
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0001786-36.2012.815.0141)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
EMBARGANTES : Paulo Rodrigues dos Santos e

  Erinaldo Linhares da Silva
ADVOGADO : Ozael da Costa Fernandes
EMBARGADO : A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

PROCESSUAL PENAL. Embargos  de  declaração.  Omissão.
Inexistência. Atenuante da confissão já reconhecida e aplicada
na  sentença  condenatória.  Prequestionamento.  Análise  dos
dispositivos  indicados  nas  razões  recursais.  Matéria
devidamente enfrentada. Embargos rejeitados.

- Não é omisso o acórdão que deixa de aplicar a atenuante da
confissão,  quando o  mesmo já  havia  sido  feito  na  sentença
condenatória,  bem  como  quando  examina  toda  a  matéria,
inclusive  os  dispositivos  cujo  pronunciamento  explícito  foi
requerido nas razões recursais; 

- Embargos rejeitados.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em rejeitar os embargos, nos termos do voto do Relator e em harmonia com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração,  com  pretensão  infringente,
interpostos por Paulo Rodrigues dos Santos e Erinaldo Linhares da Silva em face do
acórdão de fs.  513/520,  sob a alegação de que teria  havido omissão,  consistente na
ausência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do primeiro
embargante, bem como na ausência de pronunciamento, para fins de prequestionamento,
dos arts. 5o., LV, da CF; 386, IV, V e VII; e 155, ambos do CPP; 59, 65, III, “d”, e 68 do CP;
além do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 
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Com base nisso, requerem a redução da pena, com a incidência da
atenuante,  assim como o  expresso  pronunciamento  desta  Câmara  Criminal  sobre  os
dispositivos indicados (fs. 535/537).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos
(fs. 541/542). 

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Os embargos devem ser rejeitados. 

Em  que  pese  o  inconformismo  dos  embargantes,  o  acórdão
impugnado não padece de qualquer omissão. 

Inicialmente, deve-se destacar que a própria sentença condenatória
reconheceu e aplicou a atenuante da confissão em favor de Paulo Rodrigues dos Santos
(f. 321), de modo que não há qualquer omissão por parte do acórdão.

Outrossim,  dos  dispositivos  cujo  pronunciamento  explícito  os
embargantes reclamam, apenas os arts. 5º, LV, da CF, 386, IV e V, e 155, ambos do CPP
foram  objeto  de  pedido  expresso  de  prequestionamento,  feito  no  corpo  do  recurso
apelatório (fs. 392/393).

Tanto  que esta  matéria  foi  objeto de manifestação inequívoca no
bojo do acórdão embargado, in verbis (f. 517v.):

Portanto, inexistindo qualquer ofensa aos arts. 5º, LV, da CF, 386,
IV  e  V,  e  155,  ambos  do  CPP,  bem  como  demonstradas  a
materialidade e autoria  delitivas,  impõe-se a manutenção do édito
condenatório,  estando  tais  dispositivos  devidamente
prequestionados, conforme requerido. (grifo nosso)

Quanto aos demais dispositivos (arts. 386, VII, do CPP; 59, 65, III,
“d”, e 68 do CP e art. 33 da Lei n. 11.343/06), constata-se que não há omissão alguma,
tendo em vista que o pedido declinado nas razões do recurso não os contemplou. 

De toda forma, da análise do acórdão embargado, observa-se que a
causa  recursal  foi  julgada  com  a  amplitude  necessária  ao  esgotamento  dos  pontos
impugnados. Inclusive, em benefício de um dos embargantes, Erinaldo Linhares da Silva,
foi-se além, tendo sido aplicada a atenuante da confissão de ofício, o que sequer havia
sido pleiteado na apelação. 

Finda,  portanto,  que  inexiste  qualquer  lacuna  a  ser  colmatada,
impondo-se a rejeição dos embargos.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
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É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Luiz Silvio
Ramalho Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de
junho de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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