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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —  SUPOSTA 
OMISSÃO —  INEXISTÊNCIA —  TENTATIVA DE 
REEXAME DA MATÉRIA —  PRETENSÃO DE 
JULGAMENTO CONFORME O ENTENDIMENTO DO 
EMBARGANTE — IMPOSSIBILIDADE — REJEIÇÃO.

-  Na  consonância  do  previsto  no  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.

− Ponto  outro,  o  referido  remédio  não tem o  condão de 
obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do 
decisório,  bem  como  a  reexaminá-lo,  inserindo 
desnecessariamente  citações  de  normas  legais  e 
constitucionais, apenas para contentar o anseio das partes.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 

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

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, fls. 112/115 com efeitos 
infringentes opostos por Bruno Sousa da Silva, em face do acórdão que denegou a 
ordem para a concessão de Habeas Corpus ajuizado pelo ora embargante (fls. 02/14), ao 
argumento de que houve omissão no decisum.

Aduz o recorrente que, o referido acórdão foi omisso, pois ao 



analisar o suposto excesso da prisão deixou de manifestar-se acerca da inexistência da 
denúncia.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de fls. 118/123, 
manifestou-se pela inadmissibilidade dos embargos.  

É o relatório.
VOTO:

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

Aduz  o recorrente que, o referido acórdão foi omisso, pois ao 
analisar o suposto excesso da prisão deixou de manifestar-se acerca da inexistência da 
denúncia.

Com a devida vênia ao embargante, não vislumbrei no acórdão 
de fls. 104/108 v. qualquer omissão. 

O decisum atacado bem analisou os argumentos apresentados 
pelo impetrante no presente Habeas Corpus, sendo este devidamente examinado, 
inexistindo, assim, a omissão alegada. 

In casu, da simples leitura do Acórdão embargado, verifica-se 
que a legalidade da prisão foi devidamente analisada e fundamentada.

Vejamos trecho retirado do aresto embargado (fls. 105):

“...No tocante a demora para o oferecimento da denúncia 
percebe-se que os autos apenas foram conclusos ao 
Ministério Público no dia 05/02/2015, tendo a petição do 
recurso em tela aportado em 19 de janeiro, quando sequer 
haviam os autos aportado no órgão ministerial, e o 
impetrante já reclamava da suposta morosidade. Ocorre, 
que tanto a fase investigatória foi concluída em tempo 
razoável, quanto ainda podemos admitir como razoável o 
tempo para o oferecimento da denúncia. 

Não há retardo na condução dos presentes autos, e 
nenhuma fase evidencia tramitação irregular, o que afasta 
a alegada morosidade. Ademais, os prazos processuais 
devem ser observados dentro das possibilidades por parte 
da autoridade judiciária ou ministerial, e quando ausente 
a demonstração de inércia não há como qualificar o lapso 
de tempo   transcorrido para a conclusão da etapa 
processual ou instrutória como excessivo de forma 
automática. ”.  

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



“É bem verdade que se tem admitido, de modo excepcional, os 
chamados efeitos infringentes, ou modificativos, dos embargos de declaração, quando, 
ao sanar o vício apontado (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), a 
nova sentença, ou acórdão, é proferida com mudança substancial no conteúdo da sua 
parte dispositiva” (STJ, HC N° 155811/AL), no entanto, como visto acima, não é o 
caso dos autos, devendo o acórdão proferido pela Colenda Câmara Criminal deste 
TJ/PB ser mantido na sua íntegra.

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)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 



CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA 
DEVIDAMENTE APRECIADA PELO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Cabem 
embargos de declaração quando verificada a ocorrência, no 
julgamento impugnado, de qualquer dos vícios constantes dos 
incisos I e II do artigo 535, do código de processo civil 
(obscuridade, contradição, omissão e, por construção 
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material), ou quando 
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou 
tribunal, não sendo meio hábil ao reexame da causa. 2. No 
caso em questão, inexiste omissão, contradição ou 
obscuridade, uma vez que, pela leitura do inteiro teor do 
acórdão embargado, depreende-se que este apreciou 
devidamente a matéria em debate, analisando de forma 
exaustiva, clara e objetiva as questões relevantes para o 
deslinde da controvérsia. 3. Depreende-se, pois, que o 
embargante pretende, na verdade, modificar o julgado, com a 
rediscussão da matéria, e não sanar qualquer dos mencionados 
vícios. Note-se que somente em hipóteses excepcionais pode-se 
emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração, não 
sendo este o caso dos presentes embargos de declaração. 4. 
Embargos de declaração desprovidos”. (TRF 2ª R.; EDcl-Ap-
RN 0102135-04.2012.4.02.5101; RJ; Quinta Turma 
Especializada; Rel. Des. Fed. Aluisio Goncalves de Castro 
Mendes; Julg. 03/06/2014; DEJF 13/06/2014; Pág. 460)

Deste modo, não obstante a irresignação do opositor,  alternativa 
outra não resta senão rejeitá-los. 

Posto isso, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS, em harmonia com o parecer ministerial. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, Com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás  de  Brito  Pereira  Filho, Presidente, em exercício, da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos 
William de Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo.  Des. 
Márcio  Murilo da Cunha Ramos), relator, e João Batista Barbosa (juiz de Direito 
convocado para substituir o Exmo. Des. João Benedito da Silva).

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, 31 de março de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


