
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

PROCESSO nº 0011073-03.2016.5.03.0065 (RO)

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

PARTE CONTRÁRIA:  RAFAELA GUERRA ELIZEI ARRUDA

VOTO

Dispensado o relatório, conforme o Regimento Interno deste Tribunal

(arts. 118, §1º e 180).

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração interpostos pela reclamada,

porquanto atendidos os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade.

JUÍZO DE MÉRITO

Sustenta a reclamada, ora embargante, a existência de omissão e

contradição no acórdão hostilizado, aduzindo que esta Corte levou em conta a impossibilidade do

reclamante em demandar em comarca diversa de seu domicílio, não considerando que tramita no

município de Lucas do Rio Verde ação de inventário promovida pela parte autora, que alcança vultosa

monta de quase R$5.000.000,00, possui condições de deslocamento até referida comarca. 

Diz, ainda, que se mostra contraditória a decisão na medida em que invoca

a regra do art. 651 da CLT, que dispõe sobre a   a faculdade do reclamante em demandar no local da

celebração do contrato ou da prestação do serviço, uma vez que o ingresso perante à Justiça do Trabalho

de Lavras não contempla nenhuma destas hipóteses. 

Sem razão.

De início, devo esclarecer ao embargante que a omissão ensejadora dos

embargos declaratórios configura-se quando o Julgador deixa de apreciar algum pedido formulado pelas
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partes, gerando, com isso, uma prestação jurisdicional incompleta. A   contradição que leva ao

acolhimento dos embargos de declaração é aquela havida na própria decisão, o que implica dizer, entre a

ementa e a fundamentação ou a parte dispositiva e entre a fundamentação e a parte dispositiva e, não,

entre a decisão e dispositivos citados nos autos, como ora pretende a embargante.

Como se depreende da fundamentação transcrita nas linhas anteriores,

observa-se que o acórdão embargado, apenas, não atendeu aos anseios da embargante que, inconformada,

provoca nova manifestação desta Corte sobre questão já examinada. A inconformidade da parte com o

mérito da decisão não é passível de ataque por meio de embargos de declaração.

Se houve , admitindo, apenas, para argumentar, háerror in judicando

remédio jurídico próprio e pertinente à reforma do , sendo os embargos de declaraçãodecisum

imprestáveis para tal fim.

Todavia, nos moldes preconizados pelo art. 897-A da CLT, a via eleita não

se presta a essa finalidade, pois os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir

matéria já decidida em juízo.

Adverte-se a parte embargante que a reiteração na oposição de embargos

de declaração acarretará a imposição de multa prevista na legislação aos embargos de nítido caráter

protelatório.

Nego provimento.

Conclusão do recurso

Conheço dos embargos de declaração opostos pela reclamada e, no mérito,

nego-lhe provimento, advertindo-a que a reiteração na oposição de embargos de declaração acarretará a

imposição de multa prevista na legislação aos embargos de nítido caráter protelatório.

DF/eli

ACÓRDÃO
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Fundamentos pelos quais,

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em sessão ordinária

da sua Quinta Turma, hoje realizada, sob a presidência do Exmo. Desembargador Márcio Flávio Salem

Vidigal, presente a Exma. Procuradora Júnia Castelar Savaget, representando o Ministério Público do

Trabalho, computados os votos dos Exmos. Desembargadores Manoel Barbosa da Silva e Marcus Moura

Ferreira, JULGOU o presente processo e, à unanimidade, conheceu dos embargos de declaração opostos

pela reclamada e, no mérito, negou-lhe provimento, advertindo-a que a reiteração na oposição de

embargos de declaração acarretará a imposição de multa prevista na legislação aos embargos de nítido

caráter protelatório.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2016.

      DANILO FARIA

Juiz Relator Convocado
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