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Embargos de Declaração n.º 0000588-09.2013.815.0341
RELATOR:  Dr.  Marcos William de Oliveira,  Juiz  de  Direito  convocado para
substituir o Des. João Benedito da Silva
ORIGEM: comarca de São João do Cariri
EMBARGANTE: Douglas de Farias Ramos
ADVOGADO: Paulo Sérgio Cunho de Azevedo
EMBARGADO:   Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba    

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
REINCIDÊNCIA.  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  E
AGRAVANTE.  “BIS  IN  IDEM”.  INOBSERVÂNCIA.
MATÉRIA EXPRESSAMENTE  ANALISADA E  DECIDIDA
PELA CÂMARA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA
APRECIAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.

Os Embargos  de  declaração  não  se  prestam a  rediscutir
matéria  já  devidamente  apreciada,  e  nem  a  modificação
essencial do acórdão embargado.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

 ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR OS EMBARGOS, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Douglas de

Farias Ramos face o acórdão, de fls. 267/272, proferido pela Câmara Criminal

deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar levantada

em sede de Apelação Criminal, e, em seguida, no mérito, negou provimento.
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Em  sede  de  razões  recursais  (fls.  273/274),  o  Embargante

sustentou a ocorrência de omissão no acórdão ora objurgado haja vista que um

dos  dos  pedidos  da  apelação  interposta  fora  de  que  a  reincidência  fosse

aplicada ou na fixação da pena-base ou na majoração da segunda fase, face o

princípio do  “non bis in idem”, não tendo a Câmara Criminal analisado-o.

Pleiteou, desse modo, a correção da omissão e redução da pena

aplicada.

É o relatório.

     VOTO

O Embargante aviou os embargos declaratórios com a finalidade

de sanar a omissão, supostamente, apontada no acórdão embargado.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto

em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os

embargos de declaração se prestam para complementar ou aclarar as decisões

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros,

contraditórios ou haja, em seu teor, ambiguidade (artigo 620 do CPP).

A finalidade, então, dos embargos de declaração é, tão somente,

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.

No  caso  em  epígrafe,  o  assunto  suscitado  já  se  afigura  por

devidamente apreciado e decidido por esta Egrégia Câmara Criminal, sendo

claramente visível o interesse do embargante em rediscutir matéria já dirimida,

o  que  não  é  admissível,  pois,  conforme  exposto,  a  finalidade  do  presente

recurso  é,  em regra,  de  esclarecer,  tornar  claro  o  acórdão,  sem  que  haja

Desembargador João Benedito da Silva
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modificação de sua substância.

No caso em atento, a questão levantada nos presentes embargos

como  omissa  na  decisão  colegiada  foi,  ao  revés,  nela  expressamente

analisada. Vejamos:

“Da leitura do trecho supramencionado, poder-se-ia a
uma primeira vista chegar a conclusão da existência
de  “bis  in  idem”,  no  entanto,  diante  da  certidão  de
antecedentes  criminais  de  fls.  191/196,  há  de  se
destacar  que  o  réu  possui  duas  condenações
transitadas  em  julgado:  uma  na  ação  penal  n.
00000212-91.2011.815.0341 e outra na ação penal n.
0024097-96.2007.815.0011, podendo, assim, ser uma
utilizada na 1ª fase da dosimetria, quando da dosagem
da  pena-base  e  a  outra  na  2ª  fase,  a  título  de
agravante de reincidência.
Soma-se que, além destas consta na referida certidão
outras ações penais, ainda em tramitação, junto à 1ª
Vara  da  comarca  de  Queimadas  (n.  0001642-
69.2009.815.0981) e à 2ª Vara Criminal de Campina
Grande  (n.  0012949-10.2015.815.0011),  ambas  pela
prática  do  crime  de  estelionato,  a  demonstrar  que,
realmente,  a  personalidade  do  acusado  se  mostra
propensa à prática de atos delitivos.
A propósito,  há de se ressaltar  que a apreensão da
arma  de  fogo  se  deu  em  decorrência  de  uma
Operação  da  Polícia  Federal  denominada
“Agendamento  Virtual”  que  investigava  a  prática  de
crimes previdenciários.
Por sua vez, da leitura atenta da dosimetria da pena,
vê-se  que  o  magistrado  primevo  avaliou  e
fundamentou  corretamente  todas  as  circunstâncias
judiciais,  sendo a  pena-base estipulada em patamar
suficiente  para  a  reprovação dos  atos  delitivos,  não
merecendo  qualquer  redimensionamento  eis  que
delineada de acordo com o princípio da razoabilidade
e proporcionalidade.
Conclui-se,  assim,  que  a  decisão  encontra-se
amplamente  fundamentada,  lastreada  no  conteúdo
probatório, tendo a pena sido dosada de modo correto,
observando-se o critério trifásico estipulado no artigo
68 do Diploma Penal e respeitando o artigo 93, IX da
Constituição  Federal,  sendo  perfeitamente  justa  e
suficiente,  ante  as  circunstâncias  judiciais
consideradas.” (fls. 270v/271).

Desembargador João Benedito da Silva
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Portanto, a matéria trazida à lume foi, suficientemente, enfrentada

no acórdão embargado, com toda a fundamentação ali constante, inexistindo

qualquer vício no voto condutor da decisão.

Forte em tais razões,  rejeito os embargos de declaração, uma

vez que não fora evidenciada qualquer complementação ou esclarecimento a

ser procedido na decisão objurgada.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Des.  Joás  de Brito  Pereira
Filho, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal. Participaram do
julgamento, além do relator, o Exmo. Sr. Dr. José Guedes Cavalcanti Neto (Juiz
de Direito convocado,  para substituir o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho
Junior), e o Exmo. Sr. Dr. Carlos Antônio Sarmento (Juiz de Direito convocado
para substituir  o Exmo. Sr.  Des.  Márcio Murilo da Cunha Ramos).  Ausente,
justificadamente,  o Exmo. Sr.  Des.  Carlos Martins Beltrão Filho.  Presente à
sessão o Exmo. Sr. Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça
convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de
novembro do ano de 2016.

        

Dr. Marcos William de Oliveira 
RELATOR

Juiz convocado

Desembargador João Benedito da Silva


