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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001581-78.2007.815.0271 – Vara 
Única da Comarca de Picuí 

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
EMBARGANTE : Leovegildo Filho
ADVOGADOS : Humberto Albino de Moraes e Humberto A. da Costa 
                            Junior
EMBARGADA : A Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 
MODIFICATIVO. Omissões. Inexistência. 
Rediscussão da matéria e inovação recursal. 
Impossibilidade. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

– Os embargos declaratórios, nos termos do art. 
619 do CPP, têm a finalidade de esclarecer pontos 
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos 
existentes na decisão.

– No caso em tela, não há qualquer ambigüidade, 
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, 
pois a decisão combatida é coerente e lógica com 
os próprios pressupostos. Ademais, os embargos 
declaratórios não servem para reexaminar a 
matéria já devidamente apreciada pela Câmara, 
nem é meio de inovação recursal, razão pela qual 
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devem ser rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima 
identificados.

Acorda, a Câmara Criminal do Egrégio  Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, por votação unânime, em REJEITAR OS 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 339/341) 
opostos por Leovegildo  Filho, através de seus advogados constituídos, 
contra o v. Acórdão (fls. 329/337) lançado nos autos do  Recurso  em 
Sentido  Estrito  nº 0001581-78.2007.815.0271, no qual se decidiu, à 
unanimidade, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento 
do recurso.

Em suas razões recursais, alega  que  o  acórdão 
embargado  foi  omisso  quanto  à  questão  referente  ao  instrumento  do 
crime,  como  também desprezou  o  argumento  defensivo  no  tocante  à 
qualificadora do motivo fútil, deixando a cargo do Conselho de Sentença 
essa questão de direito, onde se alegou que se o fato foi precedido de 
uma  discussão  a  futilidade  desaparece.  Por  fim,  diz  que  a  decisão 
colegiada  não  teceu  nenhuma linha  sobre  as  lesões  sofridas  pelo  ora 
embargante.

Pede, ao final, a procedência dos embargos para 
reconhecer as omissões apontadas e prequestionou os temas.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria de Justiça 
do Estado da Paraíba, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça - 
Dra. Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo -, às fls. 345/348, opinou 
pela rejeição dos embargos e, alternativamente, por seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
(Relator)
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Razão não assiste ao embargante.

Primeiramente, cumpre assinalar que os embargos de 
declaração somente são oponíveis quando houver na decisão 
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o 
art. 619 do CPP. 

No caso em tela, ao contrário do afirmado pelo 
embargante, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, pois a 
decisão combatida é coerente e lógica com os próprios pressupostos. 
Ademais, os embargos declaratórios não servem para reexaminar a 
matéria já devidamente apreciada pela Câmara.

Em que pese a insatisfação do embargante, não 
vislumbrei no v. acórdão de fls. 329/337  qualquer ambiguidade, 
contradição, obscuridade ou omissão. O decisum atacado bem analisou o 
caderno processual, evidenciando, de forma cabal e irrefutável, a ausência 
de  excludente  de  antijuridicidade,  o  pedido  de  desclassificação  e  os 
indícios da materialidade e da autoria delitivas suficientes a respaldar a 
decisão de pronúncia. 

Ressalte-se, ainda, que os elementos probatórios dos 
autos foram examinados em sua plenitude, inclusive o ora arguido pelo 
embargante quanto ao motivo fútil, vejamos:

“...
No mérito, o recorrente alega a inexistência de 
elementos que apóiem a qualificadora do motivo fútil, 
não se configurando em razão de haver rixa e discussão 
anterior ao fato. Por outro lado, segundo afirma, teria o 
réu agido em legítima defesa, defendendo-se de uma 
agressão injusta a sua pessoa, estando, portanto, 
amparado pela excludente penal da ilicitude. Pugna, por 
fim, pela desclassificação do delito, para o tipo previsto 
no caput do art. 121, do CP.
Quanto ao pleito para afastar a qualificadora do motivo 
fútil, devemos lembrar que o Superior Tribunal de 
Justiça já proclamou: "Esta Corte Superior tem 
reiteradamente decidido que "somente é cabível a 
exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia 
quando manifestamente improcedentes e descabidas, 
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou 
não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (HC 
198.945/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge MUSSI, DJe 
19/10/2011)." (Trecho da ementa do HC 219350/GO, 
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Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. em 
15/05/2012)
Assim, em caso de incerteza sobre a ocorrência ou não 
de uma qualificadora a questão deverá ser dirimida 
pelo Tribunal do Júri, o juiz natural para o julgamento 
dos crimes dolosos contra a vida. 
Além disso, na espécie, a qualificadora do motivo fútil 
não se apresenta manifestamente improcedente, pois 
encontra amparo em uma vertente da prova produzida, 
onde, em tese, se verifica que a vítima teria sido morta 
por causa de desentendimentos havidos por razões 
políticas. A qualificadora do homicídio, assim, estaria 
caracterizada pelo motivo torpe...” - fls. 332/332v

Quanto ao instrumento do crime – no caso, o tamanho 
de polegadas que tinha a faca utilizada no delito – e as lesões sofridas 
pelo embargante na hora dos fatos, o acórdão embargado deixou claro a 
impossibilidade  de  se  adentrar,  na  fase  de  pronúncia,  em  questões 
meritórias e valoração das provas:

“... Como é de conhecimento, nesta fase processual 
vige o princípio in dubio pro societate, motivo pelo qual 
descabe, por ora, valoração meticulosa sobre a prova 
produzida nos autos, sob pena de incorrer em 
antecipação do mérito, em desrespeito à esfera de 
competência exclusiva do Júri popular, juiz natural da 
causa. 
Nessa  fase  do  procedimento  do  Tribunal  do  Júri,  
apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito,  
deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à  
certeza da execução do crime e seu modus operandi.  
Não  se  admite  subtrair  do  Juízo  Natural  sua  
competência constitucional de julgar os crimes dolosos  
contra a vida e de analisar a ação delituosa com todas  
as suas circunstâncias, concretamente ocorridas...” - fl. 
336. 

Com efeito, basta uma breve leitura do acórdão 
embargado para se constatar que foram analisadas todas as alegações 
defensivas em seu arrazoado e, fundamentadamente, de forma cristalina 
e de fácil compreensão, negou-se  provimento  ao  recurso  em  sentido 
estrito. 

Ademais, tenho que no v. acórdão houve a declinação 
de todos os elementos de convicção necessários para sua prolação, 
expostos de forma a se alcançar o princípio da sociabilidade do 
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convencimento jurisdicional. A propósito, sobre o tema, preleciona 
Mirabete: 

"Como a finalidade dos embargos de declaração é 
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão 
proferido, sem modificar a substância, não se admitem, 
por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de 
reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento 
de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua 
do julgado, se pretende rediscutir questão que nele 
ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua 
essência ou substância." (MIRABETE, Julio 
Fabbrini. Código de Processo Penal 
Interpretado, 8.ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 
2001, p. 1343). 

Portanto, não havendo omissão, contradição ou 
obscuridade no v. decisum, não compete ao Órgão Julgador prestar 
esclarecimentos à parte sobre a “motivação da motivação”  do seu 
convencimento, já que os embargos não comportam o reexame das 
provas. 

Sobre o assunto, preleciona Guilherme de Souza Nucci: 

"Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. 
Os embargos de declaração não têm o caráter de 
reavaliação da valoração dos fatos, nem tão pouco das 
provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações 
excepcionais, quando há ambigüidade, obscuridade, 
contradição ou omissão." (NUCCI, Guilherme de 
Souza. Código de Processo Penal Comentado, 6.ª 
ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora RT, 
2007, p. 955).

Lado outro, da leitura das razões da presente oposição, 
verifica-se que a pretensão do embargante, a pretexto de que a decisão 
foi omissa, é o reexame da matéria submetida a julgamento, para fins de 
prequestionamento, ou seja, uma nova discussão, não sendo possível em 
fase de aclaratórios haver inovação recursal. 

Nesse norte, decisões recentes do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 
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PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. I - A oposição de embargos de 
declaração, consoante disposto no art. 619 do Código 
de Processo Penal é restrita às hipóteses de 
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no 
acórdão embargado. II - A pretensão de rejulgamento 
da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se 
inadequada. III - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 198.590/SP, Rel. Ministra 
REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado 
em 27/03/2014, DJe 02/04/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. 
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. 
INADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO 
ORAL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS 
REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, 
obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, 
uma vez que o acórdão embargado apreciou as teses 
deduzidas fundamentadamente, explicitando as razões 
que levaram ao parcial provimento do recurso ordinário 
em habeas corpus, não há como se acolher os 
declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de 
declaração para rediscutir matéria já devidamente 
enfrentada pela decisão embargada. 3. Não se admite 
sustentação oral em sede de embargos de declaração, 
cujo julgamento, inclusive, independe de prévia 
intimação das partes. 4. Embargos de declaração 
rejeitados. (EDcl no RHC 36.550/GO, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
25/03/2014, DJe 02/04/2014)
 

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

Ante o exposto, não vislumbrando no v. acórdão 
embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, 
passível de correção pela via eleita, REJEITO os embargos declaratórios, 
em harmonia com o parecer ministerial. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
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Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito 
da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o representante do Ministério  
Público, Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador 
de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 25 de 
setembro de 2014.

 DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                    RELATOR


