
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  Nº  0000794-98.2011.815.0371 –  2ª  Vara  da
Comarca de Sousa
RELATOR: Carlos Antônio Sarmento, Juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
EMBARGANTE: Francisco Lopes dos Santos 
ADVOGADO: Ozael da Costa Fernandes  
EMBARGADO: Câmara Criminal do TJPB

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  PARA  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  OMISSÃO  NO  JULGADO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

-  Tendo  o  Tribunal  apreciado  amplamente  o  tema,
supostamente, obscuro e omitido no acórdão, há de se rejeitar
os embargos declaratórios.

-  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. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
de Embargos de Declaração acima identificados. 

ACORDA o Colendo Tribunal de Justiça do Estado, em sessão
plenária, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  apenas  para  fins  de
prequestionamento opostos por Francisco Lopes dos Santo, em face do acórdão de fls.
141/143 que negou provimento ao recurso de apelação.

Aduz o embargante,  em síntese,  que a decisão recorrida teria
sido omissa, uma vez que não houve manifestação sob eventual contrariedade aos arts.
5º, LV e 93, IX, da CF e arts. 155, 386, III,  ambos do CPP. Ao final,  pugnou pelo
acolhimento  dos  embargos,  para  que  a  matéria  fosse  expressamente  debatida  (fls.
158/163).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador
Alvaro  Gadelha  Campos,  manifestou-se  pela  rejeição  dos  presentes  embargos.  (fls.



166/169) 

É o relatório.

VOTO:

Em  consonância  com  o  prescrito  no  art.  619  do  Código  de
Processo  Penal,  os  embargos  de  declaração somente  são  cabíveis  quando a  decisão
vergastada for eivada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Da  leitura  das  razões  dos  presentes  embargos,  infere-se,
contudo, que os argumentos lançados nos embargos não são aptos para demonstrar a
presença de qualquer dos requisitos autorizadores para o manejo do recurso. 

Cabe destacar também que, embora seja possível a oposição de
embargos de declaração com o intuito de prequestionar a matéria, não podemos olvidar
que o presente recurso está intimamente vinculado à existência de certos requisitos, sem
os quais torna inviável seu acolhimento. 

Neste aspecto, não tendo o julgado se omitido a respeito de tese
debatida no decorrer do processo, impossível o acolhimento dos embargos para os fins
pretendidos, mormente porque o que se exige com o prequestionamento é que o tema,
objeto  do  recurso  especial  ou  extraordinário,  tenha  sido  efetivamente  debatido  na
instância a quo (prequestionamento explícito).

De fato,  da leitura do acórdão vergastado, verifica-se que,  ao
contrário do alegado nos presentes embargos, houve o exame das questões apresentadas
no apelo, tendo o aresto concluído que foi correta a condenação do ora embargante pela
prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico. 

Ademais,  do  exame  da  apelação  (fls.  107/114),  apesar  de  o
embargante afirmar que postulou a manifestação expressa acerca de contrariedade aos
arts. 5º, LV e 93, IX, da CF e arts. 155, 386, III, do CPP, verifica-se que tal pleito não
foi formulado nas razões recursais. Logo, não há falar em omissão.  

Desse modo, não se olvida acerca da possibilidade do manejo de
embargos declaratórios com o simples propósito de prequestionamento, porém, toda a
matéria suscitada no recurso foi expressamente apreciada no acórdão combatido.

Diante do exposto, não estando presente nenhum dos requisitos
do art. 619 do CPP, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

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  Álvaro



Cristino Pinto Gadelha Campos, 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, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado
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