração de
suas razões recursais, nos exatos limites da modificação (art. 1.024, § 4.º). Caso não ocorra
tal emenda do recurso, o órgão julgador deverá verificar se o recurso encontra-se
prejudicado pela modificação da decisão anteriormente prolatada ou se ele permanece
sendo passível de conhecimento. Já quando o julgamento dos embargos não gerar nenhuma
mudança na decisão - seja porque eles não foram conhecidos ou providos, seja porque,
embora providos, isso não implicou nenhuma alteração substancial no conteúdo decisório
–, o recurso ajuizado antes será processado e julgado independentemente de ratificação
(art. 1.024, § 5.º). Portanto, está definitivamente superado o enunciado da súmula 418 do
STJ, que pretendia exigir ratificação em todo e qualquer caso em que o recurso houvesse
sido interposto antes da publicação da decisão dos embargos, mesmo quando essa não
houvesse minimamente alterado a decisão recorrido. Tal enunciado, editado na vigência do
CPC/73, jamais se mostrou razoável e era incompatível mesmo com as diretrizes daquele
diploma – recebendo muitas críticas (mais uma vez, remete-se ao texto citado no n. 1,
acima). As regras ora examinadas foram uma clara reação a ele.

CONCLUSÃO

Diante ao acima suscitado podemos concluir que os Embargos de Declaração têm
natureza jurídica de recurso estando previsto no art. 535 e seguintes do Código de Processo
Civil. Sendo cabíveis quando houver na decisão interlocutória, sentença ou acórdão que
contenham obscuridade, contradição ou omissão, tendo em vista que é inconcebível queao
serem supridas a contradição e omissão, não há como deixar de alterar a anterior decisão,
restando, pois, reconhecido também à possibilidade de efeitos infringentes aos Embargos.
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