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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —  ALEGAÇÃO DE 
OMISSÃO NO JULGADO ACERCA DO PEDIDO DE 
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA —  LIBERDADE DO 
EMBARGANTE DEFERIDA, LIMINARMENTE, PELO 
STJ EM HABEAS CORPUS —  PERDA DO OBJETO DO 
RECURSO — EMBARGOS PREJUDICADOS. 

—  Há de se entender pela prejudicialidade dos embargos, 
quando a única pretensão dos aclaratórios já fora conseguida 
pelo embargante em ação própria, no caso, em habeas corpus.  

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em prejudicado os Embargos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Victor Souto da 
Rosa, que apontam suposta omissão no acórdão das fls. 949/952v, em razão de, 
segundo o embargante, esta Câmara Criminal, na apreciação do recurso em sentido 
estrito, ter proferido julgamento sem se manifestar sobre o pedido de revogação da 
prisão preventiva.

Propõe o embargante que sejam acolhidos e providos os 
presentes embargos de declaração, sanando, assim, a omissão quanto à apreciação do 
pedido de revogação de prisão preventiva, e, por conseguinte, expedindo o respectivo 
alvará de soltura em favor do embargante. 

Em suas razões, fls. 957/960, alega o embargante demora 
excessiva no processamento do processo, imputável exclusivamente ao Estado-Juiz; 



excesso de prazo da prisão cautelar que perdura há quase 3 anos, bem como, falta de 
previsão para o encerramento da instrução processual.   

Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria de Justiça, às fls. 
1.065/1.070, pugnando pela rejeição dos embargos.

Às fls. 1.078, consta cópia de decisão do STJ, em que fora 
concedida liminar para por o embargante em liberdade.

Na sequência, fls. 1.093, consta requerimento, solicitando a 
devolução dos autos ao primeiro grau. 

  
  É o brevíssimo relatório. 

                                     VOTO:

O objeto dos presentes embargos cinge-se à apreciação do 
pedido de revogação da prisão preventiva do embargante.

Ocorre que, conforme relatado acima, consta informação de que 
o embargante foi beneficiado com a concessão de liberdade, liminarmente, pelo STJ em 
processo de habeas corpus, tendo sido, inclusive, expedido alvará de soltura em seu 
favor por este Tribunal, fls. 1.095, o qual só deixou de ser cumprido porque o juízo de 
primeiro grau, onde tramita a presente ação penal, já havia posto o réu em liberdade, 
conforme certidão das fls. 1.096.     

    
Nessa trilha, é forçoso reconhecer que estes aclaratórios 

perderam seu objeto, tendo em vista que a pretensão deduzida em suas razões já fora 
obtida pelo embargante. 

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO OS PRESENTES 
EMBARGOS. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da 
Cunha Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos 
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 07 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado
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