
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0014426-46.2014.815.2002 – 2ª Vara Criminal
da Capital
RELATOR: Dr. Carlos Antônio Sarmento Juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
EMBARGANTE: Valdemir Severino da Silva
ADVOGADOS: Odon Bezerra Cavalcanti Sobrinho (OAB/PB 5481) e outros
EMBARGADO: Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba.

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  ALEGAÇÃO  ACERCA  DA
EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
DETERMINAÇÃO  PARA  EXPEDIÇÃO  DE
MANDADO  DE  PRISÃO.  RÉU  CONDENADO  AO
CUMPRIMENTO  DE  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE,  EM  REGIME  SEMIABERTO,  COM
MAIS  10  DIAS  MULTA.  SUBSTITUIÇÃO,  NA
ORIGEM,  DA REPRIMENDA CORPÓREA POR  2
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  CONFIRMAÇÃO
PELA INSTÂNCIA  AD QUEM.  DESNECESSIDADE
DE  EXPEDIÇÃO  DE  MANDADO  DE  PRISÃO.
REVOGAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS,
NESSE PONTO.

— Evidenciado que ao réu foi concedida a substituição da
pena  privativa  de  liberdade  por  outras,  restritivas  de
direitos,  a  segregação  é  medida desnecessária  devendo
ser revogado o comando para expedição de mandado de
prisão em desfavor do agravante.

PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA —
IMPOSSIBILIDADE  —  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  619  DO  CPP  —
REJEIÇÃO.

—  Os  embargos  prestam-se  a  esclarecer,  se  existentes,
ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou  omissão  no
julgado, consoante art. 619 do CPP.



—  O  prequestionamento  através  de  embargos  de
declaração somente é possível quando o julgado tenha se
omitido  a  respeito  de  tese  debatida  no  decorrer  do
processo, o que não ocorre no caso presente.

—  Hão  de  ser  rejeitados  os  embargos  de  declaração,
quando  o  embargante,  claramente,  tenta  rediscutir
matéria  já  enfrentada  por  ocasião  do  julgamento  do
recurso apelatório. 

— Rejeição dos embargos, no ponto.

— Acolhimento parcial dos embargos declaratórios.

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  ACOLHER  PARCIALMENTE  OS
EMBARGOS, para determinar o recolhimento do Mandado de Prisão, se expedido
ou a não elaboração do mesmo. 

RELATÓRIO

Após  julgamento  proferido  nos  autos  da  apelação criminal  nº.
0014426-46.2014.815.2002 (certidão de julgamento à fl. 141),  Valdemir Severino da
Silva,  por  seus  advogados,  apresentou  os  presentes  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  COM  EFEITOS  DE  PREQUESTIONAMENTO  E
SUPERAÇÃO  DE  CONTRADIÇÃO requerendo,  em  suma,  o  suprimento  de
contradição consistente no comando de expedição de mandado de prisão em desfavor do
réu  que  teve,  ainda  no  1º.  grau  de  jurisdição,  a  sua  pena  privativa  de  liberdade
substituída por 2 restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade), pelo prazo
da penalidade privativa de liberdade imposta.

Alega que, pelo texto constante no acórdão, operou-se reformatio
in pejus já que no julgado nada consta acerca da conversão, em restritiva de direitos, da
pena privativa de liberdade imposta ao paciente.

Requer,  ainda,  o  prequestionamento  da  questão  federal  ou
constitucional violada apontando os arts. 41, 395, I e II do Código de Processo Penal e
art. 14 da lei 10.826/03 e mais o art. 5º, em seu inc. LV da CF de 1988.

Pugna, por fim, pelo provimento dos aclaratórios.

Com vista dos autos, a Procuradoria Geral de Justiça, através do
Promotor  de Justiça convocado,  o Dr.  Amadeus Lopes  Ferreira,  emitiu  parecer  pelo
acolhimento  dos  embargos  apenas  com  relação  a  determinação  de  expedição  de
mandado de prisão com manutenção dos demais termos da decisão proferida.

Os autos me vieram conclusos, eis o Relatório.

VOTO: 



Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os
requisitos intrínsecos e extrínsecos inerentes a esta espécie de recurso.

Resumidamente, busca o embargante corrigir suposta contradição
existente  no  acórdão  proferido  porque,  segundo  aduz,  apesar  de  ao  réu  ter  sido
concedidos os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos,  o acórdão proferido quando do julgamento do recurso apelatório interposto
pelo réu se manteve silente quanto à concessão de tal benesse, determinando, ainda, a
expedição de mandado de prisão em desfavor do insurgente.

Nesse ponto, tenho que razão lhe assiste.

Ora,  de  fato,  ao  decidir  pela  condenação  do  réu  Valdemir
Severino  da  Silva  estabelecendo-lhe  o  cumprimento  de  pena  privativa  de  liberdade
fixada em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão com mais 10 (dez) dias-multa, em
regime  inicial  semiaberto,  o  MM.  Juiz,  em seu  decisum,  confirmado  em  sede  de
apelação, conferiu  ao  réu  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), concedendo-lhe, ainda,
o direito de recorrer, em liberdade, da condenação imposta (fls. 97-101).

Assim, decidiu o MM. Juiz:

“Por  entender  que  a  medida  seja  socialmente  recomendável  e  a
reincidência não é específica, com amparo no art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos,
fixando para tal a de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo
da pena imposta, cuja designação se dará no Juízo da Execução”.

Ocorreu,  todavia,  que,  de  fato,  após  manter  a  condenação  do
insurgente, negando provimento à apelação então formulada, o acórdão proferido por
ocasião do julgamento do recurso apelatório,  em seu comando, apresenta, de forma
equivocada, a determinação para expedição de mandado de prisão em desfavor do
réu,  o qual, em verdade, deverá cumprir pena restritiva de direitos e, apenas na
hipótese da não observância da substituição que lhe foi deferida, é que o mesmo
deverá ser recolhido à prisão, para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
em regime semiaberto. 

Assim consta na certidão de julgamento de fl. 141::

“Rejeitada a preliminar, no mérito, negou-se provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator. Unânime. Expeça-se Mandado de Prisão”.

Assim,  por  óbvio, não  há,  nesse  momento,  qualquer
necessidade para expedição de mandado de prisão, como consta na decisão atacada,
razão  porque  ACOLHO  os  embargos  opostos  pelo  insurgente,  nesse  ponto  e,  em
consequência, revogo a determinação para expedição de mandado de prisão em
desfavor do réu.

No que toca ao prequestionamento, o que se exige não é um
pronunciamento  expresso  do  Tribunal  sobre  cada  artigo  de  Lei  Federal  ou  da
Constituição, mas sim, que o tema, mesmo o que poderá vir a ser objeto do recurso
especial/extraordinário,  tenha  sido  efetivamente  debatido  na  instância  a  quo
(prequestionamento explícito).



Ademais, não é sequer necessário que o Tribunal se pronuncie
sobre todos os argumentos trazidos pelo recorrente, quando alguns deles já se mostrem
suficientes ao julgamento da causa. Neste sentido:

PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  REEXAME  DO  MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  CONTRADIÇÃO
INTERNA.  EXAME DA ILEGALIDADE ARGUIDA PARA FINS
DE EVENTUAL CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM.
1. Ausentes as omissões, são rejeitados os embargos declaratórios, que
não servem à rediscussão do julgado.
2.  A obrigatoriedade  de  fundamentação  das  decisões  judiciais,
prevista  no  texto  constitucional,  não  impõe,  ao  Magistrado,  o
dever  de  responder  a  todos  os  questionamentos  das  partes,
tampouco utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais
adequados  à  solução  da  causa,  bastando  a  fundamentação
suficiente ao deslinde da questão, o que ocorreu na espécie.
3. Inexiste contradição interna no acórdão que não conhece de habeas
corpus, por ter sido impetrado em substituição a recurso especial, e
segue no exame da ilegalidade arguida para eventual  concessão de
ofício da ordem.
4.  Não  constatada  ilegalidade,  simplesmente  foi  não  conhecida  a
impetração, nos termos da jurisprudência desta Corte.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC 230.414/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CRIME  DE  MOEDA
FALSA.  ART.  289,  §  1º,  DO  CP.  IDONEIDADE  DA
FALSIFICAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA  DE  TIPICIDADE  MATERIAL.  ABSOLVIÇÃO.
REEXAME  FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. A agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja
a negativa de provimento ao agravo regimental.
2. A violação de preceitos, dispositivos ou princípios constitucionais
revela-se quaestio afeta à competência do Supremo Tribunal Federal,
provocado pela via do extraordinário; motivo pelo qual não se pode
conhecer do recurso nesse aspecto, em função do disposto no art. 105,
III, da Constituição Federal.
3.  Está o relator,  por força de lei, autorizado a proferir não apenas
decisão concernente aos pressupostos de admissibilidade do recurso
não admitido ou do próprio agravo, como, ainda, poderá, em certos
casos, decidir relativamente ao mérito do recurso especial, a teor do
disposto nos arts. 544, caput, 545 e 557, caput, do Código de Processo
Civil, 3º do Código de Processo Penal e 34, XVIII, do RISTJ.
4. Não há falar em violação dos arts. 381, III, e 619 do Código de
Processo  Penal  na  hipótese  em  que  a  Corte  de  origem,  em
cognição exauriente, indica os motivos de fato e de direito em que
se baseou para a solução do controvérsia.
5. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios
não se prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão a ser suprida no acórdão, nem fica o juiz
obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já
encontrou motivo suficiente para fundar a decisão (AgRg no Ag n.
372.041/SC,  Ministro  Hamilton  Carvalhido,  Sexta  Turma,  DJ
4/2/2002).
6. A Corte de origem não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos
arts. 564, IV, do Código de Processo Penal, 165 e 458, II e III,  do



Código de Processo Civil, mostrando-se devida a aplicação da Súmula
211/STJ.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  435.852/SC,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)

Desse  modo,  observa-se  que  toda  a  matéria  necessária  ao
julgamento  da  lide  foi  devidamente  apreciada,  coerentemente,  sendo  totalmente
impertinente o presente recurso, no que tange ao prequestionamento invocado.

Diante  do  exposto,  ACOLHO  PARCIALMENTE  OS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO manejados  APENAS  para  REVOGAR  a
determinação  para  expedição  de  mandado  de  prisão  em  desfavor  do  agravante.
Mantenho hígidos os demais termos do acórdão proferido.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e Marcos  William de Oliveira (juiz  de Direito  convocado para substituir  o
Exmo. Des. João Benedito da Silva). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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, 22 de novembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


