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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIA JÁ
ANALISADA E  DECIDIDA.  IMPOSSIBILIDADE
DE  NOVA  APRECIAÇÃO.  REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO  RELATIVA  AO  BIS  IN  IDEM
INCIDENTE SOBRE O CONCURSO DE ROUBO
E  QUADRILHA  NÃO  SUSCITADA  NO
RECURSO  DE  APELAÇÃO  CRIMINAL.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  INSUSCETÍVEL  DE
APRECIAÇÃO NESTA SENDA EM RAZÃO DA
PRECLUSÃO. 

Os embargos declaratórios somente são cabíveis
para  modificar  o  julgado  que  se  apresentar
omisso, contraditório ou obscuro, bem como para
sanar eventual erro material na decisão.

Não  é  possível,  em  sede  de  embargos  de
declaração,  rediscutir  matéria  que  ficou
exaustivamente analisada e decidida em acórdão
embargado,  buscando  modificá-lo  em  sua
essência ou substância. 

Rejeitam-se  os  embargos  declaratórios,  quando
não restou configurada a ocorrência de qualquer
vício no acórdão atacado.

“A matéria não enfrentada no recurso de apelação
não  pode  ser  suscitada  em  embargos  de
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declaração,  a  pretexto  de  que  existe
omissão  no  julgado.  Trata-se  de  inovação
recursal,  insuscetível  de  ser  apreciada,
diante dos efeitos da preclusão”. (TJPI. ED
2010.0001.003882-3.  2ª  Câmara
Especializada  Criminal.  Relator:  Des.
Sebastião  Ribeiro  Martins.  Data  do
julgamento: 07.12.2010) 

A ofensa a dispositivo legal ou a brocardos
insertos na Constituição Federal  há de ser
suscitada  em  sede  de  recurso  especial  e
extraordinário, nos termos do art. 105, III e
art.  102,  III,  respectivamente,  da  Carta
Política,  e  não  pela  via  dos  aclaratórios,
ainda que para fins de prequestionamento.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em  CONHECER PARCIALMENTE
DOS  EMBARGOS, E, NESTA PARTE, REJEITAR, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Os  acusados  Rodrigo  Roberth  Vilar  de  Azevedo  e

Haroldo da Costa Vilar Neto, ora embargantes, foram denunciados pelo

representante  do  Ministério  Público  que  oficia  perante  a  2ª  Vara  da

comarca de Sapé,  pela prática, em tese, dos crimes previstos no  art.

157, § 2º, I, II e III, e do art 288, parágrafo único, ambos do Código

Penal c/c Lei nº 9034/95.

Após  a  devida  instrução,  o  magistrado  a  quo,  julgando

parcialmente  procedente  a  denúncia, condenou  os  embargantes nas

sanções do art. 157, § 2º, I e II, e do art. 288, parágrafo único, c/c art.

69, todos do Código Penal.

Inconformados,  os  recorrentes  manejaram  apelações

Desembargador João Benedito da Silva
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criminais  que  foram  desprovidas,  conforme  acórdão  acostado  às  fls.

1685/1693. Em face desse decisum, os acusados opuseram os presentes

embargos  declaratórios,  objetivando  sanar  contradição  e  omissão

constantes  no  julgado  para  fins  de  prequestionamento,  relevante  à

abertura da instância superior.

Requerem, ao final, o provimento dos embargos com efeitos

infringentes a fim de que os embargantes sejam inocentados e, em caso

de  não  acolhimento,  sirvam  como  pré-questionamento  para  recurso

especial.

A douta  Procuradora  de  Justiça,  Maria  Lurdélia  Diniz  de

Albuquerque Melo, em parecer de fls. 1744/1747, opina pela rejeição dos

embargos  de  declaração  ante  a  inexistência  de  quaisquer  situações

previstas na legislação pertinente. 

É o relatório.

VOTO

De logo, registre-se que os embargantes foram condenados

nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, e do art. 288, parágrafo único, c/c

art. 69, todos do Código Penal.

Apesar  de  os  embargantes  terem  apresentado  peças

recursais separadas, a análise do recurso será conjunta.

Como  visto,  os  recorrentes,  Rodrigo  Roberth  Vilar  de

Azevedo  e Haroldo  da  Costa  Vilar  Neto, alegam  que  o  acórdão

impugnado  é  omisso  e  contraditório  e,  diante  do  efeito  infringentes,

postulam:  a)  a  absolvição  diante  da  insuficiência  probatória,  na

conformidade do princípio do  in dubio pro reo;  b) o reconhecimento da

nulidade  do  decisão  ante  o  flagrante  cerceamento  de  defesa;  c) o

reconhecimento, de ofício, da ausência das qualificadoras de concursos

Desembargador João Benedito da Silva
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de  pessoas  e  de  emprego  de  arma  de  fogo,  com  correção  da  pena

aplicada; d) o reconhecimento do  bis in idem  ante a impossibilidade do

concurso entre  quadrilha  e  roubo,  por  redundar  em dupla  qualificação

pelo  mesmo  fato;  e)  o  reconhecimento  da  imprestabilidade  das

interceptações  telefônicas  colhidas  em  processo  distinto;  e  f)

presquestionar a omissão e obscuridade concernente ao art. 157, § 2º, I e

II, e do art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do Código Penal (fls.

1695/1716 e 1718/1739).

Ab initio, 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, do recurso em comento 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.

A doutrina e a jurisprudência, no entanto, vêm admitindo, em

situações  excepcionalíssimas,  a  modificação  do  julgado  mediante  a

simples  interposição  de  embargos  declaratórios,  conferindo  a  estes

efeitos modificativos ou infringentes.

Tal  admissibilidade,  todavia,  é  restrita  aos  casos  de

correção de patente erro material ou  quando suprida uma omissão

ou extirpada uma contradição, a modificação for uma consequência

lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios. Nesta esteia:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ACÓRDÃO
QUE  DEU  PROVIMENTO  PARCIAL  À
APELAÇÃO DA EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE

Desembargador João Benedito da Silva
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CONTRADIÇÃO.  EFEITOS  INFRINGENTES.
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA
APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. -
Os  embargos  de  declaração  servem  apenas
para  corrigir  obscuridade,  omissão  ou
contradição na decisão judicial. Esta via recursal
não se presta a rediscutir a matéria já analisada
nos  autos,  mormente  quando  a  alegada
contradição não está presente no decisum. - Os
efeitos infringentes dos aclaratórios só ocorrem
quando,  da  correção  da  omissão,  obscuridade
ou  contradição,  a  modificação  do  julgado  é
imperiosa.  Sem  a  presença  de  algum  desses
vícios,  não há que se falar  em modificação do
julgado  por  meio  de  embargos  declaratórios.
(grifo  nosso)  (TJPB -  Acórdão do  processo nº
00120080045865001 - Órgão (2ª Câmara Cível)
- Relator DR. JOSE AURELIO DA CRUZ  JUIZ�
CONVOCADO - j. em 11/05/2010)

In  casu, verifica-se,  através  da  leitura  do  acórdão  de  fls.

1685/1693,  que  as  matérias  suscitadas  pelos embargantes se

afiguram  devidamente  apreciadas  em  sede  de  apelações  criminais,

exceto  à  relativa  ao  reconhecimento  do  bis  in  idem  ante  a

impossibilidade  do  concurso  entre  quadrilha  e  roubo  (4º

fundamento), que não foi abordada nos recursos apelatórios.

 Ao desprover os apelos, esta Relatoria afastou a nulidade

por  cerceamento  de defesa no que tange à  oitiva  de testemunhas de

defesa,  mediante  carta  precatória,  com  fulcro  no  art.  222  do  CPP  e

precedente jurisprudencial. 

No acórdão embargado, a materialidade e autoria delitivas

foram  analisadas  conforme  as  provas  carreadas  aos  autos,  restando

demonstrado, de forma contundente, o envolvimento dos embargantes na

empreitada  criminosa,  identificando,  inclusive,  a  função  por  eles

exercidas. Assim, não há que se falar em aplicação do princípio do  in

dubio pro reo, nem podem ser afastadas as qualificadoras de concursos

de pessoas e de emprego de arma de fogo.

No  que  tange  à  prova  emprestada,  a  emprestabilidade

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0001439-23.2010.815.0351

alegada  nestes  embargos  foi  rechaçada  no acórdão  impugnado,  onde

restou consignado que,  no processo penal,  é perfeitamente admitida e

válida a prova emprestada, principalmente se a referida prova não foi a

única a fundamentar a sentença, que se alicerçou também nas demais

provas dos autos.

Com relação a tais matérias, é claramente visível o interesse

dos embargantes em rediscutir matéria cuja análise já foi realizada, 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

modificação de sua substância.

Observa-se, de fato, que os embargantes, apenas, revelam

nos embargos seu inconformismo com o resultado do acórdão que lhes

foi desfavorável, não havendo como prosperar sua pretensão, vez que o

presente recurso é imprestável para substituir a decisão tomada.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que

descabido, em termos de embargos de declaração, alterar ou mudar o

julgamento do decisum embargado.

Nesse sentido tem se posicionado os Tribunais Pátrio.

STF: “ Os embargos de declaração, como é de
curial  sabença,  não  se  prestam  para
impugnação dos fundamentos do acórdão, mas,
tão-somente, para sanar omissão, dirimir dúvida
ou  contradição  e  afastar  obscuridade,
eventualmente   nele  contidas.”  (Rel.  Ilmar
Galvão – JSTF – LEX 236/295)

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  EFEITO
MODIFICATIVO.  IMPOSSIBILIDADE.  MATÉRIA
JÁ  DISCUTIDA.  REAPRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS. -  Os embargos de
declaração  não  se  prestam  a  rediscutir
matéria  já  devidamente  apreciada,  e  nem a
modificação  essencial  do  acórdão
embargado. - Impossibilidade de que o mero

Desembargador João Benedito da Silva
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inconformismo  do  embargante  tenha  o
condão de macular como obscuro o acórdão
que  expressamente  apreciou  todas  as
questões  veiculadas  no  recurso.  -  O
acolhimento  dos  Embargos  de  Declaração
exige  a  demonstração  de  ambiguidade,
obscuridade,  contradição  ou  omissão  no
acórdão (art. 619 do CPP), ainda que o objetivo
do  recurso  seja  apenas  o  prequestionamento
para  fins  de  interposição  de  recurso  aos
Tribunais  Superiores.  (TJMG.  Processo  n.º
1.0209.08.091117-2/002.  Relator:  Doorgal
Andrada. Data do julgamento: 30.06.2010. Data
da publicação: 14.07.2010). (grifo nosso)

Diante  do  que  foi  exposto,  não  se  visualiza  a  alegada

omissão  e  contradição  na  decisão  embargada  suscitada  no  presente

recurso.

No que tange à alegação de reconhecimento do bis in idem

ante  a  impossibilidade  do  concurso  entre  quadrilha  e  roubo  (4º

fundamento), não é possível o conhecimento desse argumento, pois os

aclaratórios não constituem veículo próprio para o exame de questões

que não foram apreciadas pelo  acórdão recorrido,  por  não terem sido

deduzidas  nas  razões  ou  contrarrazões  do  recurso  apelatório,

caracterizando, assim, inovação recursal, inadmissível na via eleita devido

aos efeitos da preclusão.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

“A  matéria  não  enfrentada  no  recurso  de
apelação  não  pode  ser  suscitada  em
embargos de declaração, a pretexto de que
existe  omissão  no  julgado.  Trata-se  de
inovação  recursal,  insuscetível  de  ser
apreciada,  diante dos efeitos da preclusão”.
(TJPI. ED  2010.0001.003882-3.  2ª  Câmara
Especializada Criminal. Relator: Des. Sebastião
Ribeiro Martins. Data do julgamento: 07.12.2010)
(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE
PARTE  EM  RELAÇÃO  A  RECURSO

Desembargador João Benedito da Silva
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INTERPOSTO  NO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
QUESTÃO  QUE  NÃO  FOI  DEDUZIDA  NAS
CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO DE TESE. DESCABIMENTO.
1.  A  alegada  ilegitimidade  de  parte  na
interposição dos embargos de declaração na
origem,  que  acarretaria  a  intempestividade
do  recurso  especial,  não  foi  suscitada  nas
contrarrazões  do  apelo  excepcional,
momento oportuno para debate da questão,
somente vindo a ser trazida a discussão nos
presentes embargos declaratórios, o que não
se admite,  por configurar  inovação de tese,
operando-se a seu respeito a preclusão.
2. Firme o entendimento jurisprudencial de que
mesmo as chamadas questões de ordem pública
devem  estar  prequestionadas  no  Tribunal
estadual,  a  fim  de  viabilizar  sua  análise  nesta
instância especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  REsp  1482955/MG,  Rel.  Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  25/11/2014,  DJe
04/12/2014) (grifo nosso)

Por fim, ressalte-se, ainda, a impossibilidade de se atacar,

via  embargos  de  declaração,  aspectos  devidamente  solucionados  no

aresto vergastado com o simples objetivo de prequestionar matérias como

pressuposto  para  cabimento  de  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,

prática essa rechaçada pelos Tribunais Pátrios. Vejamos:

Embargos  de  Declaração  para  fins  de
prequestionamento.  Suscitada  omissão.
Ausência  da  eiva  no  acórdão  embargado.
Rejeição.  Exegese  do  art.  619  do  CPP.  -  Os
embargos  declaratórios,  mesmo  quando
manejados  com  o  propósito  de
prequestionamento,  são  inadmissíveis  se  o
decisum  embargado  não  ostentar  qualquer
dos  vícios  que  autorizariam  a  sua
interposição. STJ. EDIL no AgRg no AgRg no
Ag.  n°  791390/RJ.  Rel.  Min.  Paulo  Furtado
Desembargador  Convocado  do  TJBA.  3  T.  J.
27.10.2009.  Dje  11.11.2009.  -  Declaratórios
rejeitados.  (TJPB.  Processo  n.º
001.2009.0056167/001.  Relator:  Des.  Joas  de
Brito  Pereira  Filho.  Órgão  julgador:  Câmara
Criminal. Data do julgamento: 15.12.2009) (grifo
nosso)

Desembargador João Benedito da Silva
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STJ:  “A  oposição  dos  embargos  de
declaração  para  fins  de  prequestionamento
se  condiciona  à  existência  de  efetiva
omissão,  contradição  ou  obscuridade,  não
constatadas  no  aresto  vergastado,  não  se
vislumbrando, portanto, ofensa ao art. 619 do
Código de Processo Penal.”  (REsp 819788 /
MT - Ministra LAURITA VAZ - DJe 09/02/2009).
(grifo nosso)

Diante do exposto, inexiste qualquer vício no voto condutor

da decisão, uma vez que não foi evidenciada qualquer complementação

ou esclarecimento a ser procedido na decisão objurgada.

Forte  em tais  razões,  não conheço dos embargos pelo

quarto fundamento e os rejeito pelos demais argumentos.

É como voto.

  
                Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento,
além do relator,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior. Ausente,
justificadamente,  o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão filho.  Presente
à sessão o Exmo. Sr. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 16 (dezesseis) dias do mês

de junho do ano de 2016.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


