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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Processo  nº 000638-35.2013.815.0341)
RELATOR :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
EMBARGANTE :Nelson Roberto Coura Jordão Júnior
ADVOGADO :Alexandre de Oliveira Arruda
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PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  Embargos  de  declaração. 
Apelação Criminal. Dos crimes contra a pessoa. Lesão corporal 
grave.  Omissão.  Inexistência.  Irresignação  defensiva. 
Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos.

–  Inexiste  omissão  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  Nelson Roberto 
Coura Jordão Júnior, alegando omissão no acórdão lavrado pela Câmara Criminal do 
TJPB, no qual foi negado provimento ao apelo defensivo.

Alega  que  a  decisão  foi  omissa  em  não  apreciar  um  dos 
fundamentos da defesa, qual seja a afirmação de um tombo que a vítima teria sofrido, por  
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sua própria conta, e que deu causa as lesões sofridas em seu rosto.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos (fs. 112/113).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos 
(fs. 116/121).

É o relatório.

_ VOTO _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior Relator)

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 omissão. 

O embargante se insurge contra a não apreciação do argumento de 
que a causa das graves lesões sofridas pela vítima, teria sido um tombo sofrido sem a 
interferência do acusado.

Ocorre,  que  tal  alegação  foi  rechaçada  dentro  da  análise  do 
pretendido reconhecimento da legítima defesa, neste contexto o acórdão indicou tanto os 
depoimentos testemunhais quanto o laudo pericial inserido à f.10, como razões de decidir. 

 Portanto, não há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão 
impugnado  analisou  todos  os  fundamentos  arguidos,  inclusive  a  alegação  de  erro 
material, sendo bastante claro ao decidir pela responsabilidade do embargante nas lesões 
sofridas pela vítima, de modo que deve ser rejeitado. 

Nesse sentido, posiciona-se esta Câmara Criminal:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 
619  DO  CPP.  LIBERDADE  PROVISÓRIA.  TRÁFICO  DE 
ENTORPECENTES.  OMISSÃO  INEXISTENTE.  REJEIÇÃO 
DOS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  .  I.  Inexistindo,  no 
acórdão embargado,  a  alegada omissão,  nos termos do art. 
619  do  CPP,  não  merecem  ser  acolhidos  os  embargos  de 
declaração II. (…). VI. Embargos de Declaração rejeitados.1 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

1(STJ - EDcl no AgRg no HC 118518 / SC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NO  HABEAS  CORPUS  2008/0227420-0  Relator(a)  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES  (1151)  Órgão 
Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 02/10/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 30/10/2012)
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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, José 
Guedes Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des. 
Carlos Martins Beltrão Filho),e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito 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 Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 09 de 
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                Relator
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