
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Processo  nº 0003966-82.2005.815.0751)
RELATOR         : Juiz de Direito Marcos William de Oliveira, convocado para substituir o 
Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
EMBARGANTE :Valdomiro Bandeira de Sousa Neto
ADVOGADO     :Harley Handerberg Medeiros Cordeiro
EMBARGADO   :A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  Embargos  de  declaração.
Apelação Criminal. Dos crimes contra a pessoa. Lesão corporal
grave.  Contradição  e  obscuridade.  Inexistência.  Irresignação
defensiva. Pretensão de rediscussão do mérito.  Rejeição dos
embargos.

_  Inexiste  contradição  ou  obscuridade  quando  o  acórdão
embargado  enfrentou  toda  a  matéria  fático-probatória  de
maneira uniforme e coerente.

_  Não  é  possível,  em  sede  de  embargos  de  declaração,
rediscutir  matéria  que  ficou  exaustivamente  analisada  e
decidida em acórdão embargado, buscando modificá-lo em sua
essência ou substância. 
 
_ Embargos rejeitados.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator e em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.   

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por  Jackson Gomes
de Sousa, alegando contradição e obscuridade no acórdão lavrado pela Câmara Criminal
do  TJPB,  no  qual  foi  dado  provimento  parcial  para,  mantendo-se  a  condenação,
redimensionar à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses para 2
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(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.
Alega  que  a  decisão  foi  obscura  por  entender  que  a  prova

testemunhal  que  comprovou  a  gravidade  da  lesão  corporal  foi  o  filho  da  vítima,  de
maneira que entende que “se trata de obscuridade da decisão”.

Aduz  também  que  o  redimensionamento  da  pena  privativa  de
liberdade  deveria  sido  feita  no  mínimo  legal,  sob  o  argumento  de  que  não  possui
antecedentes  criminais,  e  que,  por  não  sido  comprovada  a  violência  que  faz  jus  a
substituição por da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, CP).

Requer o acolhimento dos embargos (fs. 218/221).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos
(fs. 234/237).

É o relatório.

_ VOTO _ Juiz de Direito Convocado Marcos William de Oliveira
(Relator)

4. MÉRITO:

Os embargos devem ser rejeitados.

Percebe-se, na verdade, que o embargante pretende a rediscussão
da  matéria,  tendo  em  vista  que  o  acórdão  embargado  analisou  todas  as  questões
arguidas  na  Apelação  Criminal,  de  acordo  com as  matérias  fáticas  e  de  direito,  não
havendo qualquer vício a ser sanado.

Ora, não há que se falar em obscuridade. O embargante se insurge
contra a rejeição da preliminar arguida na apelação criminal, que pretendia demonstrar a
ausência de materialidade do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do CP), e foi
rejeitada, com fulcro no § 3º do art. 168 do CP, que, na falta do exame complementar,
permite a supressão por prova testemunhal. 

De fato, considerou-se as declarações do filho da vítima para aferir a
gravidade da lesão, e, referido testemunho ainda foi corroborado pelo exame pericial que
somente foi  realizado após 30 (trinta) dias da data do fato,  e que atestou uma  lesão
provocada por uma ação contundente que resultou na incapacidade para as ocupações
habitacionais por mais de trinta dias, em razão da vítima ter sofrido um trauma no olho
esquerdo (f. 12).

Portanto, restou devidamente comprovada a lesão corporal grave,
não havendo obscuridade a ser sanada, cabendo o registro de que o juiz formará sua
convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, com amparo no art.
155, primeira parte, do Código Penal.

Quanto à contradição alegada na dosimetria da pena, também não
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subsiste,  pois  o embargante pretende, na verdade,  que a pena-base seja imposta no
mínimo  legal,  pretendendo,  portanto,  rediscutir  o  mérito  por  intermédio  de  embargos
declaratórios.

Entretanto, afirmo que a pena-base foi justa e adequada, porquanto
não possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis, tais como a culpabilidade e as
circunstâncias do crime, pois estas foram devidamente motivadas pelo juiz de primeiro
grau, e mantidas os seus fundamentos na análise da pena-base (sentença fs. 156/159).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  William  de
Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior), relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de julho de
2014.

Marcos William de Oliveira
 Juiz de Direito Convocado
                Relator
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