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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO DE REDISCUTIR
MATÉRIA  EXAUSTIVAMENTE  ANALISADA.
IMPOSSIBILIDADE  NA  VIA  RECURSAL
ESCOLHIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

O  acolhimento  de  embargos  de  declaração
somente  poderá  ocorrer  quando  configurada
quaisquer das condições impostas pelo art.  619
do CPP.

Não  é  possível,  em  sede  de  embargos  de
declaração,  rediscutir  matéria  que  ficou
exaustivamente analisada e decidida.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA 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.

 

RELATÓRIO

Charles Gomes Pereira Júnior opôs embargos de declaração (fls.

952/960), insurgindo-se contra o acórdão proferido por este egrégio Tribunal de

Justiça, por sua Câmara Criminal (fls. 939/950), que rejeitou as preliminares de

nulidade  da  pronúncia  e  do  processo e,  no  mérito,  declarou  extinta  a
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punibilidade, pela prescrição, quanto ao delito de ocultação de cadáver mas, no

tocante aos demais crimes, confirmou condenação operada pelo Tribunal do

Júri.

Afirma  o  embargante,  em  suma,  que  o  acórdão  incorreu  em

omissão  no  tocante  à  análise  das  preliminares  arguidas  nas  razões  da

apelação criminal, notadamente quanto: 1) à nulidade da decisão de pronúncia,

ante a total ausência de fundamentação em relação aos crimes conexos; 2) à

nulidade decorrente da não observância do princípio do juiz natural,  dada a

redistribuição do feito em razão da suspeição do juiz  para o qual  os autos

foram originalmente distribuídos.

Requer, assim, que os embargos de declaração sejam acolhidos,

a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

Manifestando-se a  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer de  fls.

963/965, opinou pela rejeição dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

 Inicialmente,  impende tecer  algumas considerações acerca do

recurso de embargos de declaração. A regra jurídica contida do art.  619 do

Código de Processo Penal admite interposição dessa espécie recursal sempre

que houver, no acórdão recorrida, 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
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omissão.

Certamente, há de se admitir tendência jurisprudencial no sentido

de se conceder aos embargos de declaração uma função retificadora, sendo

permitido, com isso, em determinados casos, sob pena de ofensa à coerência,

a correção de erros materiais manifestos e graves.

A  finalidade,  então,  dos  embargos  de  declaração  é,

essencialmente, 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.

A respeito trago à colação os seguintes julgados:

Embargos  de  declaração  (rejeição).  Omissão  e
contradição (inexistência). Qualificadora (exclusão). 1.
Somente são admissíveis embargos de declaração em
razão  de  ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão do acórdão (art.619 do Cód. de Pr. Penal). Se
não  há  defeito  a  ser  sanado,  o  caso  é  mesmo de
rejeição  dos  embargos.  2.  (…)  3.  Embargos  de
declaração rejeitados.  (STJ.  EDcl  no AgRg no REsp
1055421/RS,  Rel.  Ministro  NILSON  NAVES,  SEXTA
TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 07/06/2010.)

Embargos  de  declaração.  Interposição  visando  à
modificação  do  acórdão.  Inadmissibilidade.  Recurso
que  se  presta  somente  a  corrigir  ambiguidade,
obscuridade,  contradição  ou  omissão  na  decisão.
Aplicação do art. 619 do CPP. (STJ. RT 670/337)

No caso dos autos, o embargante centra suas razões recursais

em supostas omissões ocorrentes no acórdão, por ter, em resumo, deixado de

pronunciar-se expressamente sobre  as preliminares arguidas nas razões da

apelação criminal, notadamente quanto: 1) à nulidade da decisão de pronúncia,

ante a total ausência de fundamentação em relação aos crimes conexos; 2) à

nulidade decorrente da não observância do princípio do juiz natural,  dada a

redistribuição do feito em razão da suspeição do juiz  para o qual  os autos
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foram originalmente distribuídos.

Primeiramente, quanto à alegada omissão no tocante à suposta

nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação em relação aos crimes

conexos, temos que o acórdão enfrentou a questão de forma expressa, clara e

satisfatória. Eis os termos do julgado:

NULIDADE  ABSOLUTA  DA  DECISÃO  DE
PRONÚNCIA

Em sede preambular, levantou o apelante a nulidade
absoluta  da  sentença  de  pronúncia  ante  a  total
ausência  de  fundamentação  quanto  aos  crimes  de
concussão  e  ocultação  de  cadáver,  conexos  ao  de
homicídio cuja autoria foi a ele imputada.

Pois bem. O artigo 413 do CPP, em seu  caput e no
§1º, leciona que o juiz, de modo fundamentado (artigo
93, IX da CF), pronunciará o acusado se convencido
da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes  de  autoria,  limitando-se  a  referida
motivação  a  esses  requisitos  com  a  indicação  do
dispositivo legal em que julgar o acusado incurso, bem
como  a  especificação  das  circunstâncias
qualificadoras e das causas de aumento da pena.

Ora, a sentença de pronúncia por ser um mero juízo
de admissibilidade de acusação pública dispensa a
análise  aprofundada  do  mérito  das  provas,  sendo
desnecessária  a  certeza  jurídica  exigida  para  a
condenação.

No caso em epígrafe, o magistrado  primevo, quando
da  prolação  da  sentença  de  pronúncia,  baseou  a
imputação  ao  réu –  ora  apelante  –  Charles  Gomes
Pereira Júnior nas sanções penais do artigo 121, §2º,
inciso  V,  211  e  316  c/c  artigos  29  e  69,  todos  do
Código Penal, nos seguintes termos:

Cuida-se  de  crimes  de  homicídio,  ocultação  de
cadáver  e concussão.  O cadáver da vítima até esta
data não foi encontrado, o que impossibilitou o exame
cadavérico,  mas  a  falta  não  impede  a  prolação  da
decisão já  que para  ela  basta  o  convencimento  por
parte do juiz da existência do crime […]
No caso, pelos depoimentos testemunhais, dúvida não

Desembargador João Benedito da Silva
4



Embargos de Declaração nº 0006539-84.2009.815.2002

há sobre a morte da vítima, tanto que nesse ponto a
defesa não refutou a acusação.
A  defesa  levanta  a  tese  de  negativa  de  autoria
(participação).
[…]
Embora  se  trate  de  pronúncia,  momento  em  que  o
julgador não pode se aprofundar no mérito da causa,
pois  tal  incumbência  é  do  Tribunal  do  Júri,  é
necessário  que  o  juiz  justifique  as  razões  do  seu
convencimento  para  dar  à  decisão  justeza  ao  que
consta dos autos e assim cumprir o dever do julgador.
No  caso,  basta  que  se  leia  o  depoimento  da
testemunha e também réu Gean Conceição da Silva,
na esfera  policial,  donde se retira  fortes  indícios  da
participação do réus Charles Gomes Pereira Júnior na
cena criminosa,  depoimento  este  ratificado  em juízo
como está às fls. 498/501.
Tais  informações  bastam  para  que  se  tenha  como
presente indícios sérios da participação do agente
Charles  como  mentor  da  morte  da  vítima,  da
ocultação de cadáver e da concussão.
E  mesmo  que  dúvida  se  tivesse  quanto  à
participação,  é  de  se  ter  em  mente  que  em
momento  de  pronúncia  se  aplica  o  princípio  in
dubio pro societate e  não  in dubio pro reo.”  (fls.
531/532) (grifos no original)

Nessa senda,  percebe-se que o  decisum se adequa
perfeitamente  aos  ensinamentos  legais  não  se
omitindo  da análise  dos requisitos  do  artigo  413  do
CPP quanto  aos  crimes conexos  eis  que,  conforme
superficialmente  relatado  (como  tecnicamente  se
requer), o depoimento do corréu Gean Conceição foi a
peça chave da tese acusatória, nele se subsumindo a
prática  de  todos  os  atos  delitivos  (o  principal  e  os
conexos).

Esse  é  o  entendimento  da  douta  Procuradoria  de
Justiça em seu parecer, litteris:

A segunda preliminar não tem razão de ser, primeiro
porque a nulidade da decisão de pronúncia deve ser
alegada  em  eventual  recurso  em  sentido  estrito.  E,
embora  interposto,  não  se  aventou  essa  situação,
tornando-se preclusa a matéria.
Não  fosse  isso,  a  decisão  de  pronúncia,  embora
concisa, reportou-se expressamente ao testemunho de
Gean Conceição da Silva, que integrava a equipe do
apelante  na  Delegacia,  dando  conta  do
desaparecimento da vítima em razão do fato [sic] de
haver exigido numerário para que fosse libertada, junto
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com o outro preso (fls. 531/532).
Diante disso, não prospera o argumento. (fls. 904/905)

E dessa Câmara Criminal  quando do julgamento do
Recurso  Criminal  em  Sentido  Estrito  n.
200.2009.0065398/002 (fls.  759/766),  mostrando-se
ser  a  impugnação  em  estudo  fruto  do  mero
inconformismo infundado da defesa:

d)  da  ausência  de  fundamentação  da  pronúncia
quanto ao delito de ocultação de cadáver (art. 316
do CP).
No exame da decisão de pronúncia (fls. 529/533) fica
evidenciado  que  o  juiz  da  causa  fundamentou,  de
forma  concisa,  a  existência  de  juízo  positivo  de
admissibilidade  quanto  ao  delito  de  ocultação  de
cadáver imputável ao recorrente.
Para  tanto,  seguem-se  trechos  que  comprovam  a
existência de fundamentação idônea […]
Logo, as razões assentadas na decisão de pronúncia
apresentam-se  aptas  à  manutenção  da  condenação
em observância aos termos do art. 93, I da CF c/c art.
413  do  Código  de  Processo  Penal.  (fls.  765/766)
(grifos no original)

Outrossim, ainda que na decisão de pronúncia não se
houvesse  fundamentado  quanto  ao  crime  de
concussão  apontado  pelo  apelante,  já  se  operou  a
preclusão quanto a essa matéria uma vez que ela não
foi  aventada  quando  do  recurso  em  sentido  estrito
interposto. (fls. 931/932)

Como  se  vê,  a  matéria  foi  exaustivamente  apreciada,  não

havendo que se falar em omissão, atentando, ainda, para o fato de que, dada a

sua natureza, a decisão de pronúncia não pode se imiscuir com maior rigor nas

provas até então presentes no feito, sob pena de incidir em pré-julgamento da

ação penal, a comprometer a imparcialidade do julgador.

A segunda alegação dos presentes embargos diz respeito a outra

omissão  em  que  teria  incorrido  o  acórdão,  no  que  diz  respeito  à  suposta

nulidade  processual,  decorrente  da  não  observância  do  princípio  do  juiz

natural, dada a redistribuição do feito em razão da suspeição do juiz para o

qual os autos foram originalmente distribuídos.
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Também  nesse  ponto  não  merece  prosperar  o  recurso,  como

facilmente se observa do excerto a seguir:

NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO POR VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (artigo 593,  III,
“a” do CPP)

O  recorrente  pleiteou,  preliminarmente,  a  nulidade
absoluta do feito, com a necessidade de realização do
novo  julgamento,  por  violação  ao  princípio  do  juiz
natural eis que em razão do deferimento do pedido de
desaforamento  do  feito  (ação  penal  n.
0582003.002131-3/002)  foram  os  autos  distribuídos
originalmente  ao 2º  Tribunal  do Júri  da  comarca de
João  Pessoa/PB  (vide certidão  de  distribuição  à  fl.
638) vindo o magistrado primevo atuante naquela Vara
a  averbar-se  suspeito  e  determinar  a  redistribuição
para o 1º Conselho Popular da mesma comarca, que,
por fim, o condenou.

Argumenta, então, que sendo a suspeição vinculada à
imparcialidade  do  magistrado  e,  portanto,  de  índole
pessoal,  não  deveria  ter  sido  procedido  o
deslocamento da competência, mas, tão somente, ao
seu substituto legal, permanecendo o julgamento no 2º
Tribunal do Júri.

Afirmou que o prejuízo estaria evidenciado pelo fato de
que o Conselho de Sentença do 2º Tribunal de Justiça
da Capital poderia ter-lhe absolvido pois, tratando-se
de juízes leigos,  os fatos poderiam ser interpretados
de  modo  diverso,  considerando  a  formação  moral,
religiosa e política dos julgadores, devendo, assim, ser
reconhecida a nulidade ao princípio afrontado com sua
submissão a novo julgamento.

Pois bem. O apelante questiona a nulidade processual
a partir da decisão que determinou a redistribuição dos
autos,  ante  a  suspeição  do  Juiz  Presidente  do  2º
Tribunal do Júri, in verbis:

Cuida  de  processo  desaforado  da  comarca  de  Rio
Tinto  para  esta  Capital,  que por  distribuição,  o  feito
aportou nesta unidade judiciária, razão por que devo
averba-me suspeito  por  haver  decidido em segundo
grau,  concedendo  liminar  no  pedido  de
desaforamento,  quando  substitui  o  ínclito  Des.  Nilo
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Ramalho, conforme decisão de fls. 637 dos autos.
Por conseguinte, averbo-me suspeito para Presidir  o
julgamento.
Redistribua  os  autos  para  o  1º  Tribunal  do  Júri,
igualmente competente para o julgamento. (fl. 651)

Ab  initio,  há  de  se  ressaltar  que  o  fundamento  da
decisão supramencionada não origina a suspeição do
julgador, mas, sim, seu  impedimento  nos moldes do
artigo 252, III do CPP.

Ora,  o  pedido  de  desaforamento  do  julgamento  da
ação  penal  não  implica  na  análise  da  sua  matéria
meritória já que visa garantir apenas a imparcialidade
do órgão julgador.

Ademais,  o  douto  magistrado  primevo atuou  na
segunda  instância  apenas  quando  da  concessão
liminar do pedido de suspensão do processo em sede
de ação de desaforamento (fl. 590), ou seja, analisou,
apenas, a fumaça do bom direito e o perigo da demora
do petitório formulado na dita ação, portanto, inexistiu
impedimento na hipótese em testilha.

Entretanto, cuida-se de nulidade relativa e, portanto,
deveria  ter  sido  questionada na  primeira
oportunidade  que a parte teve de falar nos autos, o
que  não  se  verificou,  restando,  assim,  preclusa  a
matéria.

Outrossim, conforme os artigos 563 e 566 do Código
Processual Penal nenhum ato será declarado nulo se
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou a
defesa, ademais, para que seja declarada a nulidade o
ato processual há de influir  na apuração da verdade
substancial  ou  na  decisão  da  causa,  o  que  não  se
verifica no caso em epígrafe.

Ademais, os argumentos utilizados pelo Apelante, de
que o prejuízo se mostra evidenciado na probabilidade
de  ao  ser  julgado  pelo  2º  Tribunal  do  Júri  ser
absolvido,  não  merecem  acolhida  eis  que  o  1º
Conselho  Popular  da  comarca  da  Capital  detém  a
mesma competência  material  e  hierárquica  daquele,
não havendo qualquer ofensa ao direito de defesa e
de contraditório. (grifos no original)

A  simples  leitura  do  julgado  nos  revela  que  houve  extensa

fundamentação  sobre  a  alegada  nulidade  processual,  a  qual  veio  a  ser
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rejeitada  por  entender  a  Câmara  ser  a  nulidade  relativa  e  não  ter  ficado

demonstrado o prejuízo no caso concreto.  Tudo isso  só vem demonstrar  a

verdadeira intenção do embargante em rediscutir a matéria já exaustivamente

examinada. 

Como  já  repisado,  os  embargos  não  são  cabíveis  para  tal

pretensão, haja vista sua finalidade específica, conforme dispõe o já citado art.

619 do Código de Processo Penal, sendo somente admissível para esclarecer,

tornar claro o acórdão embargado, sem, todavia,  modificar-lhe a substância.

Inexiste, pois, qualquer hipótese ensejadora para o acolhimento

dos pretensos embargos, uma vez que não se encontra na fundamentação do

acórdão objurgado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou dúvida.

Face ao exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

   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 28 (vinte e oito  ) dias do mês de abril do ano de

2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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