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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Processo nº 0071977-52.2012.815.2002)
RELATOR            : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior.
EMBARGANTE :  Tito Livio de Alencar Araújo
ADVOGADO :  Abraão Brito Lira Beltrão
EMBARGADO :  Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba

PENAL E PROCESSUAL PENAL. Embargos de Declaração. 
Análise  de  provas  e  fatos.  Impossibilidade  em  sede  de 
pronúncia.  Suficientes  prova  da  materialidade  e  indícios  de 
autoria.  Dúvidas.  Competência  do  Sinédrio  Popular. 
Rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

-  Devem  ser  rejeitados  os  embargos  de  declaração  que 
procuram rediscutir matéria já julgada, sem que exista qualquer 
eiva de ambigüidade, omissão, contradição ou obscuridade a 
ser sanada.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator, e em harmonia 
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Tito  Lívio  de 
Alencar Araújo em face do Acórdão prolatado por esta Câmara Criminal, nos autos do 
Recurso em Sentido Estrito n.  0071977-52.2012.815.2002.

Sustenta o embargante que no momento da pronúncia, o julgado9r 
deve estar necessariamente convencido da materialidade do fato da existência de indícios 
suficientes de autoria ou participação e ainda, havendo dúvidas em relação a qualquer um 
desses elementos, não pode o julgador pronunciar o réu e mandá-lo a julgamento pelo 
Tribunal Popular com base no princípio do in dubio pro réu.
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Aduz que no caso concreto, o acórdão embargado faz uma menção 
superficial de forma genérica quanto às teses defensivas e que a sentença de primeira 
instância foi mal analisada.

Aduz que as circunstâncias que envolveram o fato foram omitidas na 
decisão do órgão colegiado,  mais  especificamente,  as  circunstâncias  reais  do  fato,  a 
participação de todos os envolvidos, pressão psicológica sofrida pelo ora embargante, o 
exame técnico pericial atestando a autoria dos disparos, a reação do acusado quanto à 
posse injustificada das vítimas com a arma de fogo.

Ao final, argumenta que o acórdão embargado incorreu em omissão.

Requer, ao final a apreciação das teses defensivas não apreciadas e 
devidamente fundamentada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos 
(fs.469/473).

− VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Os embargos devem ser rejeitados.

Impende esclarecer, inicialmente, que os embargos de declaração 
somente são cabíveis quando presentes os seus pressupostos de admissibilidade, quais 
sejam, a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do 
art. 619 do CPP.

In  casu,  o  embargante  sustenta  que  as  circunstâncias  que 
envolveram o fato foram omitidas na decisão do órgão colegiado, mais especificamente, 
as circunstâncias reais do fato, a participação de todos os envolvidos, pressão psicológica 
sofrida pelo ora embargante, o exame técnico pericial atestando a autoria dos disparos, a 
reação do acusado quanto à posse injustificada das vítimas com a arma de fogo.

Nesse contexto, analisando detidamente tanto o recurso em sentido 
estrito  quanto  o  acórdão  vergastado,  verifica-se  que  pretende  o  embargante,  com  a 
análise da matéria aduzida, analisar a autoria do fato bem como a existência de dolo ou 
não na sua conduta.

Senão vejamos o que foi arguido no RESE julgado, fls. 434:

“Assim, conforme farto contexto probatório, os disparos foram 
involuntariamente  efetuado  pelo  defendente,  pois  realizados 
durante uma luta pela ´posse de arma, com diversas mãos em 
cima do objeto, tanto que nem sequer foi contatado resquícios 
de pólvora nas mãos deste, o que leva inequivocadamente a 
conclusão  de  NÃO TER SIDO O DEFENDENTE O AUTOR 
DOS DISPAROS” (...)  Ocorre que as provas produzidas são 
aptas apenas a induzir neste Juízo uma excludente de ilicitude 
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de legítima defesa, fato corroborado pela prova pericial e por 
testemunha, não havendo que se falar em dúvida (…) requer a 
VV Exas. A reforma da decisão de Pronuncia para decretar a 
absolvição sumária do defendente, tendo em vista não ter sido 
ele o autor dos disparos que atingiram as vítimas, nos termos 
do art. 411 do Código de Processo penal”

Portanto, tem-se que o recorrente ora se reporta ao fato de não ter 
efetivado os disparos e ora a questio referente a não ter tido intenção de atirar, ou seja, o 
próprio  embargante  está  em dúvida  quanto  à  sua  conduta.  Sendo  assim,  o  acórdão 
atacado não padece de nenhuma omissão, senão vejamos:

“(...) Ou seja, embora alegue o recorrente que não houve dolo 
na sua conduta e ainda, que há provas suficientes passíveis de 
que seja reconhecida em seu favor a excludente da legítima 
defesa,  tem-se  que  a  decisão  atacada  demonstrou, 
fundamentadamente,  a  certeza  da  materialidade  delitiva  e 
apontou indícios suficientes da autoria do acusado, conforme 
preconiza  o  art.  4131 do  CPP.Destarte,  a  pronúncia  ora  em 
disceptação, sem extrapolar os limites cognitivos peculiares à 
fase de pronúncia,  apontou a prova colhida como suficiente 
para indicar o  réu como o autor dos disparos em direção à 
vítima,  caracterizando-se  os  indícios  suficientes  da  autoria 
delitiva.”

Portanto, não vislumbro nenhuma obscuridade, omissão ou mesmo 
contradição  entre  o  que  foi  decidido  no  Acórdão  embargado  e  a  tese  arguida  pelo 
embargante, considerando a matéria já decidida, cumprindo salientar que, na realidade, 
pretende  o  embargante  prequestionar  a  matéria  de  forma  abstrata  e  geral,  sem,  no 
entanto,  apontar  qualquer  dos  vícios  que  ensejassem  o  manejo  de  embargos  de 
declaração.

Ou seja, o embargante procura, na realidade, rediscutir matéria já 
julgada, o que é impossível em sede de aclaratórios. Assim, restando claro que o aludido 
acórdão  dissecou  toda  a  matéria  discutida,  inexistindo  quaisquer  vícios,  devem  ser 
rejeitados os presentes embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  relator, 
Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 

1Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da 
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 
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Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 23 de  
abril 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
                             Relator
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