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modalidade na qual se insere a suposta prática de derrame de santinhos, é de 24 horas, consoante expressa previsão do artigo 96, § 8º da 
Lei 9.504/97.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 

(EMBARGOS DE DECLARACAO EM PROCESSO n 39733, ACÓRDÃO n 1094/2017 de 06/11/2017, Relator(aqwe) NELMA BRANCO FERREIRA 
PERILO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 201, Data 10/11/2017, Página 27/29 )

ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. RITO DO ART. 96 DA LEI Nº 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS. 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que o prazo para a oposição de embargos de declaração, nas 
representações regidas pelo rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97, é de 24 (vinte e quatro) horas. 

2. Embargos de declaração não conhecidos.

(EMBARGOS DE DECLARACAO EM PROCESSO n 72063, ACÓRDÃO n 245/2017 de 21/03/2017, Relator(aqwe) LUCIANO MTANIOS HANNA, 
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 56, Data 29/03/2017, Página 37/39 ) (Originais sem grifo)

Como ressaltado nos acórdãos citados, assim também se posiciona o egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Por todos, veja-se:

Direito Eleitoral e Processual Eleitoral. Embargos de declaração contra decisão monocrática. Pretensão de efeitos infringentes. Recebido 
como agravo interno. Agravos internos em recurso especial eleitoral e recurso especial eleitoral com agravo. Eleições 2016. Representação. 
Pesquisa eleitoral. Embargos opostos contra sentença intempestivos. Intempestividade reflexa. Agravos regimentais desprovidos. 

(...)

3. São intempestivos os embargos de declaração em reclamação ou representação regida pelo rito do art. 96 da Lei nº 9.504/1997, opostos 
fora do prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/1997. Precedentes.

(...)

(Recurso Especial Eleitoral nº 47059, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 60, 
Data 28/03/2019, Página 18-19) (Original sem grifo)

Os embargos em análise foram apresentados somente em 8 de julho, segunda-feira, sendo patente a intempestividade.

Assim, NÃO CONHEÇO dos embargos apresentados por COLIGAÇÃO CRISTALINA SUSTENTÁVEL, MAKS WILSON LOUZADA, EDU CRISTÓVÃO 
MARTINI, MARIA LÚCIA SALES e IRENILDES DIVINA PEREIRA ARAÚJO.

Tempestividade dos Segundos Embargos  

Os segundos embargos, protocolizados em 5 de julho de 2019, sexta-feira, são tempestivos e próprios, razões pela qual deles conheço.

Dispõe o artigo 275 do Código Eleitoral que são admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no CPC.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 
material, consoante dispõe o artigo 275 do Código Eleitoral, acompanhando a determinação legal que decorre do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão desta e. Corte, ora embargado, recebeu a seguinte ementa: 

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE "SANTINHOS" NAS VÉSPERAS DAS ELEIÇÕES. 
INTEMPESTIVIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A ALGUNS RECORRENTES. INFRAÇÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO A 
OUTROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANDIDATO, PARTIDO e COLIGAÇÃO. ART. 241 DO CÓDIGO ELEITORAL.

1. Recursos interpostos antes mesmo da prolação da sentença ou após o prazo de 24h, ou 1 dia fora do período eleitoral, da publicação da 
sentença no órgão oficial, são intempestivos e não devem ser conhecidos.

2. Legitimidade passiva, em tese, de candidatos, partidos e coligações pela prática de propaganda eleitoral irregular (art. 241 do Código 
Eleitoral).

3. Dadas as especiais características da infração, a punição pela prática do "derrame de santinhos" dispensa a prévia notificação dos 
infratores (§ 1º do art. 37 da Lei 9.504/97). Precedentes do TSE e do TRE/GO.

4. Consideradas as excepcionais circunstâncias em que praticada a infração, aplica-se a teoria da derrotabilidade das normas para 
excepcionar o preceito legal que normalmente exigiria, como requisito da pena de multa, a prévia notificação dos infratores a fim de 
restaurarem os bens atingidos pela conduta ilícita.

5. Provas colacionadas insuficientes para configurar a prática da infração por parte do todos os representados. Necessidade de que o 
derrame possua potencial de impacto visual relevante a ponto de caracterizar a irregularidade.

6. Representação julgada procedente somente em relação a representados com responsabilidade pelo derramamento de santinhos cuja 
amostragem indicou potencial visual suficiente para influenciar eleitores, conforme filmagens e fotografias anexadas.

Os segundos embargantes sustentam a tempestividade de seu recurso e pretendem, em sede de embargos, apresentar documento 
comprobatório de referida tempestividade.

Na verdade, não há qualquer omissão, dúvida, obscuridade ou contradição no decisum embargado.


