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SENTENÇA
 
Tratam-se de embargos de declaração interposto por JOSÉ MARCELINO DE JESUS FILHO
requerendo a reforma da decisão que indeferiu seu registro de candidatura para concorrer ao
cargo de vereador no pleito municipal 2020.
Sustenta suas alegações em 04 (quatro) pontos:
1) NULIDADE INSANÁVEL. VIOLAÇAO AO PROCEDIMENTO DA AIRC. VIOLAÇÃO À
DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA LEI N° 64/90. INTELIGÊNCIA DO ART. 278 DO CPC.
2) DA OMISSÃO DA SENTENÇA EMBARGADA. DO NÃO ENFRENTAMENTO DAS
PRELIMINARES.
3) SÚMULA 41 DO TSE. DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
4) DA OMISSÃO QUANTO A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VALOR
ÍNFIMO DIANTE DA RECEITA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.
É o relatório. DECIDO. 
O art. 275 do Código Eleitoral estatui que são admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.
Por sua vez,o art. 1.022, CPC, reza que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material.
Passa-se, então, à análise dos argumentos trazidos pelo embargante.
No tangente aos argumentos de ofensa ao procedimento da AIRC e não enfrentamento das
preliminares, este Juízo trouxe na decisão guerreada os seguintes fundamentos:
"Como se sabe, ao órgão originário responsável pelo julgamento do registro de
candidatura, compete examinar as condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade ex officio, independentemente de provocação.
Tal entendimento, inclusive, resta sedimentado na Súmula n.º 45 do Tribunal Superior
Eleitoral:
Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício da
existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde
que resguardados o contraditório e a ampla defesa.
(...)
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Cuidando-se de matéria (inelegibilidade) passível de conhecimento de ofício pelo Juiz
Eleitoral, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa, é dessa forma que
será apreciada a condição de elegibilidade do pretenso candidato, não havendo como se
desconsiderar petição acompanhada de documentos juntada ao DRAP.
Assevere-se que foi garantido ao pretenso candidato o exercício da ampla defesa e do
contraditório, com apresentação de manifestação escrita por advogado.
Prejudicada, assim, a análise das preliminares suscitadas.
Passa-se, então, ao enfrentamento do mérito."
Nesse diapasão, nos termos acima, não houve omissão da decisão no tangente aos argumentos
de ofensa ao procedimento da AIRC e não enfrentamento das preliminares.
Frise-se que restou claro que houve conhecimento “ex officio” da matéria, haja vista que desta
decorre a inelegibilidade, passível, assim, de análise independentemente de provocação, nos
termos da Súmula n° 45 do TSE.
No tocante aos argumentos de não configuração de ato doloso de improbidade administrativa e
omissão quanto a violação a violação ao principio da proporcionalidade, a decisão traz
fundamentos claros no tangente aos seus motivos.
Repise-se que, conforme sólido escólio jurisprudencial, o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão, o que resta cristalino no caso ora analisado.
Assim, não há obscuridade a esclarecer, contradição a eliminar ou omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento a ser suprida.
Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para os REJEITAR.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
 Após arquive-se. 
 

 Camaçari-BA, 24 de outubro de 2020.
 

BIANCA GOMES DA SILVA
 Juiz(a) Eleitoral
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