
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Processo nº 0003645-07.2009.815.0331)
RELATOR         : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
EMBARGANTE :Fabiano Cavalcanti de Arruda e Bruce Cavalcanti de Arruda
ADVOGADO     :Fabrício Montenegro de Morais e Caio César de Sousa e Silva
EMBARGADO   :A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

PENAL E PROCESSUAL PENAL. Embargos em embargos de 
declaração.  Apelação Criminal. Lei de drogas. Tráfico ilícito de 
entorpecente.  Testemunhas  da  defesa.  Valoração  da  prova. 
Alegação de omissão. Inexistência. Pretensão de prequestionar 
a matéria.  Rejeição dos embargos dos embargos.

_ Não há que se falar em omissão quando a decisão objurgada 
analisou as questões levantadas pelo embargante, além de se 
verificar  que inexiste  a  nulidade  arguida,  porquanto,  a  prova 
testemunhal  produzida  pela  defesa  foi  valorada  na  primeira 
instância,  como  também  no  julgamento  dos  recursos 
interpostos nesta instância. 

_  Os  embargos  declaratórios  opostos  com  o  único  fim  de  
prequestionar matéria devem ser rejeitados, porquanto não há  
vício a ser sanado da decisão embargada.
 
_ Embargos dos embargos declaratórios rejeitados.

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

AC 3794-22_05.doc
 1 de 4



ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em rejeitar os embargos dos 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 em embargos de declaração 
opostos  por  Fabiano  Cavalcanti  de  Arruda e  Bruce  Cavalcanti  de  Arruda,  sob  o 
argumento de que o acórdão impugnado não analisou as questões levantadas no recurso 
aclaratório oposto anteriormente (fs. 376/377).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos 
(fs. 381/389).

É o relatório.

_ VOTO _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. MÉRITO:

Os embargos devem ser, novamente, rejeitados.

Ora, não existe a omissão apontada pelos embargantes. 

Infere-se dos embargos declaratórios opostos às fs. 355/359, que os 
embargantes alegam que a sentença condenatória foi omissa por não ter analisado os 
depoimentos  das  testemunhas  de  defesa,  arguindo  a  tese  de  nulidade  em  sede  de 
preliminar. 

Acontece  que  a  referida  preliminar  de  nulidade  foi  devidamente 
analisada pelo acórdão, conforme se vê às fs. 351/354v, a qual foi rejeitada mediante o 
entendimento  de  que  as  provas  testemunhais  foram  devidamente  consideradas, 
afastando-se a hipótese de nulidade, de modo que a preliminar foi rejeitada. 

Ademais, cumpre registrar que este Tribunal também analisou, com 
exaustão, os depoimentos prestados pelas testemunhas da defesa, e concluiu, que os 
seus relatos serviram, também, para embasar o édito condenatório, ao confirmarem que 
os embargantes são usuários de droga e que tinham o costume de viajar para a cidade de 
Pipa, cujo lugar é conhecido pelo comércio ilícito de drogas (acórdão às fs. 351/354v).

Por  outro  lado,  para  que  não  reste  dúvidas  de  que  o  acórdão 
impugnado analisou devidamente o primeiro recurso interposto, trago à baila a transcrição 
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da decisão objurgada:

Com efeito, não há que se falar em omissão. O embargante se insurge 
contra a rejeição da preliminar arguida na apelação criminal, que pretendia 
a declaração de nulidade da sentença sob o argumento de que a juíza 
sentenciante não apreciou as provas produzidas pela defesa.
Ora, como dito na preliminar constante no acórdão impugnado, que rejeitou 
a preliminar de nulidade,  o magistrado formará sua convicção pela livre 
apreciação da prova (art.  155,  primeira  parte,  do  CPP),  e  na sentença 
condenatória,  vê-se  que  a  juíza  apreciou  devidamente  as  provas 
produzidas no curso da instrução, e, decidiu, que ficou comprovado o crime 
de tráfico ilícito de drogas, como também entendeu que as testemunhas 
arroladas pela defesa em nada contribuíram para a elucidação do crime, 
em razão de apenas terem atestado a boa conduta dos acusados.
E  com  razão  entendeu  a  juíza  sentenciante.  Basta  uma  análise  do 
conteúdo dos depoimentos da defesa para se verificar que eles confirmam 
que os apelantes são usuários de droga, que não trabalham, que tem o 
costume  de  viajar  para  a  cidade  de  Pipa  (fs.  248  e  249),  e,  referido 
testemunho aliada à quantidade de droga apreendida, quase dois quilos e 
meio de maconha, apenas serve para confirmar que os apelante tinham 
como intuito comercializar a droga na cidade de Pipa, cidade conhecida 
pelo consumo de acesso fácil a droga.
Portanto,  restou  devidamente  comprovada  o  crime  de  tráfico  ilícito  de 
drogas (art. 33), não havendo omissão 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 CPP,  não 
havendo dúvida de que o embargante não se conforma com a condenação 
e pretende rediscutir o mérito por intermédio de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Portanto,  não  há  vício  a  ser  sanado,  verificando-se  que  os 
embargantes não se conformam com a condenação e pretendem o prequestionamento da 
matéria, com o fim de alegar futura nulidade processual, de maneira que os embargos 
devem ser rejeitados.

Nesse sentido, trago à baila a seguinte decisão do Superior Tribunal 
de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 
DE  OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO  EMBARGADO.  PRETENSÃO  DE 
REEXAME  E  DE  PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cabimento dos embargos de 
declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código 
de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados 
implicam a rejeição da pretensão aclaratória. 2.  Nos termos do artigo 105, 
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inciso  III,  alínea  'a',  da  Constituição  Federal,  este  Superior  Tribunal  de 
Justiça  tem  a  missão  constitucional  de  uniformizar  e  interpretar  a  lei 
federal,  não lhe competindo, em sede de recurso excepcional,  o exame 
dos fatos da causa e do processo,  à moda de recurso ordinário ou de 
apelação, em terceira instância, ainda que o fato seja relevante ou cause 
comoção social, como no presente caso.3. Os embargos declaratórios 
opostos  com  objetivo  de  prequestionamento  de  matéria 
constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem 
ser  acolhidos  se  ausente  omissão,  contradição,  obscuridade  ou 
ambiguidade  no  julgado  embargado,  pena,  ainda,  de  configurar 
usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo 
Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.1

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, relator, Carlos 
Martins Beltrão Filho e Marcos William de Oliveira (Juiz convocado para substituir o Exmo. 
Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino 
Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 09 de 
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
                           Relator

1(STJ  -  EDcl  no  REsp  1312781  /  RS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL 
2012/0030708-3  Relator(a)  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)  Órgão  Julgador  T6  - 
SEXTA TURMA Data do Julgamento 10/12/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2013)
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