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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.  MATÉRIA JÁ ANALISADA E
DECIDIDA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  NOVA
APRECIAÇÃO.  PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE  DE  INDICAÇÃO  DE  UM  DOS
FUNDAMENTOS  DO  ART.  619  DO  CPP.
REJEIÇÃO.

Rejeitam-se  os  embargos  declaratórios,  quando
não restou configurada a ocorrência de qualquer
omissão no acórdão atacado.

Não  é  possível,  em  sede  de  embargos  de
declaração,  rediscutir  matérias  que  restaram
exaustivamente  analisadas  e  decididas  pelo
acórdão  embargado,  buscando  modificá-lo  em
sua essência ou substância. 

A utilização dos aclaratórios, ainda que para fins
de prequestionamento, depende da indicação de,
pelo menos, um dos fundamentos elencados no
art.  619  do  CPP  (ambiguidade,  obscuridade,
contradição ou omissão).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara  Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O
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O acusado, ora embargante, foi denunciado pelo representante do

Ministério Público da 5ª Vara Criminal da comarca da Capital, neste Estado,

pela  prática,  em tese,  do  crime  tipificado  no  art.  14  da  Lei  nº  10.826/03,

conforme se vê da peça acusatória (fls. 02/04).

Após  a  devida  instrução  processual,  o  réu  foi  condenado  nas

penas do retromencionado dispositivo, sendo-lhe atribuída a reprimenda de 02

(dois) anos de reclusão, em regime aberto para o seu cumprimento, além

de pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa. 

Inconformado com a sentença  proferida,  o  condenado  interpôs

recurso  de  apelação  postulando  a  absolvição  do  delito  a  ele  imputado,

alegando que a prova dos autos não autoriza uma condenação, tendo em vista

que a arma apresentada nos autos não é a que foi apreendida pela polícia.

Alegou também a fragilidade da prova  colhida,  uma vez  que se  baseia  no

depoimento dos policiais que efetuaram a abordagem do réu e, ao final, aduziu

que, em caso de insuficiência de provas, o réu deve ser absolvido, em respeito

ao princípio do in dubio pro reo.

A  Egrégia  Câmara  Criminal  negou provimento  ao  apelo,

mantendo  a  objurgada  decisão  condenatória  prolatada  pelo  Juiz  singular,

considerando que há, nos autos, provas suficientes para alicerçar o decreto

condenatório, sendo inverídicos os argumentos encartados pelo apelante para

pleitear a sua absolvição no presente processo.

Em  face  da  decisão  desta  Egrégia  Câmara  Criminal  opôs  o

acusado os presentes Embargos de Declaração.

Sustenta  o  embargante  que  há omissão  no julgado,  tendo  em

vista que a prova amealhada garante uma decisão modificativa e requer que

haja uma revalorização da prova que serve de alicerce nos autos, uma vez
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que, durante a instrução processual não restou inafastável de dúvidas a autoria

e a materialidade do crime. Para tanto, reafirma que a arma encontrada nos

autos não foi a apreendida, relativiza a prova embasada nos depoimentos de

policiais e levanta o princípio do in dubio pro reo. Desta feita, entende que tais

pontos da demanda não foram analisados no acórdão recorrido.

Aduz  ainda  que  os  presentes  embargos  servem  para

prequestionar matéria a ser alvo de possível recurso extraordinário e especial,

se permanecer a omissão do julgado.

 Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso,

no sentido de modificar a decisão que negou provimento ao apelo, proferindo-

se um novo decisum sem as omissões apontadas. 

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça, às fls.

227/228,  opinou  pelo  não  acolhimento  dos  embargos,  por  entender  que  o

Acórdão  atacado  não  possui  qualquer  obscuridade,  erro,  defeito,  omissão,

ambiguidade ou contradição que necessite esclarecimento.

É o relatório.

VOTO

O embargante aviou os presentes embargos declaratórios, tendo

por  finalidade  o  prequestionamento  da  matéria  legal  envolvida  na  presente

causa, para efeitos de eventuais recursos nas superiores instâncias, daí porque

aduz  a  existência  de  omissão  no  julgado  proferido  pela  Câmara  Criminal.

Alega, para isso, que, durante a instrução processual, não restou inafastável de

dúvidas a autoria e materialidade do crime. 

Sustenta novamente, em repetição aos argumentos aventados na

apelação anteriormente interposta, que a arma encontrada nos autos não foi a
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mesma apreendida pela polícia, alega que a prova embasada nos depoimentos

de  policiais  não  poderá  operar  validamente  contra  o  réu  e  afirma  que  o

princípio do in dubio pro reo deve ser analisado e levado em consideração de

forma detalhada, ante a existência de provas duvidosas em seu desfavor.

A despeito dos judiciosos argumentos invocados, no entanto, sem

razão o embargante.

De  início,  impende  considerar  que  cada  recurso  previsto  em

nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que, no caso

dos  embargos  de  declaração,  servem  para  complementar  ou  aclarar  as

decisões judiciais  como um todo,  quando nestas  existirem pontos  omissos,

obscuros, contraditórios ou haja, em seu teor, ambiguidade, segundo disposto

no art. 619 do CPP.

Em outros termos, a finalidade dos embargos de declaração não é

outra senão corrigir defeitos porventura existentes nas decisões proferidas pelo

magistrado,  não se  prestando para  reexame e  novo julgamento  do que foi

decidido,  já  que,  para  tanto,  há  recurso  próprio  previsto  na  legislação

processual penal.

A doutrina  e  a  jurisprudência,  no  entanto,  vêm  admitindo,  em

situações excepcionalíssimas,  a  modificação do julgado mediante a simples

interposição  de  embargos  declaratórios,  conferindo  a  estes  efeitos

modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade, todavia, é restrita aos casos de correção de

patente erro material ou  quando suprida uma omissão ou extirpada uma

contradição, a modificação for uma consequência lógica e inevitável do

saneamento dos referidos vícios. Nesta esteia:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ACÓRDÃO  QUE
DEU  PROVIMENTO  PARCIAL  À  APELAÇÃO  DA

Desembargador João Benedito da Silva
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EMBARGADA.  ALEGAÇÃO  DE  CONTRADIÇÃO.
EFEITOS  INFRINGENTES.  INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  APRECIADA.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  -  Os  embargos  de
declaração servem apenas para corrigir obscuridade,
omissão ou contradição na decisão judicial.  Esta via
recursal  não  se  presta  a  rediscutir  a  matéria  já
analisada  nos  autos,  mormente  quando  a  alegada
contradição  não  está  presente  no  decisum.  -  Os
efeitos  infringentes  dos  aclaratórios  só  ocorrem
quando,  da  correção  da  omissão,  obscuridade  ou
contradição,  a  modificação  do  julgado  é  imperiosa.
Sem a presença de algum desses vícios, não há que
se  falar  em  modificação  do  julgado  por  meio  de
embargos declaratórios. (grifo nosso) (TJPB - Acórdão
do  processo  nº  00120080045865001  -  Órgão  (2ª
Câmara  Cível)  -  Relator  DR.  JOSE  AURELIO  DA
CRUZ - JUIZ CONVOCADO - j. em 11/05/2010)

Sucede que,  no  caso  sob  exame,  as  questões suscitadas,  via

embargos de declaração, identificam-se com aquelas levantadas na Apelação

Criminal,  as quais,  inclusive, foram devidamente analisadas e decididas por

esta Câmara Criminal.

Com  efeito,  no  que  pertine  ao  argumento  de  que  a  arma

encontrada  nos  autos  não  foi  a  apreendida,  eis  o  que  ficou  assentado  na

decisão combatida: 

De outra banda, não merece guarida a tese de que as
armas, a apreendida e a apresentada nos autos, são
diversas,  inclusive  porque  o  réu  transportava
efetivamente  em  seu  veículo  tal  artefato,  fato
confessado  pelo  mesmo  e  corroborado  pelos
depoimentos  testemunhais  e  pelas  demais  provas
carreadas aos autos.

Nesse sentido,  o  próprio  réu afirmou,  na Delegacia,
que  pôs  a  arma  no  veículo  porque  foi  buscar  uma
testemunha em um bairro violento (fl. 12).
Não  bastasse  a  arma  apreendia  estar  em  perfeitas
condições  de  uso,  de  acordo  com  o  exame  de
eficiência, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato e de mera conduta, ou seja, o simples
fato de portar a arma é suficiente para caracterizar o
ilícito, sem que seja necessário provar a efetiva ofensa
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do  bem  jurídico  tutelado.  Em  outras  palavras,  a
probabilidade da ocorrência de dano é presumida pela
norma, e, como dito, o simples fato de portar o artefato
ofende a incolumidade pública. 

Assim, independente de qual arma foi apreendida com
o acusado e as condições de efetuar disparos (mesmo
se se levasse em consideração o fato de que a arma
apresentada nos autos não era a mesma apreendida
na hora da abordagem policial, o que não é o caso,
por tudo que já foi demonstrado) o apelante cometeu o
delito descrito no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.
[...]

Já quanto à alegação de que os depoimentos dos policiais não

devem  operar  validamente  contra  o  réu,  também  se  observa  que  houve

manifestação expressa a respeito das questões a ela atinentes, conforme se

observa dos seguintes trechos extraídos da decisão fustigada:

Por fim,  melhor  sorte não tem o recorrente  quando
argumenta que os depoimentos dos policiais militares
não  têm  serventia  para  respaldar  um  decreto
condenatório. Aduz que “tal prova não poderá operar
validamente  contra  o  réu,  visto  que  os  policiais
possuem de certa  forma um interesse praticamente
direto e indisfarçável em sua incriminação”. 

Ocorre que o depoimento revestido do compromisso
de  dizer  a  verdade  perante  a  autoridade  judicial  é
idôneo, como o de qualquer outra testemunha. Assim,
os depoimentos dos policiais militares devem ter total
credibilidade,  ainda  mais  por  encontrar  apoio  nas
provas colhidas,  inclusive na confissão do acusado.
Os  agentes  estão  a  serviço  do  Estado,  no  fiel
cumprimento dos seus deveres,  em busca de atuar
com eficiência e presteza na repressão e no combate
à  criminalidade,  não  possuindo  qualquer  razão  ou
interesse  de  incriminar  o  acusado  sem  motivo
legítimo.

A  jurisprudência  confirma  o  valor  da  prova
testemunhal  prestada por  policiais  e a  possibilidade
de condenação baseada no depoimento destes. 
[...]

Por último, a insuficiencia das provas e a aplicação do princípio do
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in dubio pro reo também foi  suficiente e claramente analisado pelo acórdão

embargado, consoante se vê da transcrição:

Inicialmente,  não é verídico o argumento sustentado
pelo  recorrente  relativo  à  insuficiência  de  provas
necessárias  a  embasar  um  decreto  condenatório,
devendo o réu ser absolvido.

Pois  bem,  quanto  à  materialidade,  o  Auto  de
apresentação e Apreensão constante à fl.  15, atesta
sua ocorrência, devendo ser registrado que, segundo
relata o Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em
Arma de Fogo, fls. 66/67, esta, um revólver calibre 38,
marca Taurus, nº de série 82660, encontrava-se apta a
realizar disparos.  

De igual forma, a autoria do delito restou demonstrada
pelos  depoimentos  testemunhais  e  pela  própria
confissão do acusado. Então, vejamos:
[…]

Desta feita,  não se aplica ao caso o princípio do  in
dubio  pro  reo, pois  não  restam  dúvidas  acerca  da
configuração  da  prática  criminosa  aqui  imputada  ao
apelante,  estando  comprovada  suficientemente  a
autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido. Os depoimentos testemunhais, inclusive
o  interrogatório  do  próprio  réu,  são  uníssonos  e
coerentes  ao  atestar  a  existência  de  uma  arma
transportada pelo réu.

Desse contexto, sem grande esforços, salta aos olhos o interesse

do embargante em rediscutir matéria já dirimida, o que não é admissível, pois,

conforme exposto, a finalidade do presente recurso é, em regra, de esclarecer,

tornar claro o acórdão, sem que haja modificação de sua substância. 

Nesse norte é o entendimento jurisprudencial:

“CRIMINAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE  DO  FEITO.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA. HIPÓTESE DO ART. 620 DO CPP NÃO
CONFIGURADA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I. Os embargos de declaração somente
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podem ser opostos dentro da sua previsão legal,  ou
seja,  com  vistas  a  suprir  omissão,  contradição  ou
obscuridade evidenciada no julgado, sendo que, não
existindo qualquer  um desses elementos  essenciais,
impõe-e a sua rejeição. II.  Hipótese na qual  não se
verifica no julgado motivação idônea para acolhimento
dos  aclaratórios,  por  não  se  vislumbrar  qualquer
irregularidade na decisão colegiada, ex vi do art. 620
do  CPP.  III.  Pretensão  do  embargante  que  se
resume à rediscussão das questões já enfrentadas
pelo  acórdão  embargado,  visando  à  reforma  do
julgado, o que não se mostra viável a via eleita. IV.
Embargos  de  declaração  rejeitados,  nos  termos  do
voto do Relator.” (STJ. EDcl no HC 208.821/CE, Rel.
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
01/12/2011, DJe 13/12/2011) (grifo nosso)
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  ALEGADA
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO  DO
JULGADO EMBARGADO - PREQUESTIONAMENTO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  NÃO  CONHECIDO  -
INTEMPESTIVIDADE  -  DESNECESSIDADE  DE
DISCUSSÃO  DAS  QUESTÕES  DE  MÉRITO.  -  Os
Embargos  de  Declaração  não  se  prestam  à
promoção  de  reexame  da  matéria  apreciada  e
julgada,  de  modo  que,  não  havendo  qualquer
omissão, contradição ou obscuridade, devem ser
rejeitados.  Sendo  os  embargos  interpostos  de
acórdão que não conheceu do agravo de instrumento
por  intempestividade,  desnecessária  se  faz  a
discussão do mérito do recurso. (TJMG. Processo n.º
0153377-08.2010.8.13.0000.  Relatora:  Armando
Freire.  Data  do  julgamento:  23.11.2010.  Data  da
publicação: 10.12.2010) - grifei

Em  arremate,  impede  ressaltar  que,  mesmo  a  utilização  dos

aclaratórios para fins de prequestionamento, depende da indicação de, pelo

menos,  um dos fundamentos elencados no art.  619 do CPP (ambiguidade,

obscuridade, contradição ou omissão). A propósito, confira-se:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO
REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
ACLARATÓRIOS  REJEITADOS.  CRIME  CONTRA A
ORDEM  TRIBUTÁRIA.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA  ESTATAL.  QUESTÃO  DE
ORDEM  PÚBLICA.  LAPSO  CONSUMADO.
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EXAURIMENTO  DO  PROCESSO  NA  ESFERA
ADMINISTRATIVA.  VEDAÇÃO  À  REFORMATIO  IN
PEJUS  INDIRETA.  CONCESSÃO  DE  HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art.
619  do  Código  de  Processo  Penal,  servem  para
sanar eventual omissão, contradição, obscuridade
ou  ambiguidade  no  pronunciamento  judicial
embargado, impondo-se, ainda que utilizado para
fins de prequestionamento, a demonstração de um
desses vícios, não sendo possível atribuir-lhes, na
hipótese, efeitos infringentes.
2.  Não  se  constata,  na  espécie,  nenhuma  das
hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração,
pois  o  acórdão  de  fls.  1.008/1.013  foi  claro  ao
consignar que o agravo regimental deixou de atacar,
especificamente, o fundamento da decisão agravada,
razão pela qual foi aplicada a Súmula 182/STJ.
3.  Iniciada  a  atividade  persecutória  antes  da
finalização  da  apuração  tributária  na  esfera
administrativa,  acertado  o  acórdão  que  anulou,  ab
initio, o processo, sem prejuízo de futura ação penal.
4. Em razão da vedação à reformatio in pejus indireta
na contagem da prescrição, deve ser utilizada a pena
fixada na sentença anulada, de 3 anos, 2 meses e 12
dias  (Súmula  497/STJ).  Como  a  prescrição  é  de  8
anos (art. 109, IV, do CP), verifica-se já ter transcorrido
o  referido  lapso,  pois  o  recurso  administrativo  foi
concluído em 4/8/2006.
5. Embargos de declaração rejeitados. Habeas corpus
concedido  de  ofício,  para  declarar  extinta  a
punibilidade  do  embargante  pela  prescrição  da
pretensão punitiva estatal, com fundamento no art.
107, IV, c/c os arts.  109, IV, e 110, § 1°,  do Código
Penal.
(EDcl  no  AgRg no  AREsp 109.858/SP,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 03/02/2015, DJe 13/02/2015)
(grifo nosso)

Diante do exposto, estreme de dúvida que toda a matéria trazida

a lume foi suficientemente enfrentada e, de forma clara, decidida no acórdão

embargado, inexistindo qualquer vício de omissão ou contradição a macular o

acórdão ora combatido.

Forte em tais razões, REJEITO os embargos de declaração.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0120264-46.2012.815.2002

É como voto.

       Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito da
Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.
Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o
Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 14 (quatorze  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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