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ACÓRDÃO
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EMBARGANTE: Wamberto Balbino Sales
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EMBARGADO : A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.  REDAÇÃO  CLARA  E
COMPREENSIVA.  CONTRADIÇÃO.  QUESTÃO
NOVA.  MATÉRIA  SUSCITADA  SOMENTE  EM
SEDE  DO  PRESENTE  RECURSO.  OMISSÃO.
NÃO  CONFIGURADA.  MATÉRIAS  JÁ
ANALISADAS.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA  AO
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REJEIÇÃO.

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

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.

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 REJEITAR OS EMBARGOS, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO 

Cuidam-se de Embargos de Declaração (fls. 678/679v), opostos

por Wamberto Balbino Sales, adversando acórdão (fls. 664/675), proferido por

esta Câmara Especializada Criminal, que negou provimento ao apelo.

Sustenta o Embargante,  que o Acórdão foi  obscuro ao utilizar

fundamentação única,  com agravamento,  para duas circunstâncias  judiciais,

baseando-se  em  suposições,  além  de  contraditório por  admitir  a

desconsideração  da  circunstância  judicial  (comportamento  da  vítima)  como

negativa para o acusado e não diminuir sua pena-base. Por fim,  omisso, já

que  o  v.  acórdão  não  se  manifestou  sobre  a  errônea  aplicação  da  pena,

especialmente no tocante à “consequência do crime”.

Ao  final,  requer  o  acolhimento  dos  embargos  para  que  sejam

sanadas  as  obscuridades,  contradições  e  omissões  apontadas,

redimensionando, assim, a pena-base ao mínimo legal.

Instada a manifestar-se a Procuradoria da Justiça, por meio do

Procurador  Álvaro  Gadelha  Campos  (fls.  682/684),  pugna,  pelo  não

acolhimento dos Embargos.

Examinados, pedi dia para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Embargante aviou os embargos declaratórios, alegando que o

Acórdão foi obscuro ao fazer uso de fundamentação única para agravar duas

circunstâncias judiciais,  contraditório  por desconsiderar o valor negativo do

comportamento da vítima e não diminuir a pena-base, além de omisso por não

avaliar a tese defensiva de aplicação errônea da pena.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao  final,  requer  o  acolhimento  dos  embargos  para  que  sejam

sanados os pontos de obscuridade, omissão e contradição, redimensionando a

pena-base para o mínimo legal.

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.

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

Desembargador João Benedito da Silva
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ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão na decisão. Aplicação do art. 619 do CPP.
(STJ. RT 670/337)

Desa forma, passo a analisar a pretensão do Embargante.

1.  Da  fundamentação  única,  com  agravamento,  para  duas

circunstâncias judiciais:

Alega o Embargante,  que o Acórdão atacado foi  obscuro,  em

face  da  utilização  de  fundamentação  única  para  valoração  negativa  das

circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  Código  Penal,  “circunstâncias”  e

“consequências do crime”. 

Diz também que não há nos autos documento hábil a comprovar

a idade da suposta vítima ou mesmo o nível de instrução escolar, assim, tal

fato obscuro gera incerteza sobre a avaliação das duas circunstâncias judiciais

apresentadas.

Entretanto, tenho que, sem razão.

Em  primeiro  momento,  cabe  ressaltar  que,  embora  a  defesa

alegue a ausência de documento probatório acerca da idade e da instrução

escolar da vítima, extrai-se dos autos que, no depoimento judicial (fl. 64), a Sra.

Josefa Maria da Silva Araújo alega que apenas sabe escrever o seu nome e

que não sabe ler, tratando-se, portanto, de uma pessoa leiga.

Em segundo momento, em que pese não ter sido encontrado nos

autos documento que comprove ser  a  vítima maior  de 60 (sessenta)  anos,

basta  que  apenas  uma  das  circunstâncias  seja  demonstrada  para  que  se

autorize o aumento da pena acima do mínimo legal, neste caso, por tratar-se

de pessoa leiga.

Desembargador João Benedito da Silva
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Por  fim,  verifica-se  que  tal  circunstância  fora  utilizada  para

sopesar  a  sentença  de  primeiro  grau,  no  entanto,  não  fora  elemento  de

impugnação  em  sede  de  apelo,  que  seria  o  momento  oportuno  para  ser

suscitado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE  E  OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO
ATACADO. Observa-se que a tese defensiva, de que
os  peritos  não  assinaram  os  termos  do  respectivo
compromisso  e  do  próprio  laudo,  não  foi  objeto  do
recurso de apelação.  Assim, trata-se de argumento
novo,  não examinado anteriormente,  motivo pelo
qual  os  presentes  embargos  de  declaração  não
devem ser conhecidos, sob pena de supressão de
instância..  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NÃO
CONHECIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração
Nº  70060595956,  Terceiro  Grupo  de  Câmaras
Criminais,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Ivan
Leomar Bruxel, Julgado em 19/09/2014) (grifei).

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  PRINCÍPIOS  DA  ECONOMIA
PROCESSUAL E DA FUNGIBILIDADE. PRETENSÃO
DE  SIMPLES  REFORMA.  AUSÊNCIA  DE
ILEGALIDADE  MANIFESTA.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA.  DECISÃO  MANTIDA  POR  SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Em homenagem aos
princípios  da  economia  processual,  da  celeridade
processual  e  da fungibilidade recursal,  os embargos
de declaração são recebidos como agravo regimental.
2.  Mantidos  os  fundamentos  da  decisão  agravada,
porquanto não infirmados por razões eficientes, é de
ser negada simples pretensão de reforma. Súmula n.º
182 desta Corte. 3.  No presente writ o impetrante
traz  temática  não  ventilada  perante  o  Colegiado
estadual,  sendo  inviável  sua  cognição  por  esta
Corte,  sob  pena  de  indevida  supressão  de
instância.  4.  Embargos  de  declaração  recebidos
como  agravo  regimental,  a  que  se  nega
provimento.  (STJ  –  Edcl  no  HC  289196  SP
2014/0040593-0, Sexta Turma, Relator: Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Julgado em 11 de Março de
2014). (grifei).

Desembargador João Benedito da Silva
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Diante  do  exposto,  não  cabe  embargos  declaratórios  para

avaliação de novos argumentos, sob pena de supressão de instância.

2.  Desacordo  no  motivo  para  a  exclusão  de  uma

circunstância judicial desfavorável e não diminuição do   quantum   penal:

Alega a Defesa do Embargante que há contradição no trecho do

Acórdão em que se desconsidera uma circunstância avaliada como negativa ao

réu (comportamento da vítima) e, mesmo assim, conserva-se a pena-base.

Ab initio, convém ressaltar que a contradição é um vício interno do

julgado e não uma mácula que se atesta pela comparação da decisão judicial

com outro ato ou elemento do processo. Isto é, trata-se de um vício de lógica

interna  do  ato  decisório,  uma  desconformidade  entre  a  fundamentação  e  a

conclusão,  entre elementos da fundamentação, entre capítulos componentes

dos dispositivos, entre a ementa do acórdão e o voto do condutor. 

Esclarece-se, ainda, que apenas vícios contraditórios por  erro in

procedendo, ou seja, os que consistem em erro do juiz ao proceder a decisão,

são  cabíveis  de  saneamento  por  embargos  de  declaração  por  matéria

contraditória, por outro lado, não são cabíveis por vícios contraditórios por erro

in judicando.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  PRESSUPOSTOS  RECURSAIS
DE  CABIMENTO  E  ADEQUAÇÃO.  ALEGADA
CONTRADIÇÃO QUE NÃO SE AFERE ENTRE
PARTES  DA  DECISÃO  ATACADA,  MAS  SIM
ENTRE ESTA E OUTRA DECISÃO. EMBARGOS
IRREPARAVELMENTE  INEPTOS.
COMPETÊNCIA  DO  RELATOR.  MATÉRIA  DE
ORDEM  PÚBLICA  SOBRE  A  QUAL  NÃO  SE
OPERA  PRECLUSÃO  PRO  JUDICATO.
PREVALÊNCIA  DA  DECISÃO  POSTERIOR

Desembargador João Benedito da Silva
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SOBRE A ANTERIOR. ALEGADO CONFRONTO
QUE  SE  DÁ  COM  MERO  OBITER  DICTUM
CONSTANTE DE UMA DAS DECISÕES TIDAS
POR COLIDENTES. MANIFESTA INEXISTÊNCIA
DE  CONTRADIÇÃO  QUE  AUTORIZE  A
INTERPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  TENTATIVA DE OBTENÇÃO
DE EFEITOS INFRINGENTES. ALTERAÇÃO DE
COMPETÊNCIA MOTIVADA POR PREVALÊNCIA
DE  VOTO  VENCEDOR  EM  QUESTÃO
PROCESSUAL.  DISTINÇÃO  DE  ALTERAÇÃO
OCASIONADA POR DISSENSO MERITÓRIO.  1.
A contradição que autoriza a interposição de
Embargos de Declaração, conforme uníssono
entendimento doutrinário e  jurisprudencial,  é
aquela que se estabelece entre os termos da
própria  decisão  judicial,  ou  seja,  entre  a
fundamentação  e  o  dispositivo.  Não  a  que
porventura  exista  entre  o  julgado  e  o
ordenamento jurídico e, menos ainda, entre a
decisão  atacada  e  outro  provimento  judicial.
[…] (STJ – EDcl no Inq 583 pr 2008/0054598-6,
CE  –  Corte  Especial,  Relator:  Ministra  Maria
Thereza de Assis Moura, Julgamento em: 15 de
Março de 2017) (grifei)

Com efeito, fazendo uma análise superficial dos autos, vê-se que

a matéria ora ventilada em sede de embargos, no caso em comento, baseia-se

em  suposto  error  in  judicando,  uma  vez  que  apenas  demonstra  um  mero

inconformismo com a decisão prolatada em sede de acórdão. Sendo assim, não

há possibilidade de cabimento de tal recurso.

Ademais,  a  questão  suscitada,  nos  presentes  embargos  de

declaração,  se  afigura  devidamente  apreciada  e  decidida  por  esta  Egrégia

Câmara  Especializada  Criminal,  sendo  claramente  visível  o  interesse  do

embargante em rediscutir  matéria  já dirimida, 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.

E  não  obstante  as  razões  apresentadas  pelo  embargante,

verifica-se que o aresto embargado restou suficientemente motivado ao manter

Desembargador João Benedito da Silva
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a  pena  base  acima  do  mínimo  legal,  ainda  que  desconsiderando  uma

circunstância judicial valorada em desfavor do réu em primeira instância.

Eis  o  que  assentou  o  acórdão  (fls.  664/675),  sobre  a  matéria

versada nos embargos:

“[…]  Por  outro  lado,  não  se  pode  olvidar  o
entendimento pacificado no STJ no sentido de que o
comportamento da vítima não pode ser utilizado para
justificar a dosagem da pena-base acima do mínimo
legal (STJ – HC 354.978/RN, Rel.  Ministro RIBEIRO
DANTAS,  QUINTA TURMA,  julgado  em  02/06/2016,
DJe  13/06/2016  e  Reso  1284562/SE,  Rel.  Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 05/05/2016, DJe 17/05/2016).
Não obstante esse reparo a ser feito na apreciação do
art.  59  do  CP a  fixação  da  pena-base  não  merece
reforma, tendo-se em vista que ainda permaneceram
como  desfavoráveis  2  (duas)  das  8  (oito)
circunstâncias  judiciais,  o  que  justifica  a  fixação  da
sanção pouco acima do mínimo legal, como consta na
sentença, de forma que o aumento fixado pelo juiz  a
quo mostra-se proporcional e suficiente à reprimenda
do delito [...]”

Diante do exposto, observa-se que o embargante, apenas, revela

nos  embargos  seu  inconformismo com o  resultado  do  acórdão  que  lhe  foi

desfavorável,  não havendo  como prosperar  sua  pretensão,  na  matéria,  ora

ventilada, vez que o presente recurso é imprestável para substituir a decisão

tomada e para suscitar matéria nova, não arguida em sede de apelação.

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. Vejamos:

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)

Desembargador João Benedito da Silva
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Diante do exposto, a matéria trazida a lume foi suficientemente

enfrentada e claramente decidida no acórdão embargado, inexistindo qualquer

vício no voto condutor com relação a matéria acima ventilada.

3.  Consequências  do  crime.  Fundamentação  ínsita  ao  tipo

penal e à margem dos princípios da congruência e do contraditório.

Alega ainda o Embargante,  que o acórdão foi  omisso,  quando

deixou  de  analisar  a  tese  defensiva  acerca  da  errônea  aplicação  da  pena,

especialmente  no  tocante  à  “consequência  do  crime”,  além de  que  não  foi

objeto  da  narrativa  da  denúncia,  violando  o  princípio  da  congruência  e

contraditório.

Em primeiro momento, destaca-se que  a Turma Julgadora, para

demonstrar seu convencimento, não está obrigada a comentar, ponto a ponto,

os argumentos apresentados no recurso para embasar a decisão, ou seja, não

se  impõe  ao  julgador  o  dever  de  enfrentar,  detalhadamente,  todos  os

argumentos  sustentados  pelos  litigantes,  bastando  que  explicite  os  motivos

norteadores da decisão, não se mostrando esse recurso como via processual

adequada  para  que  as  partes  possam rediscutir  matérias  já  apreciadas  no

processo em análise, devendo limitar-se à presença dos vícios apontados na

lei.

Ademais,  verifica-se  que toda  matéria  arguida  pela  Defesa  foi

devidamente apreciada e decidida pela Câmara Criminal deste e. Tribunal de

Justiça,  sendo  claramente  visível  o  interesse  do  Embargante  em  rediscutir

matéria  já  analisada,  o  que  é  inadmissível,  pois  a  finalidade  do  presente

recurso  é,  em  regra,  de  esclarecer,  tornar  claro  o  acórdão,  sem  que  haja

modificação de sua essência.

Vejamos:

Desembargador João Benedito da Silva
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“[…] Com efeito, as circunstâncias e consequências do
delito são verdadeiramente desfavoráveis ao réu, haja
vista que o crime foi praticado contra pessoa de mais
de 60 (sessenta) anos de idade, com pouca instrução,
pois  sabia,  apenas,  escrever  o nome (fl.  64),  o  que
certamente tornou mais fácil a prática delitiva.
Ademais, as consequências do delito perenizaram-se
no  tempo,  uma  vez  que  os  valores  indevidamente
apropriados  pelo  acusado  não  foram  devolvidos  à
ofendida. [...]” (fl. 673v).

A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no entendimento de

que  não  caberá  embargos  de  declaração  para  reapreciação  de  matéria  já

analisada em sede de acórdão. Vejamos:

“CRIMINAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE  DO  FEITO.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA. HIPÓTESE DO ART. 620 DO CPP NÃO
CONFIGURADA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I. Os embargos de declaração somente
podem ser opostos dentro da sua previsão legal,  ou
seja,  com  vistas  a  suprir  omissão,  contradição  ou
obscuridade evidenciada no julgado, sendo que, não
existindo qualquer  um desses elementos  essenciais,
impõe-e a sua rejeição. II.  Hipótese na qual  não se
verifica no julgado motivação idônea para acolhimento
dos  aclaratórios,  por  não  se  vislumbrar  qualquer
irregularidade na decisão colegiada, ex vi do art. 620
do  CPP.  III.  Pretensão  do  embargante  que  se
resume à rediscussão das questões já enfrentadas
pelo  acórdão  embargado,  visando  à  reforma  do
julgado, o que não se mostra viável a via eleita. IV.
Embargos  de  declaração  rejeitados,  nos  termos  do
voto do Relator.” (STJ. EDcl no HC 208.821/CE, Rel.
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
01/12/2011, DJe 13/12/2011) (grifo nosso)

Por  fim,  cumpre  destacar  que  a  peça  acusatória  iniciadora  da

ação penal, consistente em uma exposição por escrito de fatos que constituem,

em tese,  ilícito penal,  com a manifestação expressa da vontade de que se

aplique a lei  penal  a  quem é presumivelmente seu autor  e  a indicação de

provas em que se alicerça a pretensão punitiva (CAPEZ, 2013, p. 202).

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesta senda, vale ressaltar que os requisitos da denúncia e da

queixa estão previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, in verbis:

“A denúncia  ou queixa conterá  a  exposição do fato
criminoso,  com  todas  as  suas  circunstâncias,  a
qualificação  do  acusado  ou  esclarecimentos  pelos
quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e,
quando necessário, o rol das testemunhas”.

Não  constituindo  requisito  da  denúncia  descrever  as

consequências  do  crime,  não  há  que  se  falar  em violação  ao  princípio  da

congruência e contraditório, pois a decisão fora embasada nos fatos narrados

na inicial.

Portanto, a matéria trazida a lume foi, suficientemente, enfrentada

no acórdão embargado, com toda a fundamentação ali constante, inexistindo

qualquer vício no voto condutor da decisão.

Forte em tais razões, rejeito os embargos de declaração.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sarmento

Vieira, 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, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


