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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão.
Inexistência. Teses  novas. Meio inapropriado.
Rejeição. 

- Na consonância do previsto no art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração se
consubstanciam em instrumento processual destinado a
sanar falhas, suprir omissões, esclarecer a ambiguidade
e aclarar a obscuridade na decisão proferida pelo órgão
jurisdicional, não se prestando a examinar matéria não
discutida na apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR os embargos declaratórios,
em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração  com  efeitos
infringentes opostos por Fellype Matheus Polari Abrantes contra acórdão de fls.
146/149v, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao seu
recurso.



Em suma, ao que se depreende das razões de fls. 152/161,
o embargante alega a existência de omissão no acórdão mencionado quanto à
questões  de  ordem  processual  e  pública. Aduz  que  inexiste  motivação  na
decisão que analisou a resposta à acusação apresentada pela defesa, tendo a
magistrada  a  quo ignorado  as  teses  aduzidas  pela  defesa  e  dado
prosseguimento ao feito, constituindo uma decisão nula. Afirma que referida
omissão  afrontou  o  princípio  constitucional  da  motivação  das  decisões,
constante do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e que a matéria deve
ser analisada, diante da devolutividade do recurso de apelação, mesmo não
tendo sido arguida anteriormente. 

Além  disso,  aponta  a  ocorrência  de  bis  in  idem ante  o
concurso de agentes ter sido utilizado para agravar a pena tanto no delito de
roubo quanto da corrupção de menores. 

Requereu  o provimento dos embargos para que sejam
sanadas as omissões apontadas, atribuindo-lhe  efeitos  infringentes  para
modificar o acórdão embargado a fim de reconhecer a nulidade do despacho de
fl. 38 e todos os atos processuais subsequentes, bem como excluir a causa de
aumento do art. 157, § 2º, inciso II, do CP. 

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. José Roseno Neto, opinou pela
rejeição dos embargos (fls. 164/165).

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator).

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto
preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos inerentes à espécie de
recurso.

Aduz o embargante que o Acórdão proferido por esta
Colenda Câmara Criminal, às fls. 146/149v, encontra-se omisso uma vez que
deixou  de  examinar  algumas  questões  de  ordem  processual  e  de  ordem
pública. 

Aponta,  inicialmente,  a  ausência  de  fundamentação  da
decisão da magistrada  a quo que rechaçou a absolvição sumária e designou
audiência de instrução e julgamento (fl. 38), ignorando as teses aduzidas pela
defesa na resposta à acusação apresentada e dando prosseguimento ao feito,
gerando  nulidade.  Ressaltou  que,  diante  da  devolutividade  do  recurso  de
apelação, as matérias não analisadas deveriam ter sido exploradas, mesmo
não tendo sido arguidas anteriormente. 



Ademais, aponta a ocorrência de  bis in idem considerando
que o concurso de agentes foi utilizado para agravar a pena tanto no delito de
roubo  quanto  da  corrupção  de  menores,  impondo-se,  por  esta  razão,  a
exclusão da causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, do CP.

Com a devida vênia ao embargante, não vislumbrei no v.
acórdão mencionado qualquer ambiguidade, contradição, obscuridade ou
omissão. 

O decisum atacado bem analisou o caderno processual,
evidenciando, de forma cabal e irrefutável, a materialidade e autoria delitivas.
Ressalte-se, ainda, que os elementos arguidos pela defesa em suas razões de
apelação foram devidamente examinados, inexistindo, assim, a omissão
alegada.

Em  relação  à  alegada  ausência  de  fundamentação  da
decisão da juíza primeva que entendeu não ser caso de absolvição sumária e
determinou o prosseguimento do feito (fl. 38), bem como a ocorrência de bis
in idem, observa-se não terem sido matérias suscitadas nas razões do apelo de
fls. 118/123, razão pela qual incabível os embargos.

É que os embargos de declaração prestam-se apenas para
esclarecer/suprir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
existente no acórdão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 619 do CPP:

“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”.

Não podem os embargos servir para analisar tópico que não
tenha sido alegado anteriormente, uma vez que constituiria ofensa ao princípio
do contraditório.

Vejamos julgados nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIMES  DE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO,  FURTO  E  USO  DE
DROGA (ARTIGOS 304, 155 DO CP E 28 DA LEI 11.343/06) -
AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO -
INOCORRÊNCIA  -  INOVAÇÃO  RECURSAL  -  TESE  NOVA  NÃO
ALEGADA  EM  SEDE  DE  APELAÇÃO  -  INADMISSIBILIDADE  -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
-O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal
está  disciplinado  no  artigo  619  do  Código  de  Processo  Penal,
sendo que a inexistência dos vícios ali  consagrados implicam a
rejeição da pretensão aclaratória. 
-Matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação
recursal  e  ofensa  ao  princípio  do  contraditório,  não  pode  ser
debatida  em  sede  de  embargos  declaratórios”. (TJMG  -



Embargos  de  Declaração-Cr  1.0521.16.002693-1/002,
Relator(a):  Des.(a)  Wanderley  Paiva,  1ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  06/02/2018,  publicação  da
súmula em 21/02/2018) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  ERRO  MÉDICO  NÃO  COMPROVADO.
OMISSÃO.  CONTRADIÇÃO.  INEXISTENCIA.  APRESENTAÇÃO  DE
TESE NOVA. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS  E  NÃO  PROVIDOS.  1.  Afasta-se  a  alegação  de
omissão se todos os argumentos apresentados pelo recorrente
foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col.
Turma, verificando-se, pois, que, na verdade, a parte apresenta
nova tese e postula a realização de novas diligências, fugindo da
vinculação argumentativa própria dos embargos de declaração 2.
Embargos  rejeitados”.  (TJ-DF  -  EMD1:  201401110325651
Apelação  Cível,  Relator:  JOSAPHÁ  FRANCISCO  DOS
SANTOS,  Data  de  Julgamento:  18/05/2016,  5ª  Turma
Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/05/2016,
Pág.: 325)

Na hipótese dos autos, a falta de fundamentação de uma
decisão do juiz de primeiro grau, bem como a ocorrência de bis in idem, não
alegadas até a sentença, nem no apelo, não podem ser suscitadas em sede de
embargos. 

O que se depreende dos autos, é que o embargante deseja
tão-somente apresentar tese defensiva não discutida na apelação.

Portanto, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos não são meios próprios de reapreciação da matéria, nem para
avaliar incursões de matérias processuais novas, mas, sim, ao
aperfeiçoamento de todo e qualquer julgado, esclarecendo o decisum, ante a
ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura
existentes.

Deste modo, não obstante a irresignação do opositor, tendo
os presentes embargos declaratórios objetivos diversos aos previstos na lei de
regência, alternativa outra não resta senão rejeitá-los. 

Posto  isso, CONHEÇO  E  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, em harmonia com o parecer ministerial. 

É como 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 Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da



vaga de Desembargador). Ausente justificadamente o Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho. 

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, 27 de março de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


