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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) ELEITORAL DA 170ª ZONA ELEITORAL – MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA,  

 
 

REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600713-53.2020.6.05.0170 / 170ª ZONA ELEITORAL DE 

CAMAÇARI BA 

 

 
PARTIDO PROGRESSISTAS – PP, Órgão Provisório do Município de Camaçari, devidamente 
inscrito no CNPJ sob o nº. 15.471.788/0001-91, neste ato representado por seu Presidente, 
ARINELSON KLÉBER TOURINHO BARBOSA, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG n.º 
2774526 e do CPF n.º 219.634.955-00, residente e domiciliado na Estrada do COCO, km 13,5, 
nº. 14, Abrantes, Camaçari/BA, CEP: 42.840-000, por intermédio de seu advogado e bastante 
procurador, com escritório profissional sito à Rua da Bandeira, nº 141, 3º andar, Centro, 
Camaçari/BA, onde recebe notificações e intimações, vem mui respeitosamente, nos autos 
supra, em que contende com ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA, JOSE EUDORO REIS 
TUDE, MANOEL JORGE DE ALMEIDA CURVELO, DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL 
CAMACARI, PRA CAMAÇARI SEGUIR AVANÇANDO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 23-
CIDADANIA / 25-DEM / 45-PSDB, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 
24, §7º, DA Resolução do TSE 23.608/2019, opor: 
 

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ELEITORAL COM EFEITOS INFRINGENTES 

 
 
Pelos fatos e fundamentos jurídicos adiante alinhados. 
 
Requer sejam intimados os representados para exercício do contraditório, haja vista o 
requerimento de aplicação de efeito modificativo do julgado. 
 
Nesses Termos, Pede Deferimento. 
Camaçari (BA),  
29 de outubro de 2020. 

 
 
 
THIAGO SANTOS BIANCHI 

OAB/BA 29.911 
 

LUIZ FELIPE SANTOS PEREIRA DE CASTRO 
OAB/BA 44.926 

 
ISABELLA DE OLIVEIRA MATOS ALMEIDA 

OAB/BA 62.664 
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CABIMENTO 

 

O artigo 24, §7º, da resolução 23.608 do TSE prescreve: 

Art. 24 (..) 

§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos 

autos da representação, no PJE, com indicação do erro, obscuridade, 

contradição ou omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em 

igual prazo. 

Portanto, como no presente caso o julgado encontra-se omisso e contraditório, tem-se 

como cabível a presente oposição. 

Cumpre ressaltar que a decisão ainda não fora Disponibilizada eletronicamente por 

meio do mural eletrônico. Portanto, como protocolado dentro do interstício legal, 

tempestiva a presente peça processual. 

 

DA OBSCURIDADE – CARÁTER GENÉRICO DA DECISÃO 

 

Em sede de decisão interlocutória de id 24833083 - Decisão, o douto magistrado assim 

se pronunciou: 

(...)Ex positis, pelos fundamentos retromencionados, com fulcro na Emenda 

Constitucional nº. 107, no artigo 41 da Lei n.º 9.504/97, na Lei Estadual nº 

14.261/2020, consoante, ainda, Resolução nº. 30 do Tribunal Regional 

Eleitoral da Bahia, considerando a Nota Técnica COE Saúde nº 81/2020 e o 

Parecer Técnico COE Saúde nº 20/20, bem como pelo quanto já decidido nos 

autos do processo 0600205-10.2020.6.05.0170, DEFIRO A CONCESSÃO DA 

LIMINAR para proibir os atos de propagandas irregulares por meio de 

caminhada, passeata e também de carreatas, haja vista o 

descumprimento da decisão proferida nos autos do PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS E TUTELA INIBITÓRIA tombada sob o nº 0600205-

10.2020.6.05.0170, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 DEFIRO, ainda, o requerimento do Ministério Público Eleitoral, 

determinando; 

 1º- Extração de cópia dos autos e juntada no Pedido de Tutela Inibitória , 

processo 0600205-10.2020.6.05.0170; 
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 2º- Extração de cópia dos autos para encaminhamento ao Exmo. Sr. 

Promotor de Justiça com atribuição na 171ª zona eleitoral desta Comarca, 

com atribuição criminal, na forma da Resolução do TRE/Ba nº 06/2020. 

No mesmo ato, determino, ainda, a notificação dos representados para 

tomarem ciência desta proibição, bem como apresentarem defesa, no prazo 

de lei, sob pena de cominações legais. 

 Esta decisão tem força de mandado/ofício. 

 Intimações necessárias. Cumpra-se urgente. 

 Camaçari, 28 de outubro de 2020. 

 André de Souza Dantas Vieira 

Juiz Eleitoral da 170ª Zona- Camaçari/Bahia 

 (...) 

Data máxima vênia, a decisão prolatada se encontra revestida de uma generalidade que 

ultrapassa os limites do pedido pelo Representante. 

No caso concreto, temos que os atos de propaganda irregulares tem sido promovido tão 

só pelos representados. 

Contudo, a parte dispositiva da decisão interlocutória acima grafada evidencia que tal 

decisão proibitiva poderia ter seus efeitos estendido para todos os candidatos, partidos 

políticos e coligações partidárias que disputam o pleito neste município, o que obviamente, 

além de fugir do quanto requerido na Inicial, comporta uma lesividade e uma prejudicialidade 

demasiada àqueles que tem cumprido rigorosamente o quanto determinado por sua 

Excelência nos autos já referidos. 

A ampliação dos efeitos da decisão proibitiva nestes autos para a universalidade dos 

atores principais do pleito eleitoral comporta um desequilibro no processo eleitoral que deve 

ser refutado por esta Justiça Especializada, ao passo em que o principio da igualdade consiste 

em igualar os desiguais na medida em que se desigualam. 

Logo, mostra-se prudente o esclarecimento neste ponto para determinar de forma 

clara que as medidas proibitivas conferidas na decisão de id 24833083 - Decisão se aplicam 

tão somente aos representados. 
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DO EFEITO INFRINGENTE 

Sendo assim, houve equívoco na apreciação das provas dos autos, pois, deixando de 

apreciar provas imprescindíveis ao julgamento da causa, a decisão fundamentou-se em 

premissa equivocada. 

Tal omissão, segundo entendimento reiterado dos Tribunais, pode ser corrigida por 

meio dos embargos de declaração com efeitos modificativos, embora não se prestem, 

ordinariamente, os aclaratórios para reexame de provas. 

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do STF, por ocasião do julgamento do RE 

207.928-6/SP-Edcl, 1a Turma, sob a relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, em acórdão 

publicado no DJU de 15.5.98, p. 54:  

“os embargos declaratórios são admissíveis para a correção de premissa 

equivocada de que haja partido a decisão embargada, atribuindo-se-lhes 

efeito modificativo quando tal premissa seja influente no resultado do 

julgamento”. 

Na mesma toada, os demais tribunais pátrios se posicionam:  

É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em 

caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em 

erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando 

tal for decisivo para o resultado do julgamento. (EDcl no Resp 599.653, 

Ministra Nancy Andrighi, j em 02.08.05). 

Mais especificamente acerca da omissão no exame de provas relevantes ao deslinde da 

causa, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

Embargos de declaração. Efeito modificativo. Em casos excepcionais, 

quando, por exemplo, o acórdão da apelação tenha se descuidado da 

questão principal do processo, esquecendo-se de examinar a prova 

produzida, os embargos podem ter efeito modificativo do julgado. Agravo 

regimental improvido. (STJ; Ag 19.937-AgGr;3 T; Rel.: Min. Nilson Naves; DJU 

15.6.92) 

EMENTA: Processual Civil. Apreciação da prova. Suprimento em Embargos 

de Declaração. 1. Não examinadas por inteiro as provas e circunstâncias 

da causa, cabe suprir, em embargos de declaração, a omissão. (RSTJ 

55/269). 

Em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual, vem a 

parte EMBARGANTE pugnar pela aplicação do efeito modificativo ao presente Embargos, 

determinando a reforma do julgado em face da não observância dos princípios insculpidos no 
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NCPC, e mormente ainda a nova forma de contagem dos prazos processuais, nos termos acima 

propostos, fulcro no artigo abaixo discriminado: 

Art. 494.  Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; 

II - por meio de embargos de declaração. 

São de acolher-se, portanto, os presentes embargos de declaração para sanar 

contradição do juízo na apreciação da prova. 

 

    DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

Ante o exposto, vem requerer sejam sanadas as omissões, contradições e 

obscuridades evidenciadas na decisão exarada para determinar de forma clara que as 

medidas proibitivas conferidas na decisão de id 24833083 - Decisão se aplicam tão somente 

aos representados. 

 

Camaçari (BA), 29 de outubro de 2020. 
 

THIAGO SANTOS BIANCHI 
OAB/BA 29.911 

 

LUIZ FELIPE SANTOS PEREIRA DE CASTRO 
OAB/BA 44.926 

 
ISABELLA DE OLIVEIRA MATOS ALMEIDA 

OAB/BA 62.664 
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