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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO POR PARTE DO PRÓPRIO CAUSÍDICO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO
ÀS  HIPÓTESES  INSERIDAS  NO  ART.  620,
CAPUT, DO CPP E ART.  291 DO RITJ/PB. MEIO
PROCESSUAL  INIDÔNEO  PARA  SANAR
OMISSÕES  POR  PARTE  DO  ADVOGADO.
INADMISSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DO  §2º  DO
ART.  620  DO  CPP  E  §1º  DO  ART.  291  DO
RITJ/PB. NÃO CONHECIMENTO.

1.  Visando os embargos declaratórios  a sanar
ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão existentes em acórdão, a eles se nega
seguimento,  quando não vierem aquelas  a se
configurarem,  constituindo-se  meio  inidôneo
para sanar omissões por parte do Advogado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração acima identificados,

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  não  conhecer dos
embargos  de  declaração,  em  harmonia  com  o  Parecer  oral  da
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  José
Deodato dos Santos Filho, às fls. 31/34, sob a alegação de que houve omissão
involuntária por parte de seu Advogado, no tocante a falta de documentos
essenciais à instrução do pedido de Habeas Corpus.

Alega  o  Advogado  do  embargante  que,  como  teve  que
participar  de  audiência  criminal  junto  ao  Fórum Regional  de  Mangabeira,
lamentavelmente sua Secretária,  equivocadamente,  esqueceu de juntar  as



cópias  dos  documentos  necessários,  os  quais  eram  imprescindíveis  para
anexação ao pedido de Habeas Corpus.

Requer  ainda  que  seja  propiciada  ao
requerente/embargante, o pedido de reconsideração, em função de seu grave
estado de saúde, para apreciação do pedido de Habeas Corpus, propiciando
que  possa  responder  ao  processo  em liberdade,  alegando que  não  estão
justificados  os  pressupostos  que  autorizaram  a  conversão  da  prisão  em
flagrante  em  preventiva,  haja  vista  que  os  pressupostos  da  prisão  em
flagrante  seriam  totalmente  diferentes  daqueles  que  pressupõem  a
manutenção do ora acoimado a permanecer enclausurado.

Por  fim,  por  considerar  que  as  omissões  representam,
meramente, erro material, protesta pelo conhecimento e deferimento dos
presentes embargos de declaração.

Em Parecer oral, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Hei  de  suscitar,  de  início,  a  preliminar  de  não
conhecimento dos  presentes  embargos  de  declaração,  uma  vez  que
inexistem fundamentos para os argumentos lançados pelo impetrante que
narra  omissão  própria  em  não  juntar  a  documentação  necessária  para
apreciação do Habeas Corpus, e não omissão do Acórdão.

E, para essa ilação, valho-me do que vem a prescrever o
do art. 291 (parte final), e seu §1º, do Regimento Interno deste E. TJ/PB,
que dispõem:

RITJ/PB  –  “Art.  291.  Aos  acórdãos  proferidos
pelo Tribunal e seus órgãos fracionários poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo
de cinco dias, em se tratando de matéria cível,
ou no prazo de dois  dias,  em se tratando de
matéria  criminal,  contados  de sua publicação,
em petição  dirigida  ao  relator,  na  qual  será
indicado  o  ponto  obscuro,  duvidoso,
contraditório ou omisso, cuja declaração se
imponha.

§  1º.  Se  os  embargos  forem
manifestamente incabíveis, o relator a eles
negará seguimento.”

Ora, ao compulsar a peça recursal de fls. 31/34, verifica-
se,  data venia, que o Advogado do embargante narra ter havido omissão
involuntária de sua parte no tocante a falta de documentos essenciais à
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instrução  do  pedido  de  Habeas  Corpus,  contudo,  repito,  deixou  de
demonstrar a existência de qualquer ponto obscuro, duvidoso, contraditório
ou omisso no Acórdão de fls. 25/27, condições estas imprescindíveis para
conhecimento e processamento dos embargos de declaração.

Dessarte, devendo os embargos de declaração indicar os
pontos em que o Acórdão é ambíguo, obscuro contraditório ou omisso, cabe
ao Relator indeferir desde logo o requerimento, a teor do que dispõe o §2º
do art. 620 do Código de Processo Penal, se não preenchidas as condições
enumeradas no caput do mencionado dispositivo. Vejamos:

Art.  620.   Os  embargos  de  declaração  serão
deduzidos em requerimento de que constem os
pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso.

(...)

§2º  -  Se  não  preenchidas  as  condições
enumeradas  neste  artigo,  o  relator
indeferirá desde logo o requerimento.

Neste  sentido,  colaciono  recentes  julgados  de  nossos
Tribunais:

   
48637940  -  PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO  NO  HABEAS  CORPUS.
INEXISTÊNCIA  DOS  VÍCIOS  ALEGADOS.
DESPROVIMENTO.  1.  Ausente  os  vícios  de
omissão e contradição alegados, rejeitam-se os
embargos declaratórios, na forma do art.  620,
§2º,  do  CPP.  2.  Os  embargos  de  declaração
constituem recurso de fundamentação vinculada
e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu
conteúdo  limita-se  às  hipóteses  delineadas  no
artigo  619,  do  CPP,  relativas  a  eventuais
ambigüidades,  omissões,  contradições  ou
obscuridades.  Inviável  na  via  eleita  revolver
questões  jurídicas  já  decididas  no  acórdão
embargado.  3.  Embargos  declaratórios
rejeitados. (TJDF; Rec 2014.00.2.032931-9; Ac.
858.056;  Terceira  Turma  Criminal;  Rel.  Des.
Jesuíno Rissato; DJDFTE 31/03/2015; Pág. 129)
 
48640115  -  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  I.  As  hipóteses
relacionadas  nos  artigos  619  e  620  do  CPP
devem  ser  observadas.  II.  O  acórdão  não
padece  de  vícios.  O  recurso  revela  a  nítida
intenção de rediscutir o julgado, o que não pode
ser  autorizado  nesta  sede.  III.  Embargos
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improvidos.  (TJDF;  Rec  2014.00.2.023354-6;
Ac.  859.731;  Primeira  Turma  Criminal;  Relª
Desª  Sandra  de  Santis;  DJDFTE  15/04/2015;
Pág. 196) 
  
94667910  -  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
REFORMA  DE  QUESTÃO  JÁ  DECIDIDA.
REDISCUSSÃO DE  TESES.  INEXISTÊNCIA  DOS
VÍCIOS  ELENCADOS  NO  ART.  620  DO  CPP.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Não ocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade
ou  erro  material,  não  há  como  prosperar  o
inconformismo  do  embargante,  cujo  real
objetivo é a reforma do decisum, não passível
de revisão em sede de embargos de declaração.
(TJMG; EDcl 1.0702.11.070214-0/002; Rel. Des.
Adilson  Lamunier;  Julg.  31/03/2015;  DJEMG
10/04/2015) 
 
94665822  -  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DE
TODA  A  MATÉRIA.  IMPROPRIEDADE  NA  VIA
ELEITA.  EMBARGOS  REJEITADOS.  Devem  ser
rejeitados os embargos de declaração que são
opostos  sem  qualquer  amparo  nas  hipóteses
previstas no art. 620 do CPP ou que busquem
apenas  a  reapreciação  de  toda  a  matéria  já
enfrentada  e  suficientemente  fundamentada.
(TJMG; EDcl 1.0525.04.050122-9/002; Rel. Des.
Nelson  Missias  de  Morais;  Julg.  26/03/2015;
DJEMG 06/04/2015)

96664215 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não
configuradas quaisquer das hipóteses do artigo
620  do  CPP.  Rejeição.  (TJSP;  EDcl  0015636-
36.2012.8.26.0050/50000;  Ac.  8158056;  São
Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel.
Des.  Ruy  Alberto  Leme  Cavalheiro;  Julg.
27/01/2015; DJESP 06/02/2015)
   

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o  parecer  oral  da
douta Procuradoria de Justiça, não conheço dos presentes embargos de
declaração.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim, Relator, os Exmos. Srs. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira Filho.

Embargos de Declaração n° 0001907-94.2015.815.0000                                                              4



Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 23 de Abril de 2015.

João Pessoa, 24 de Abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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