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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA. MEIO INAPROPRIADO. REJEIÇÃO. 

- De acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal, 
os embargos de declaração se consubstanciam em 
instrumento processual destinado a sanar falhas, suprir 
omissões, esclarecer a ambiguidade e aclarar a 
obscuridade na decisão proferida pelo órgão jurisdicional, 
não se prestando a simples reexame do mérito da decisão 
que não padece de quaisquer dos vícios elencados.

- Considerando que o acórdão atacado enfrentou todas as 
teses suscitadas pelo recorrente, não há que se falar em 
omissão do julgado, impondo-se a rejeição dos embargos 
declaratórios.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação 
criminal, acima identificada. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos.

RELATÓRIO

Tratam-se de EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM 
CARÁTER  DE  PREQUESTIONAMENTO opostos  pelo Sr. PAULO  SÉRGIO 
PEREIRA DA SILVA, através do qual se insurge contra acórdão proferido pela Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba em sede de Recurso em Sentido Estrito, que 
manteve  na  íntegra  a  sentença  de  pronúncia  prolatada  pelo  1º  Tribunal  do  Júri  da 



Comarca de Campina Grande.

Assevera,  em síntese,  a  existência  de  omissão  no r.  acórdão 
relatado pelo eminente Juiz Convocado Marcos William de Oliveira, visto que deixou 
de analisar as provas carreadas aos autos – notadamente as alegações das testemunhas 
de defesa –, as quais indicam que o embargante agiu em inquestionável legítima defesa 
putativa.  Ademais, repete todos os argumentos que foram suscitados no Recurso em 
Sentido Estrito, já relatados nestes autos em momento oportuno.   

É o relatório. 
VOTO:

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto preenchidos 
os requisitos intrínsecos e extrínsecos inerentes à esta espécie de recurso.

Aduz o embargante que a decisão proferida por esta Colenda 
Câmara Criminal, às fls. 364/366v, encontra-se omissa. Alega que o acórdão embargado 
não enfrentou as teses de defesa, notadamente a suposta legítima defesa putativa.   

As alegações do embargante não merecem prosperar, pois não 
há no v. acórdão qualquer omissão. 

O decisum atacado bem analisou o caderno processual, restando 
evidenciado que todos os elementos arguidos pela defesa em suas razões de apelação 
foram devidamente examinados, inexistindo, assim, a omissão alegada. 

No tocante à legítima defesa putativa, torna-se de rigor a 
transcrição do acórdão recorrido, que enfrentou expressamente a matéria, senão 
vejamos: verbis,

“[...]  Por outro lado,  a  legítima defesa putativa  alegada em  
sede de recurso não foi provada de maneira inconteste, de modo  
que  essa  tese  deve  ser  enfrentada  pelo  Tribunal  do  Júri,  no  
momento próprio. 

De acordo com a versão da defesa, a vítima, há alguns anos  
atrás,  teria  matado  o  genitor  do  acusado  e,  não  satisfeito,  
passou a ameaçar o réu rotineiramente, dizendo -lhe que faria o  
mesmo com ele. Nesse esteio, no dia 16/agosto/2011, quando o  
acusado passava em frente à casa do Sr. Rigomero, notou que  
ele fez um movimento deixando transparecer que sacaria uma 
arma. O réu, assustado, se antecipou e desferiu seis disparos de  
arma de fogo contra a vítima.  

Ocorre que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram 
os fatos aqui narrados, razão pela qual também não puderam  
corroborar com a versão apresentada pelo réu. Registre-se que,  
nesta fase  do  judicium acusationis, a tese de legítima defesa  
putativa deve ser provada de maneira inconteste, impondo-se,  
caso contrário, a submissão do réu ao Tribunal do Júri. 

Sobre a necessidade de prova cabal da legítima defesa putativa, 



diga-se com a jurisprudência pátria: verbis, 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. 
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Réu pronunciado como incurso nas sanções 
do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, interpõe recurso em sentido estrito, 
postulando a absolvição sumária, por ter agido em legítima defesa 
putativa, ou o afastamento das qualificadoras. 2. Existindo prova da 
materialidade e indícios suficientes de autoria que apontem para a 
possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a 
pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão 
constitucionalmente competente para analisar os elementos 
probatórios e proferir o veredicto. 3. Na atual fase processual, que é 
de mero juízo de admissibilidade da acusação, só pode ser operada a 
absolvição, pela presença da excludente de legítima defesa, quando 
estreme de dúvida a presença da excludente, o que não se apresenta 
nos autos. 4. Pelos mesmos motivos, havendo indícios quanto à 
presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que 
dificultou a defesa da vítima, impõe-se a pronúncia do acusado pelo 
homicídio duplamente qualificado. As qualificadoras do delito de 
homicídio somente podem ser excluídas, na atual fase, quando se 
revelarem manifestamente divorciadas da prova, o que não ocorreu in 
casu. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso em 
Sentido Estrito Nº 70059545046, Primeira Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 
20/08/2014)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - 
PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA - AUSÊNCIA DE 
PROVA INCONTESTE - SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - 
QUALIFICADORAS - MANUTENÇÃO - SÚMULA 64 DO TJMG. 
1 - Havendo indícios da autoria do crime de homicídio, neste 
momento processual, aplica-se o brocardo in dubio pro societate, 
ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do 
Conselho de Sentença, juiz natural competente para o julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 
'd' da CF/88. 2 - "Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da 
acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na 
fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes"- 
Súmula 64 do TJMG. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 
10342130128883001 MG , Relator: Eduardo Machado, Data de 
Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA 
CRIMINAL, Data de Publicação: 12/05/2014)

A simples  existência  de  comentários  dando  conta  de  que  a  
vítima seria  uma pessoa agressiva  não afasta  os  indícios  de  
autoria existentes nos autos e não pode ser considerada uma  
prova inconteste da legítima defesa putativa. [...]”

Portanto, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, os 
embargos não se prestam à reapreciação da matéria, nem para avaliar incursões de 
matérias processuais novas, mas ao aperfeiçoamento de todo e qualquer julgado, 
esclarecendo o decisum, ante a ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou 
omissão porventura existentes.



A propósito, sobre o tema, preleciona Mirabete: 

"Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de 
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem modificar a 
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em 
que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o 
preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou 
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele 
ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou 
substância." (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de 
Processo Penal Interpretado, 8.ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 
2001, p. 1343). 

Guilherme de Souza Nucci, por sua vez, ensina: 

"Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os 
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da 
valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se 
de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há 
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão." (NUCCI, 
Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 
10.ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora RT, 2011, p. 
1056). 

No sentido dos motivos desta rejeição, caminha a orientação 
jurisprudencial: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os 
embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, 
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não 
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. 
Embargos de declaração rejeitados”. (STJ; EDcl-AgRg-
AREsp 47.375; Proc. 2011/0128134-3; RJ; Quarta Turma; 
Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 13/06/2014)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. 
DIREITO DE HERANÇA. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE 
ANALISADA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. 1. Descabe, em sede de 
embargos de declaração, a rediscussão de matéria meritória 
exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. 2. 
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. 
(STJ; EDcl-REsp 1.204.425; Proc. 2008/0245758-0; MG; 
Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 
13/06/2014)

Posto isso, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.

É como voto.



Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, relator, e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus 
Lopes Ferreira Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 23 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


