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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

 
Vistos etc.

 
O(A) EMBARGANTE(S), já qualificado(a) aos autos, ofereceram, tempestivamente, EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, com o fito de obter a declaração de ponto que entende omisso na decisão
prolatada nestes autos, evento 24833083 alegando omissão e erro material no tocante à
manifestação deste juízo. Destarte, requer, pois, a modificação do julgado.

 
Éo breve relatório. Decido.

 
O âmbito dos Embargos Declaratórios é estreito, limitado ao esclarecimento de obscuridade,
contradição ou omissão da Sentença ou Acórdão, conforme vem estatuído no art. 1022, incisos I,
II e III do CPC, razão por que devem, de regra, gravitar em torno dos elementos de decisão,
constantes do julgado, não alterando as conclusões do julgamento, posto que têm caráter
meramente integrativo e aclaratório.

 
A alegação de que houve omissão quanto à análise do pedido não prospera, tendo em vista que
este Juízo se manifestou, bem como fundamentou as razões de seu entendimento, estando a
referida decisão bastante clara, constando os elementos necessários para sua sustentação, o que
evidencia serem os presentes Embargos meramente protelatórios. A irresignação do Embargante
não deve confundir-se com alegações descabidas. 

 
Na verdade, in casu, o Embargante pretende que se discuta em sede de Embargos matéria que
deverá ser revista apenas em Recurso, razão por que merecem desacolhidas suas alegações.
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Ex positis, DEIXO DE ACOLHER os Embargos Declaratórios, mantendo a decisão exarada por
seus próprios e jurídicos fundamentos em seu inteiro teor.

 
Dou como prequestionadas todas as matérias ventiladas pelas partes, nestes autos, evitando-se
a interposições de embargos meramente protelatórios, caso em que verificada a hipótese poderá
ser considerado como ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa
processual.
 
 P.R.I.

 
Camaçari, 30 de outubro de 2020.

 
André de Souza Dantas Vieira

Juiz Eleitoral
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