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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000379-83.2013.815.0941
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EMBARGANTE: José Orlando Teotônio 
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EMBARGADO: Câmara Criminal do TJPB

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO  NO
JULGADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE EXPLÍCITA DO
TEMA. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME O
ENTENDIMENTO  DO  EMBARGANTE.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

-  Tendo  o  Tribunal  apreciado  amplamente  o  tema,
supostamente,  omitido  no  acórdão,  há  de  se  rejeitar  os
embargos declaratórios, máxime quando se verifica haver uma
simples  intenção de  alterar  os  fundamentos  da  decisão para
adequá-la ao entendimento do embargante.

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,  rejeitar  os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de  Declaração com efeitos  infringentes
opostos  por  José  Orlando  Teotônio,  em  face  do  acórdão  de  fls.  601/608  que  deu
provimento parcial ao apelo da defesa para “a) reduzir a pena-base, resultando em uma
pena  definitiva  de  10  (dez)  meses  de  detenção,  a  ser  cumprida  no  regime  aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em
prestação de serviço à comunidade; b) afastar a penalidade de perda/inabilitação para
exercer cargo ou função pública pelo prazo de 05 anos”, sob o fundamento de a decisão
ser omissa. 

Aduz o embargante em suas razões recursais (fls. 610/614), em
síntese,  que:  a  decisão  seria  omissa  já  que  não  teria  examinado  tese  defensiva,  no
sentindo de que agiu para evitar a paralisação de serviços essênciais. Além disso, afirma
que o aresto foi omisso na análise da pena, mais precisamente no tocante ao exame da
culpabilidade, consequência do crime e da confissão espontânea para atenuar a pena.



Instando  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  do  Estado  da
Paraíba,  através  do  ilustre  Procurador  de  Justiça  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,
pugnou  pela  rejeição  dos  embargos,  salientando  que,  no  tocante  à  pena,  vislumbra
indevida inovação recursal.

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.

No  que  toca  à  tese  defensiva  levantada  pelo  acusado
(impossibilidade de deixar de atender serviços essências), do exame do aresto açoitado,
percebe que tal alegativa foi considerada.

Do exame do apelo,  percebe-se que a tese acima mencionada
estava  diretamente  associada  à  questão da  posterior  realização de  concurso público,
tendo o aresto pontuado que a posterior realização do certame não teria o condão de
legitimar situações pretéritas contrárias à lei.

Ademais,  é  importante  pontuar  que  não  é  possível  invocar  a
questão  da  essencialidade  de  serviços  para  agir  de  forma  não  condizente  com  o
ordenamento  jurídico,  mormente  quando  este  oferece  instrumentos  para  o  gestor
enfrentar situações de crise. É o caso da contratação por excepcional interesse público
prevista no próprio texto constitucional (art. 37, IX, CF), mas que, conforme destacou o
acórdão recorrido, foi utilizada de forma indevida e pelo gestor municipal. 

Infere-se,  pois,  que  pretende  o  embargante,  na  realidade,
modificar o conteúdo da decisão embargada para adequá-la a seu entendimento através
de rediscussão da matéria, o que se mostra inviável, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça nos arestos a seguir colacionados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos limites estabelecidos pelo art. 619, do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. In casu, se inexiste vício a ser sanado, impossível acolher-se embargos
declaratórios  manejados  com a  pretensão  de  obter rejulgamento  com
efeitos  infringentes,  especialmente se  o acórdão objurgado encontra-se
suficientemente  fundamentado, pois  verifica-se  que  os  aclaratórios
anteriormente  opostos  não  foram  conhecidos  em  razão  de  sua
intempestividade, bem como por ausência de análise da questão da transação
penal,  por  se tratar  de inovação recursal  e,  ainda,  pela não verificação da
alegada prescrição da pretensão punitiva Estatal.
NOVOS  EMBARGOS.  REITERAÇÃO  DOS  ARGUMENTOS
APRESENTADOS  ANTERIORMENTE.  CIRCUNSTÂNCIAS  NOVAS.
INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  PROCRASTINATÓRIA.  BAIXA  DOS



AUTOS.
1.  Verifica-se  a  intensão  procrastinatória  da  presente  petição,  pois  o
embargante apenas reitera os argumentos expendidos anteriormente, deixando
de  colacionar  novas  circunstâncias  capazes  de  desconstituir  o  acórdão
objurgado. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado deste AREsp e
determine-se a imediata baixa dos autos independentemente de apresentação
de novas petições pela defesa.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  nos  EDcl  no  AgRg no  AREsp 401.086/MA,  Rel.  Ministro  JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 19/05/2015)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.AMBIGUIDADE,  OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.EMBARGOS REJEITADOS.
1.  Ausente  contradição,  obscuridade,  omissão  ou  ambiguidade,  são
rejeitados os embargos declaratórios, que não servem à rediscussão do
julgado.
2.  O  inconformismo  do  embargante  com  os  fundamentos  da  decisão
Colegiada, rediscutindo a matéria já decidida, com a intenção de fazer
prevalecer  o  voto  vencido,  mostra-se  incabível  em  embargos  de
declaração.
3.  Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  REsp  1498157/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,
Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
05/03/2015, DJe 17/03/2015) (Sem grifos nos originais.)

Lado  outro,  entende  que  a  decisão  embargada  também  foi
omissa  quanto  ao  aspecto  da  dosimetria  da  pena,  mais  precisamente  no  tocante  ao
exame da culpabilidade, consequência do crime e da confissão espontânea para atenuar
a pena.

Não merece, contudo, acolhimento a tese da defesa.

No caso, verifica-se que o pedido de reforma da dosimetria da
pena na apelação foi feito de forma vaga, sem qualquer detalhamento acerca das razões
para fosse alterada a reprimenda cominada pelo ilustre julgador de primeiro grau. 

Entrementes,  quando  do  exame  do  apelo,  entendeu-se  por
diminuir  a  pena-base  já  que a  personalidade  do agente  e  os  motivos  do  crime não
apresentavam uma motivação adequada. 

No tocante à culpabilidade e às consequências do delito, embora
concisa o julgador primevo fundamentou de forma satisfatória,  sendo possível aferir
tanto a reprovabilidade da conduta como os reflexos negativos da conduta criminosa.

Outrossim,  em  relação  à  atenuante  de  confissão  espontânea
também não há falar em omissão, já que em momento algum do apelo o recorrente
invocou a aplicação de tal, sendo que, como bem destacou o representante ministerial,
configura inovação indevida em sede recursal. 

Nessa linha, destaco a posição da jurisprudência: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO
FISCAL.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  619  DO  CPP.  OMISSÃO.
IMPROCEDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FUNDADO NO ART. 386,
VII,  DO  CPP  (INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA).  INVIABILIDADE.
TEMA  QUE  DEMANDA  REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICO-



PROBATÓRIA.  SÚMULA  7/STJ.  DOSIMETRIA.  ILEGALIDADE  NA
FRAÇÃO  DE  AUMENTO  DECORRENTE  DA  CONTINUIDADE
DELITIVA (ART. 71 DO CP).  IMPROCEDÊNCIA. PATAMAR FIXADO
DE ACORDO COM O NÚMERO DE EVENTOS DELITUOSOS. CAUSA
DE AUMENTO (ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990). LIMITE DO CASO
PENAL. NÃO EXTRAPOLAÇÃO.
1. O princípio do tantum devolutum quantum apellatum devolve à Corte
ad quem a apreciação dos temas objetos  do recurso de apelação,  não
havendo que se falar em omissão no julgado quando apreciadas todas as
teses  aviadas pela defesa por ocasião da interposição do apelo,  sendo,
pois, vedado à parte inovar em sede de embargos de declaração (AgRg
no  AREsp n.  422.841/RO,  Ministro  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
27/8/2014).
(...)
8.  Recurso  especial  parcialmente conhecido e,  nessa extensão,  improvido.
(REsp  1498157/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  Rel.  p/
Acórdão  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
09/12/2014, DJe 03/02/2015)

 EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  EX-PREFEITO.  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE. ART. 1º, INCISOS I E III DO DECRETO-LEI
Nº  201/67.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  OMISSÃO  NO
ACÓRDÃO PROLATADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO. NÃO
OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO.
EXISTÊNCIA  A  SER  SANADA  QUANTO  AO  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE DE EX-PREFEITO CAPITULADO NO ART.
1º,  III  DO  DEC.  LEI  Nº  201/1967.  CONTRADIÇÃO.  REDIMEN-
SIONAMENTO  DA  PENA  APLICADA.  NÃO  ACOLHIMENTO.
MATÉRIA  NÃO  VENTILADA  EM  SEDE  DE  APELAÇÃO.
ALTERAÇÃO PARA REGIME INICIAL MAIS BRANDO DE OFÍCIO.
INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  719  DO  STF.  PROVIMENTO
PARCIAL DOS EMBARGOS. 1. Cabe ao julgador reconhecer e declarar a
prescrição. Omissão sanada através do acolhimento, em parte, dos embargos.
Análise  meritória  dos  crimes  remanescentes  apreciados  quando  do
julgamento  do  Apelo.  Manutenção  quanto  a  estes.  2.  Os  embargos
declaratórios, cujos pressupostos encontram-se, expressamente, previstos em
Lei, não constituem uma segunda apelação e, por isso, não se prestam para
suscitar  omissão  de  questão  que  sequer  foi  levantada  quando  do
apelo criminal,  porquanto  configurada  indevida inovação recursal.  Assim,
descabe  analisar,  na  via  aclaratória,  a  insurgência  de  haver  lacuna  na
sentença, quanto a possível  majoração de pena aplicada, visto se tratar de
matéria não ventilada em sede de apelação. 3. A matéria que não foi objeto de
decisão pelo Tribunal a quo não pode alcançar pronunciamento desta Corte
em face da falta de prequestionamento. 4. Observando o que dispõe o art. 33,
§ 2º, alínea “b”, do CP, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior
a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la
em  regime  semiaberto.  5.  Acolhimento,  em  parte,  dos embargos  de
declaração,  com  efeito  modificativo. (TJPB;  APL  0002349-
11.2007.815.0301;  Câmara  Especializada Criminal;  Rel.  Des.  Carlos
Martins Beltrão Filho; DJPB 07/04/2017; Pág. 14) 

Ademais, é importante destacar que não é o caso de exame de
ofício da questão, uma vez que o acusado em momento confessou a prática delitiva, mas
sim defendeu a legalidade dos seus atos com a contratação de pessoal.

Desse  modo,  observa-se  que  toda  a  matéria  necessária  ao
julgamento da lide foi devidamente apreciada no acórdão recorrido, sendo totalmente
impertinente o presente recurso.

Ante o exposto, não estando presente nenhum dos requisitos do

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%2033&sid=2d3d424f.ab99323c.0.0#JD_CPart33
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%2033&sid=2d3d424f.ab99323c.0.0#JD_CPart33


art. 619 do CPP, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Márcio Murilo
da Cunha Ramos,  relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado
até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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, 15 de agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
                            Relator




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

