
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

A C O R D Ã O__  _______________________________________________________
Embargos de Declaração Nº 000384-28.2001.815.0941
RELATOR          : Des. João Benedito da Silva
ORIGEM            : Vara de Água Branca
EMBARGANTE : Raimundo Doia  de Lima
ADVOGADO      : Raimundo Medeiros da Nóbrega Filho 
EMBARGADO   :   A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado            

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  OMISSÃO.  MATÉRIA
JÁ  ANALISADA  E  DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  NOVA  APRECIAÇÃO.
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  matéria  que  ficou
exaustivamente analisada e decidida em acórdão
embargado,  buscando  modificá-lo  em  sua
essência ou substância. 

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

Cuidam-se de Embargos de Declaração (fls.698/706), opostos por

Raimundo Doia de Lima adversando acórdão (fls.  693/696v),  proferido por
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esta  Câmara  Especializada  Criminal,  que  negou  provimento  ao  apelo,

mantendo-se, a pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, por infringir o

art. 1º, inciso I  (pagamentos de despesas hospitalares pessoais), e inciso I

(pagamento de obras superfaturadas), ambos do  Decreto-Lei nº 201/67, c/c

art. 69 do Código Penal, além da condenação, prevista no  art. 1º, § 2º do

Dec.-Lei 201/67, de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública,

eletivo ou de nomeação, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Aduz o Embargante, em suas razões que o prequestionamento da

matéria legal envolvida na presente causa, é para efeito de eventual Recurso

Especial e/ou Extraordinário.

Sustenta o Embargante que não houve manifestação expressa

acerca de norma federal levantada no apelo, haja vista,  a inobservância do

sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, eis que quando da fixação

da  pena  não  foram  consideradas  as  circunstâncias  judiciais  favoráveis,

ocasionando a exacerbação da reprimenda.

Ao  final,  requer  o  acolhimento  dos  embargos  para  que  seja

suprida a omissão, apontada.

Instada a manifestar-se a Procuradoria da Justiça  (fls.709/712),

pugna pela rejeição dos Embargos,

Examinados, coloquei-os em mesa para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O  embargante  aviou  os  embargos  declaratórios,  tendo  por

Desembargador João Benedito da Silva
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finalidade, prequestionamento da matéria legal envolvida na presente causa,

para efeitos de eventuais recursos nas superiores instâncias, dai porque, aduz

que há omissão no julgado proferido pela Câmara Especializada Criminal, haja

vista, a inobservância o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal,

eis que quando da fixação da pena, não foram consideradas as circunstâncias

judiciais favoráveis, ocasionando a exacerbação da reprimenda.

Pois  bem.  A regra  jurídica  contida  do  art.  619,  do  Código  de

Processo  Penal,  é  de  se  admitir  interposição  de  embargos  de  declaração,

sempre que houver,  no  acórdão,  ambiguidade,  obscuridade,  contradição ou

omissão. In verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de  Apelação,  câmaras  ou  turmas,  poderão  ser
opostos  embargos  de  declaração,  no  prazo  de
dois  dias  contados  da  sua  publicação,  quando
houver  na  sentença  ambiguidade,  obscuridade,
contradição ou omissão.

A finalidade, então, dos embargos de declaração é, tão somente,

corrigir defeitos porventura existentes nas decisões proferidas pelo magistrado,

pois eles não se prestam para reexame e novo julgamento do que foi decidido,

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

In casu,  a matéria suscitada pelo embargante já se afigura por

devidamente  apreciada  e  decidida  por  esta  Egrégia  Câmara  Especializada

Criminal,  sendo claramente visível  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.

No caso dos autos, da leitura das razões recursais, tem-se que o

embargante não buscou, por meio dos presentes aclaratórios, suprir omissão,

contradição ou obscuridade,  tomando-se por  base o art.  619 do Código de

Desembargador João Benedito da Silva
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Processo Penal, mas sim revisão de temas já enfrentados na decisão do órgão

fracionário, o que é inviável pela via eleita.

A respeito, pode ser colacionado os seguintes arestos:

STF: “ Os embargos de declaração, como é de
curial  sabença,  não  se  prestam  para
impugnação  dos  fundamentos  do  acórdão,
mas, tão-somente, para sanar omissão, dirimir
dúvida ou contradição e afastar obscuridade,
eventualmente  nele  contidas.”  (Rel.  Ilmar
Galvão – JSTF – LEX 236/295).

“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
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)

Todavia,  ao  contrário  do  que  fora  aludido  pelo  embargante,  a

matéria exposta fora, sim, analisada no acórdão vergastado, vejamos:

“DA PENA  APLICADA
Suplica ainda o apelante, a reforma do  decisum  com
relação a pena-base aplicada ao argumento de que
fora exacerbada, haja vista ter sido fixada  muito acima
do mínimo legal, suplicando a sua redução.

Desembargador João Benedito da Silva
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No entanto, sem razão.
De início, para melhor aferir a irregularidade apontada
pelo  ora  apelante  com  relação  a  reprimenda,
transcrevo na parte atacada a sentença. Vejamos: 
“ Com relação ao delito  previsto  no art.1º,  inc.  I  do
Decreto-Lei  201/67  em  relação  ao  pagamentos  de
despesas hospitalares pessoais:
A culpabilidade do  acusado  é  grave  pois  ele  é  o
ordenador  de  despesas  da  administração  pública
devendo ter todo o zelo e cuidado quando da liberação
das verbas públicas para cumprir as obrigações. Ora,
o acusado era o Chefe do  Poder Executivo Municipal
e  tinha  a  total  obrigação  de  zelar  pela  lei  e  pela
constituição Federal.
A  personalidade é  normal.  A  conduta  Social é
favorável. Os antecedentes são bons.
O motivo do delito  é reprovável pois praticado para
preservar  interesse  próprio  em  detrimento  da
coletividade,  utilizando  flagrantemente  verba  pública
para  custear  despesa  de  caráter  nitidamente
particular; 
As circunstâncias são desfavoráveis pois a ordem de
pagamento ocorreu logo no início do mandato, ou seja,
antes mesmo do acusado sequer por em prática a sua
gestão.
As conseqüências são gravíssimas pois até então o
erário não foi ressarcido dos prejuízos causados.
A vítima não contribuiu para os fatos. Desta feita fixo a
pena-base em 07(sete) anos.
Não  vislumbro  a  existência  de  circunstância
agravante,  todavia,  há a atenuante da confissão,  de
forma que reduzo a pena-base, em 01 ano.
Não há gerais ou especiais de aumento ou redução de
pena,  de  forma  que  a  pena  definitiva  resulta  em
06(seis) anos de reclusão.
Em  relação  ao  delito  prevsito  no  art.  1º,  inc.  I  do
decreto  Lei  201/67,  em  relação  ao  pagamento  de
obras superfaturadas.
A culpabilidade  do  acusado  é  grave  pois  ele  é  o
ordenador  de  despesas  da  administração  pública
devendo  ter  todo  o  zelo  e  cuidado  quando  da
liberação  das  verbas  públicas  para  cumprir  as
obrigações.  Ora,  o acusado era o Chefe do  Poder
Executivo Municipal  e tinha a total obrigação de zelar
pela lei e pela constituição Federal.
A  personalidade é  normal.  A  conduta  Social é
favorável. Os antecedentes são bons.
O motivo do delito é reprovável pois praticado para
preservar  interesse  próprio  em  detrimento  da
coletividade, desviando verba pública para beneficiar
interesses ilegítimos. 
As  circunstâncias são  desfavoráveis  pois  o

Desembargador João Benedito da Silva
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superfaturamento ocorreu em programas destinados a
educação  infantil  como  escolas  e  creches,  o  que
eleva a reprovabilidade da conduta.
As conseqüências são gravíssimas pois até então o
erário não foi ressarcido dos prejuízos causados.
A vítima não contribuiu para os fatos. Desta feita fixo a
pena-base em 07(sete) anos.
Não  vislumbro  a  existência  de  circunstância
agravante,  assim  como  inexiste  circunstâncias
atenuantes de forma mantenho a pena 
Não há gerais ou especiais de aumento ou redução de
pena,  de  forma  que  a  pena  definitiva  resulta  em
07(sete) anos de reclusão.

Como visto, verifica-se que o juiz  a quo  procedeu de
forma  correta  todas as fases de aplicação das penas,
em estrita obediência ao que preceituam os artigos 59
e 68 do Código Penal,  analisando de forma clara  e
individual todas as circunstâncias judiciais. 
É escusado dizer que o juiz tem poder discricionário
para fixar a pena dentro dos limites legais, desde que
o faça fundamentadamente.  É que,  não constituindo
direito subjetivo do acusado a estipulação dessa pena
em  seu  grau  mínimo,  pode  o  magistrado,
considerando as diretrizes do sistema trifásico, majorá-
la  para  alcançar  os  objetivos  da  sanção.  E  assim
portou-se,  iniludivelmente,  o  douto  magistrado
sentenciante,  que se referiu,  de forma explícita,  aos
motivos legais da sua elevação.
Destaque-se, também, que o magistrado  a quo após
analisar as circunstâncias judiciais fixou a pena-base
um  pouco  acima  do  patamar  mínimo,  o  que  se
apresenta  proporcional  e suficiente  à reprovação do
fato,  já  que  dentre  as  circunstâncias  judiciais
analisadas quatro foram desfavoráveis (culpabilidade,
motivo do crime, circunstâncias e consequências).
Logo,  não  há  que  se  falar  em  reforma  da  pena
imposta,  mormente  quando  a  motivação  empregada
na  individualização  da  sanção  penal,  de  modo  a
afastar pretensa ilegalidade em face do percentual de
redução fixado, eis que devidamente fundamentado o
decisum, nos  termos  do  art.  93,  inciso  IX,  da
Constituição Federal. 
Dessa  forma,  a  pena  está  bem posta,  conforme os
ditames legais, não havendo o que se reformar. 

Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo.”

Portanto, a matéria trazida a lume foi, suficientemente, enfrentada

no acórdão embargado, com toda a fundamentação ali constante, inexistindo

Desembargador João Benedito da Silva

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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qualquer vício no voto condutor da decisão.

Forte em tais razões,  rejeito os embargos de declaração, uma

vez  que  não  fora  evidenciada  qualquer  omissão  a  ser  sanada  na  decisão

objurgada.

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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