DOS EFEITOS INFRINGENTES DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL.
Lourival de J. Serejo Sousa. *

SUMÁRIO: 1. Dos Embargos de Declaração. 2. Efeitos
Infringentes dos Embargos de Declaração. 3.Embargos de
Declaração na Justiça Eleitoral. 4. Efeitos Infringentes dos
Embargos de Declaração. 5. Conclusão.

1. Dos Embargos de Declaração
Os embargos de declaração aparecem como recurso 'sui generis' entre outros
tipos de recursos do nosso sistema processual. Tão peculiar é esse tipo de impugnação que
alguns juristas não hesitam em desclassificá-lo como recurso. Numa alusão prosaica já foi até
cognominado de ovelha negra dos recursos.
Entretanto, a aplicação contínua dos embargos declaratórios vem demonstrando
sua utilidade e conveniência.
A recente reforma do Código de Processo Civil cuidou dos embargos de
declaração (Lei 8.950/94) ao ab-rogar os artigos 646 e 465, alterando ainda, o artigo 535, que
ficou assim redigido:
Art. 535. - Cabem embargos de declaração quando:
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
II - se for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal.
Como se observa, a dúvida já não consta entre os motivos autorizativos dos
declaratórios, o que veio atende posicionamento anterior da doutrina que considerava
redundância a sua invocação ao lado da obscuridade e da contradição.
Outra invocação considerável foi quanto ao efeito do recurso. Pela nova redação
do artigo 538, a oposição dos embargos interrompem o prazo de interposição de outro recurso,
ao contrário do efeito antigo que era de suspensão do prazo.
2. Efeitos Infringentes do Embargos de Declaração
Atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração não é matéria pacífica
tanto na doutrina como na jurisprudência.
Entretanto, em que pese a posição daqueles que não admitem essa função
anômala dos embargos declaratórios, a jurisprudência, inclusive do STF (RTJ 40/44; 57/45;
86/359; 89/548; 73/795), vem se afirmando nesse sentido, assinalando os seguintes
pressupostos para a concessão de tal efeito:
a) manifesto equívoco que reclama correção (ex. certidão errada do escrivão sobre
a tempestividade ou intempestividade do recurso);
b) equívoco na apreciação da prova dos autos;
c) existência de erro material;
d) fato mencionado equivocadamente (RTJ 73/795);
e) omissão cujo suprimento impõe necessariamente a alteração do seu dispositivo
(RTJ 86/359).
Em conclusão, diz Sônia Marcia Baptista: para que haja efeito modificativo nos
embargos declaratórios importa aferir a materialidade da imperfeição judicial (omissão ou

contradição), de molde a que tenha ocorrido erro manifesto na prolação da decisão, a ponto de
envolver a sua parte dispositiva (1).
Como se percebe, a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios
é uma tendência crescente em nossos julgados. Não se pode negar a conseqüência benéfica
que produzirá, em muitos casos, tal concessão, reparando situações injustas, eivadas de
formalismos, que poderiam ser evitadas se não fosse esse "preconceito processual", como o
qualificou o Ministro Xavier de Albuquerque (cf. RTJ 86/361).
Convém, entretanto, atentar para que se observe, na eventualidade de concederse efeito modificativo aos embargos, o princípio do "due process of law", sob pena da decisão
ser nula".
A esse respeito expressou-se muito bem Cândido Dinamarco: "A modificação dos
julgados, em casos assim, é absolutamente ilegítima quando feita sem a parte embargada em
contraditório nesses casos é de rigor constitucional e viola a garantia do contraditório o
julgamento feito sem oportunidade para a resposta do embargado". (2).
3. Uso dos Embargos de Declaração na Justiça Eleitoral
O uso dos embargos de declaração na Justiça Eleitoral vem previsto no art. 275,
do Código Eleitoral, 'verbis':
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração:
I - quando há no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição,
II - quando for omitido ponto sobre o qual deva pronunciar-se o Tribunal.
§ 1º - Os embargos serão opostos dentro de 3 (três) dias da data da publicação do
acórdão, em petição dirigida ao Relator, na qual será indicado o ponto obscuro, duvidoso,
contraditório ou omissão.
§ 2º - O Relator porá os embargos em mesa para julgamento, na primeira sessão
seguinte, proferindo seu voto.
§ 3º - Vencido o Relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 4º - Os embargos de declaração suspendem o prazo para o interposição de
outros recursos, salvo se manifestamente protelatórios e assim declarados na decisão que os
rejeitar.
Logo se vê que esse artigo estará reclamando urgente alteração para adaptá-lo à
nova sistemática do recurso, conforme alteração sofrida pelo CPC. Aqui, ainda se fala em
"dúvida" e em suspensão de prazo.
Quanto ao efeito suspensivo nota-se que o TSE, em alguns julgados, já vinha
entendendo que o prazo deveria ser restituído na íntegra ao recorrente (A.c. 7.678, in BE
391/37; A.c. 7.676 in BE 391/35; A.c. 7675, in BE 391/34; A.c. 7.728, in BE 292/51; A.c. 12.322,
in JTSE 3/93/97; A.c. 11.086, in JTSE 2/90/113). Na ementa do acórdão n.º 7.677, de 13.10.83,
lê-se:
"Prazo para recurso. Opostos embargos declaratórios, deve ser contado, por
inteiro, da data da intimação do julgamento dos aludidos embargos" (in BE 391/36).
No corpo do voto do Ministro Torreão Braz (Relator), encontramos o seguinte
trecho: "Se o tríduo legal deve ser contado, por inteiro, a partir da intimação do julgamento dos
embargos, conforme orientação deste Tribunal Superior Eleitoral (Rec. N.º 5.349, Relator
Ministro Gueiros Leite; Rec. n.º 5.348, Relator Ministro Soares Muñoz), é irrecusável a
tempestividade do recurso".

4. Dos Efeitos Infringentes dos Embargos de Declaração no Processo
Eleitoral

Depois de conhecermos as condições para conferir efeitos modificativos aos
embargos de declaração, passaremos a comentar essa inovação processual no campo do
processo eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral, atento às conquistas processuais e tendo a
convicção de que a interposição razoável, principalmente quando se lida com os direitos
políticos do cidadão, sempre leva a uma decisão mais justa, há muito tempo acatou, em suas
decisões, a necessidade de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde
que configuradas as hipóteses admissíveis.
Os primeiros votos nessa linha enfatizaram essa tendência com o argumento de "a
falta e impossibilidade de ação rescisória, não pode ser resolvida senão por embargos de
declaração" (3).
Depois vieram decisões deste teor:
"Agravo de instrumento. Acolhimento pelo acórdão regional de embargos
declaratórios com efeitos modificativos da decisão embargada, concluindo pela competência
originária do TRE.
Alegação de negativa de vigência ao disposto no art. 275 do Código Eleitoral, no
artigo 535 do CPC e nos artigos 382 e 619 do CPP.
Admissibilidade do acolhimento de embargos de declaração com modificação do
próprio julgamento, desde que a decisão embargada nutra de premissa material equivocada,
erro material na apreciação de documento ou erro de fato (precedentes acórdãos números
5.175, 5.264, 5.622, 5.628 e Resolução n.º 11.120.)
Negado provimento ao agravo.
(Ac. número 9.103, de 23.08.88 - Recurso n.º 6.909 - RJ. Relator Ministro
Francisco Rezek, in BE 448/1085).
"1. Embargos de declaração: do seu recebimento pode resultar a alteração do
dispositivo da decisão embargada, quando decorra da decisão da questão cujo julgamento fora
inicialmente omitido.
2. Filiação partidária: aplicação da Súmula - TSE n.º 2."
(Acórdão n.º 13.035 - Recurso n.º 10.924 - MG, Relator, Ministro: Sepúlveda
Pertence, in JTSE 2/94/217).
"Embargos de declaração.
Está implícito, no sistema constitucional eleitoral, o princípio de que, tendo o
candidato atendido a todos os requisitos legais para legitimidade participar do pleito, não se lhe
deve tolher essa possibilidade por um erro que não lhe pode ser imputado.
Recebidos os embargos de declaração com efeitos modificativos, dando
provimento ao agravo para examinar o recurso especial e dele não conhecer."
(Acórdão n.º 13.071 - Recurso n.º 10.831 - PA, Relator Ministro Torquato Jardim, in
JTSE 2/94/247.
5. Conclusão
No período eleitoral, em julgamentos de registro de candidaturas, principalmente, o
recebimento dos embargos de declaração com efeito modificativo deve ser praticado com
maior liberalidade, pois são inúmeros os casos de candidaturas indeferidas por simples
esquecimento ou má orientação dos candidatos quanto aos detalhes irrelevantes, que não
deveriam, ter o poder de cortar a pretensão de quem se propõe a disputar algum cargo eletivo.
Às vezes, por mero erro do escrivão eleitoral, ou as certidões defeituosas, indefere-se uma
candidatura. Vindo a justificativa e sendo esta plausível, qual o recurso mais breve e eficiente
para reparar o erro que se mostra tão evidente? Só os embargos de declaração com efeitos
infringentes é que se mostrarão aptos ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, evitando
uma postura formalista que em nada contribuirá para dar uma resposta satisfatória que o

momento eleitoral requer. Basta que sejam atendidas as recomendações legais, sem
esquecer-se o 'due process of law', para o julgador reparar seu erro e não criar obstáculo
pequeno ao 'jus honorum', constitucionalmente assegurado a todo cidadão brasileiro.
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