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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VÍCIO
VERIFICADO. NECESSIDADE DE SUPRIR TAL
OMISSÃO.  EFEITOS,  POREM,  MERAMENTE
INTEGRATIVOS,  POIS  QUE  REJEITADA  A
PRETENSA  REDUÇÃO.  ACOLHIMENTO  DOS
EMBARGOS  COM  EFEITOS  MERAMENTE
INTEGRATIVOS.

Verificando-se  que  o  acórdão  nada  disse  a
respeito do pedido de redução da pena-base, há
que se acolher os embargos de declaração, a fim
de que a omissão seja suprida.

Presentes  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis
ao  réu,  a  pena-base  deverá  ser  afastada  do
mínimo legal, por inteligência do art. 59 do código
penal.

Dá-se  aos  embargos  de  declaração  efeitos
meramente  integrativos  quando  a  análise  da
matéria omissa não implica nenhuma alteração no
julgamento do recurso cujo acórdão se impugna.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, em ACOLHER  OS EMBARGOS, COM EFEITOS
MERAMENTE INTEGRATIVOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

 

RELATÓRIO
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Jonas Camelo de Souza Filho opôs embargos de declaração (fls.

225/236), insurgindo-se contra o acórdão proferido por este egrégio Tribunal de

Justiça, por sua Câmara Criminal (fls. 214/223v), que confirmou a condenação

operada  pelo  Juízo  de  Direito  da  Comarca  de  Areia, reduzindo  apenas  o

quantum da pena de multa.

Afirma  o  embargante,  em  suma,  que  o  acórdão  incorreu  em

omissão no tocante à análise do pedido de redução da pena-base aplicada

pelo magistrado sentenciante.

Requer, assim, que os embargos de declaração sejam acolhidos,

a  fim  de  que  seja  sanada  a  omissão  apontada  e  deferido  o  pedido  de

diminuição do quantum da pena corpórea.

Manifestação da  douta  Procuradoria  de  Justiça,  no  qual  o

Ilustríssimo Procurador de Justiça  Álvaro Gadelha Campos, às fls. 239/240,

requer que sejam rejeitados de plano, os presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

 Inicialmente,  impende tecer  algumas considerações acerca do

recurso de embargos de declaração. A regra jurídica contida do art.  619 do

Código de Processo Penal admite interposição dessa espécie recursal sempre

que houver, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão. In verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação,  câmaras  ou  turmas,  poderão  ser  opostos
embargos  de  declaração,  no  prazo  de  dois  dias
contados  da  sua  publicação,  quando  houver  na
sentença  ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão.
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Certamente, há de se admitir tendência jurisprudencial no sentido

de se conceder aos embargos de declaração uma função retificadora, sendo

permitido, com isso, em determinados casos, sob pena de ofensa à coerência,

a correção de erros materiais manifestos e graves.

A  finalidade,  então,  dos  embargos  de  declaração  é,

essencialmente, 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.

A respeito trago à colação os seguintes julgados:

Embargos  de  declaração  (rejeição).  Omissão  e
contradição (inexistência). Qualificadora (exclusão). 1.
Somente são admissíveis embargos de declaração em
razão  de  ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão do acórdão (art.619 do Cód. de Pr. Penal). Se
não  há  defeito  a  ser  sanado,  o  caso  é  mesmo de
rejeição  dos  embargos.  2.  (…)  3.  Embargos  de
declaração rejeitados.  (STJ.  EDcl  no AgRg no REsp
1055421/RS,  Rel.  Ministro  NILSON  NAVES,  SEXTA
TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 07/06/2010.)

Embargos  de  declaração.  Interposição  visando  à
modificação  do  acórdão.  Inadmissibilidade.  Recurso
que  se  presta  somente  a  corrigir  ambiguidade,
obscuridade,  contradição  ou  omissão  na  decisão.
Aplicação do art. 619 do CPP. (STJ. RT 670/337)

No caso dos autos,  o embargante centra suas razões recursais

em suposta omissão ocorrente no julgamento da apelação criminal, por ter, em

resumo, deixado de pronunciar-se sobre o pedido de redução da pena-base

imposta pelo magistrado primevo.

Fazendo uma leitura atenta do acórdão de fls. 214/223v., vê-se

que houve, efetivamente, omissão quanto ao pedido de redução da reprimenda

corpórea,  o  qual  fora,  mesmo  que  de  forma  singela  e  carente  de
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fundamentação, veiculado nas razões recursais de fls. 168/172.

Assim,  forçoso  reconhecer  que  a  ausência  de  análise  dessa

questão  no  acórdão  embargado  constitui  omissão  a  ser  suprida  nessa

oportunidade,  motivo  pelo  qual  os  embargos  de  declaração  devem  ser

acolhidos.

Não merece reforma, contudo, o acórdão embargado. 

Conforme se verifica da sentença condenatória (fls. 156/163), o

juízo  singular  julgou  procedente  a  pretensão  punitiva  estatal,  condenando

acusado às penas do art. 171, caput, do CP. Ao realizar a dosimetria da pena,

mais precisamente, durante a análise das circunstâncias judiciais, vislumbrou

que algumas delas se demonstraram desfavoráveis à situação processual do

sentenciado, conforme transcrevo a seguir:

“(...)  A  culpabilidade foi  considerável  e  concreta,
merecendo  repreensão  estatal.  Quanto  aos
antecedentes,  existem, além deste processo, outras
ações  que  tramitam  em  Juízo  em  face  da  mesma
pessoa,  inclusive  pela  prática  de  estelionato.  A
conduta  social até  o  surgimento  das  acusações
apuradas nos feitos criminais, era considerada boa. A
personalidade é compatível com a de estelionatário,
demonstrando  QI  alto,  fala  pausada,  desenvolto  e
muito educado. Não havia motivo para o denunciado
agir  como  agiu.  As  circunstâncias lhe  são
desfavoráveis, pois se aproveitou da ingenuidade da
vítima. As  consequências foram altamente danosas,
primeiro  para  vítima,  cuja  renda  familiar  advém  tão
somente,  de sua aposentadoria e que se viu lesada
com os descontos e, depois, para o Banco BMG (...)” 

Nesta esteia, afastou a pena-base do mínimo legal, fixando-a em

03  (três)  anos  e  08  (oito)  meses  de  reclusão,  a  qual  foi,  posteriormente,

reduzida  em  virtude  da  atenuante  da  confissão  espontânea  e,  durante  a

terceira  fase,  diminuída  em  razão  do  arrependimento  posterior  parcial,
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totalizando-a, ao final, em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Assim, não se observa qualquer exacerbação na fixação da pena-

base em face do sentenciado.

É que,  conforme entendimento assentado,  quando sobrevierem

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não será fixada no

mínimo cominado em lei.

Nesse norte, o notável doutrinador Cezar Roberto Bitencourt nos

ensina que, para a fixação da pena-base, deve o magistrado considerar as

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, fazendo com que o quantum

de pena se afaste do mínimo legal quando algumas dessas circunstâncias se

demonstrarem desfavoráveis ao réu.

“Para  se  encontrar  a  pena-base  devem-se  analisar
todos  os  moduladores  relacionados  ao  art.  59  do
Código Penal […]

O  Código  não  estabelece  quais  devem  ser
considerados  favoráveis  ou  desfavoráveis  ao  réu,
atribuindo  tal  função  à  natureza  dos  fatos  e  das
circunstâncias,  e  conferindo  ao  juiz  dever  de
investigá-los  durante  a  dilação  probatória  e,
posteriormente, individualizá-los  e  valorá-los,  na
sentença […]

Se todas as operadoras do art. 59 forem favoráveis ao
réu,  a  pena-base deve ficar  no mínimo previsto.  Se
algumas circunstâncias forem desfavoráveis, deve
afastar-se  do  mínimo[...]”  (BITENCOURT,  Cezar
Roberto. Tratado de direito penal, v. 1: Parte geral. 19
ed. São Paulo: Saraiva, 2013, págs. 778/779).
(Grifei)

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO.
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PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS  PENAS.  INOCORRÊNCIA.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PENA-BASE
ACIMA  DO  MÍNIMOLEGAL.  POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.
APLICAÇÃO  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONFISSÃO  QUALIFICADA.
ABRANDAMENTO  DO  REGIME  PRISIONAL.
VEDAÇÃO.  IMPROVIMENTO TOTAL DO APELO. 1.
Não  há que  se falar  em nulidade  da  sentença  pela
ofensa  ao  princípio  da  individualização  das  penas
quando  reconhecida  a  continuidade  delituosa,  e
aplicada a pena de um dos crimes, aumentando-se em
um  sexto  a  dois  terços,  nos  termos  do  art.  71  do
Código  Penal.  2.  É  inviável  a  absolvição  quando
amplamente comprovadas a autoria e materialidade do
delito,  sobretudo  com  a  confissão  do  apelante
corroborada  pelos  demais  elementos  probatórios.  3.
Na hipótese a pena-base fixada acima do mínimo
legal,  encontra-se  devidamente  justificada  pela
existência  de  circunstâncias  judicias
desfavoráveis,  e  na  reprovação  e  prevenção  do
delito, na forma do art.  59 do Código Penal. 4.  A
confissão qualificada não enseja o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65,
III,  alínea “d”  do Código Penal.  5.  Escorreito o édito
condenatório que fixou o regime inicial no semiaberto
para o réu condenado a pena superior a quatro anos e
inferior a oito, nos termos do art. 33, §2º, “b” do cp.
(TJAC;  APL 0014319-83.2011.8.01.0001;  Ac.  19.905;
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Pedro  Ranzi;  DJAC
19/11/2015; Pág. 28)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  TORPEZA.  ANULAÇÃO  DO
JULGAMENTO.  DECISÃO  DOS  JURADOS
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  ABSOLVIÇÃO.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE
COMPROVADA.  PARTICIPAÇÃO  DEMONSTRADA.
AUTORIA  RECONHECIDA.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  LESÕES  CORPORAIS.  IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. REDUÇÃO DA
PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM REDUTOR NO GRAU
MÁXIMO.  IMPOSSIBILIDADE.  QUANTUM
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ADEQUADO.  IMPROVIMENTO  TOTAL.  1.  Sendo
demonstrada a participação do apelante no crime, por
meio  de  provas  cabais,  não  há  que  se  falar  em
absolvição.  2.  Restando  a  decisão  do  Conselho  de
Sentença  em  harmonia  com  as  demais  provas
carreadas  aos autos,  não  há que  se falar  em novo
julgamento.  3.  A  existência  de  circunstâncias
judiciais  justifica  a  fixação  da  pena-base  pouco
acima do mínimo legal. 4. O fato de a vítima não vir a
óbito não autoriza, automaticamente, a redução, pelo
crime de tentativa de homicídio, no grau máximo de
dois terços. (TJAC; APL 0001600-95.2013.8.01.0002;
Ac. 19.896; Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Ranzi;
DJAC 19/11/2015; Pág. 25).

Desse modo, considerando que a pena-base fixada pelo juízo de

1º Grau se demonstra proporcional à reprovação do delito perpetrado pelo réu,

incabível a redução pretendida.

Face  ao  exposto,  acolho  os  embargos  declaratórios,

conferindo-lhes,  porém,  efeitos  meramente  integrativos,  para,  suprindo  a

omissão do acórdão no tocante ao pedido de redução da pena-base, rejeitá-lo.

É como voto.

                 Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,
decano  no  exercício  da  Presidência   da  Câmara  Criminal.  Participaram do
julgamento,  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Marcos  William  de  Oliveira  (  Juiz  de  Direito
convocado em substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator,
o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins
Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro Serrano,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 13 (treze) dias do mês de dezembro
do ano de 2016.

Dr. Marcos William de Oliveira
                                       RELATOR – Juiz Convocado
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