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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
MATÉRIA JÁ  ANALISADA E  DECIDIDA PELA
CÂMARA  CRIMINAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
NOVA  APRECIAÇÃO.  VIA  IMPRÓPRIA.
INADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração não se  prestam a
rediscutir  matéria  já  devidamente  apreciada,  e
nem  a  modificação  essencial  do  acórdão
embargado.

O recurso especial e o recurso extraordinário não
possuem efeito suspensivo (art. 637 do CPP) de
modo  que  mesmo  que  o  réu  venha  a  interpor
algum  desses  recursos  a  decisão  recorrida
continua a produzir efeitos, sendo, assim, possível
a  execução  provisória  da  decisão,  após
observado  o  duplo  grau  de  jurisdição,  por  ser
mero efeito da confirmação da condenação.

Vistos, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO

VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração,  com  efeito  de

prequestionamento, opostos por  Márcio Oliveira Barbosa de Lima face o

acórdão de fls. 545/563v, de relatoria do Des. João Benedito da Silva, que, por

unanimidade da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, deu  provimento

parcial  ao  apelo para,  mantendo  a  condenação,  reformar  a  dosimetria  da

pena, reduzindo a sanção penal e alterando o regime inicial de cumprimento.

Em suas razões recursais (fls. 565/573), o Embargante aludiu a

existência  de:  a)  omissão,  quanto  a  preliminar  de  parcialidade  do  Juízo

primevo ao  afrontar  o  disposto  nos  arts.  187/189  do  CPP,  b) contradição,

baseada  na  inexistência  de  provas  de  que  tinha  ele  ciência  dos  crimes

praticados pelos corréus, além do fato de que a testemunha Rildo Alves não

teria  sido  ouvida  em  Juízo,  como  restou  consignado  no  acórdão,  e  c)

obscuridade, considerando a ausência de um conjunto probatório seguro para

a condenação.

Questionou, por fim, a não concessão do direito de recorrer em

liberdade.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Francisco Sagres Macedo Vieira, exarou o parecer, de fls. 583/596, opinando

pela rejeição dos embargos e, consequente,  a manutenção do acórdão ora

objurgado.

É o relatório.

VOTO

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto em

nosso  ordenamento  jurídico  possui  um  objetivo  específico,  sendo  que  os

embargos de declaração se prestam para complementar ou aclarar as decisões
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judiciais  como um todo quando nestas  existirem pontos  omissos,  obscuros,

contraditórios ou haja, em seu teor, ambiguidade (artigo 620 do CPP).

A finalidade, então, dos embargos de declaração é, tão somente,

corrigir  defeitos porventura existentes nas decisões proferidas pelo julgador,

não se prestando, pois, para reexame e novo julgamento do que foi decidido, já

que, para tanto, há recurso próprio previsto na legislação.

- DA OMISSÃO

O  Embargante  aludiu  a  existência  de  omissão  no  acórdão

vergastado diante da inexistência de qualquer menção da preliminar levantada,

quanto à parcialidade do Juízo  primevo que, supostamente, teria afrontado o

disposto nos artigos 187 a 189 do CPP, ao agir como órgão acusador.

A propósito,  nas razões do apelo,  mais especificamente às fls.

452/456,  sob  o  título  “Preliminar  de  Nulidade  da  Instrução  –  Verificada  a

Quebra da Imparcialidade do Magistrado da Audiência de Instrução, como se

pode observar  das mídias audiovisuais constantes dos autos”,  veio o réu a

alegar:

Datíssima vênia, mas a primeira constatação que se
faz é a maneira desarrazoada como o D. Juiz primário
conduziu  a  instrução  processual,  pois,  buscando  a
todo  custo  obter  declarações  dos  corréus  Diogo  e
Natália quanto a participação do apelante nos crimes
sub  judice,  além  da  forma  como  foi  conduzido  o
interrogatório deste condenado. (fl. 453)

No entanto, da leitura do acórdão destaca-se o seguinte trecho:

- QUEBRA DA IMPARCIALIDADE

O  Apelante  Márcio  Oliveira  levantou,  ainda,  a
preliminar  de  nulidade  da  instrução,  argumentando
que houve a quebra da imparcialidade do magistrado
na audiência de instrução e julgamento uma vez que
teria ele agido como o titular da acusação na tentativa
de  obter  algum  elemento  de  prova  que  pudesse
incriminá-lo.
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O artigo 564,  I  do CPP dispõe que a nulidade será
declarada diante da suspeição do juiz. Por sua vez, o
artigo  95,  I  do  mesmo  Código  admite  no  processo
penal  a  exceção  de  suspeição,  a  fim  de  ser
reconhecida  a  parcialidade  do  juiz  (art.  145,  IV  do
CPC/2015).  Referida  exceção  não  foi  oposta  nos
autos. 
Ademais, o artigo 563 do CPP leciona que nenhum ato
será  declarado  nulo  se  da  nulidade  não  resultar
prejuízo para acusação ou para a defesa. Nesse norte,
nenhum prejuízo restou demonstrado devendo, assim,
ser rejeitada a preliminar. (fl. 547v)

Outrossim, o rol de questões elencado nos artigos 187 e 188 do

CPP não é  exaustivo,  não inibindo o magistrado de efetuar  perguntas  que

entender pertinentes para o melhor deslinde do feito, em busca da verdadeira

realidade dos fatos. Ao assim agir, não estará ele agindo sob o pálio de órgão

acusador mas, sim, em plena observância ao que dispõe o artigo 8º do Código

de Ética da Magistratura, in verbis:

Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas
provas  a  verdade  dos  fatos,  com  objetividade  e
fundamento, mantendo ao longo de todo o processo
uma distância equivalente das partes, e evita todo o
tipo de comportamento que possa refletir favoritismo,
predisposição ou preconceito.

Nesse norte, não há omissão a ser declarada.

- DA CONTRADIÇÃO

Negou  que  o  corréu  Diogo  Vital  da  Silva  tenha  dito  em  seu

interrogatório  judicial  o  seguinte  trecho  relatado  na  decisão  colegiada

combatida: “disse que o veículo automotor seria um corsa, de cor vinho, e que

Márcio,  primo  de  Nayadeson,  estava  dirigindo.  Afirmou  que  Márcio  tomou

conhecimento do crime logo no primeiro assalto, quando viu uma bolsa com

dinheiro”.

Entretanto, o tipo, a cor do veículo automotor e o fato de Márcio

ser  o  motorista  foram descritos a  partir  do minuto 02:06 do  interrogatório

judicial (mídia digital de fl. 536). Por sua vez, o fato da ciência de Márcio desde
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o primeiro assalto consta  a partir  do minuto 07:35,  enquanto a menção à

bolsa com dinheiro foi mencionada a partir do minuto 25:20.

Logo em seguida, o Embargante aludiu que o réu Diogo, somente

sob a incisiva pressão do juiz, disse que o ora Embargante (Márcio Oliveira)

tinha conhecimento  dos crimes a serem praticados,  buscando,  com isso,  a

rediscussão do mérito, o que não é admitido nesse instante processual.

Ainda,  o  Embargante  arguiu  que  a  testemunha  Rildo  Alves,

arrolada pelo Ministério Público, não teria sido ouvida em Juízo. Entretanto, as

suas declarações podem ser assistidas na mídia digital  constante à fl.  536,

como consignado no acórdão à fl. 554.

Questiona,  por  fim,  o  trecho  do  acórdão  (fl.  555)  no  qual  se

concluiu que ele teria ido até a Padaria “Delícia de Massa” com os corréus,

afirmando que ele teria dado carona a eles somente até a Panificadora Castelo

Branco.

No entanto, resta inconteste nos autos que o primeiro local a ser

assaltado foi a Padaria “Delícia de Massa”, localizada no bairro Jardim Veneza,

restando, ainda, consignado no acórdão que uma das divergências observadas

seria exatamente se Márcio Oliveira teria ido até a primeira Panificadora ou

teria acompanhado todo o trâmite delitivo, fato esse que foi minuciosamente

analisado no acórdão ora objurgado (vide fls. 555/555v).

- DA OBSCURIDADE

A  título  de  obscuridade,  aludiu  a  ausência  de  um  conjunto

probatório seguro para a condenação.

In casu, os assuntos suscitados já se afiguram por devidamente

apreciados e decididos por esta Egrégia Câmara 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
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regra, de esclarecer, tornar claro o acórdão, sem que haja modificação de sua

substância.

Observe-se  daí,  então,  que o  embargante,  apenas,  revela  nos

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

totalmente favorável, não havendo como prosperar sua pretensão, vez que o

presente recurso não se presta para substituir a decisão tomada.

A propósito:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  ALEGADA
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO  DO
JULGADO EMBARGADO - PREQUESTIONAMENTO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  NÃO  CONHECIDO  -
INTEMPESTIVIDADE  -  DESNECESSIDADE  DE
DISCUSSÃO  DAS  QUESTÕES  DE  MÉRITO.  -  Os
Embargos de Declaração não se prestam à promoção
de reexame da matéria apreciada e julgada, de modo
que, não havendo qualquer omissão, contradição ou
obscuridade,  devem  ser  rejeitados.  Sendo  os
embargos interpostos de acórdão que não conheceu
do  agravo  de  instrumento  por  intempestividade,
desnecessária  se  faz  a  discussão  do  mérito  do
recurso.  (TJMG.  Processo  n.º  0153377-
08.2010.8.13.0000. Relatora: Armando Freire. Data do
julgamento:  23.11.2010.  Data  da  publicação:
10.12.2010)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.  I.  Os  embargos  de  declaração  são
cabíveis  quando  houver  no  acórdão  contradição,
omissão  ou  obscuridade  a  ser  sanada.  Podem  ser
também  admitidos  para  correção  de  eventual  erro
material,  conforme  preconizado  pela  doutrina  e
jurisprudência,  sendo  possível,  excepcionalmente,  a
alteração  ou  modificação  do  julgado.  (…)  III.  Os
embargos de declaração não são a via adequada para
instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo
que  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  os
recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535
do Código de Processo Civil. IV. Negou-se provimento
aos recursos. (TJDFT. Acórdão n.º 538490. 6ª Turma
Cível.  Relator:  José  Divino  de  Oliveira.  Data  do
julgamento:  28.09.2011.  Disponibilização  no  Dje:
06.10.2011)

Destarte,  a  Turma  Julgadora,  para  demonstrar  seu

convencimento, não está obrigada a comentar, ponto a ponto, os argumentos
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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,  há  de  se  observar  que  no  processo  penal  vige  o

princípio da verdade real  que deve ser entendido como uma verdade a ser

adquirida  das  influências  da  acusação  e  da  defesa  no  decorrer  do  trâmite

processual à luz do contraditório substancial, ou seja, a verdade que se busca

no  processo  não  é  o  conhecimento  ou  apreensão  absoluta de  um

acontecimento,  até  por  ser  tal  condição  impossível  de  ser  abarcada  pela

capacidade de conhecimento humano,  restringindo-se,  então,  a  observância

dos fatos e das circunstâncias trazidos pelas partes aos autos.

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.

- DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Apesar de concedido o direito de recorrer em liberdade pelo Juízo

de Origem (fl. 411), mantida a condenação na fase recursal, deve ser iniciada a

execução provisória da pena, eis que já observado o duplo grau de jurisdição.

Anota-se que a posição adotada hoje pela jurisprudência pátria é

a de ser possível o início da execução da pena condenatória após a prolação

de  acórdão  condenatório  em  2º  grau  e  isso  não  ofende  o  princípio

constitucional da presunção da inocência.

É que o recurso especial e o recurso extraordinário não possuem

efeito suspensivo (art. 637 do CPP) de modo que mesmo que o réu venha a

interpor algum desses recursos a decisão recorrida continua a produzir efeitos,
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sendo, assim, possível a execução provisória da decisão  após observado o

duplo grau de jurisdição, o que é o caso dos autos.

Sublinha-se  que,  até  que  seja  prolatada  a  sentença  penal,

confirmada em 2º grau, deve-se presumir a inocência do réu. Mas, após esse

momento, exaure-se  o  princípio  da  não  culpabilidade,  até  porque  os

recursos cabíveis da decisão de segundo grau ao STJ ou STF não se prestam

a discutir fatos e provas, mas apenas matéria de direito.

Soma-se ao exposto não ser necessária a prévia discussão sobre

o tema, considerando ser mero efeito da confirmação da condenação penal.

Forte em tais razões, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  Decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,   dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, Arnóbio Alves

Teodósio e Marcos William de Oliveira ( Juiz convocado até o preenchimento

da vaga de Desembargador).Ausente, justificadamente, os Desembargadores

Carlos Martins Beltrão Filho e  Márcio Murilo da Cunha Ramos). Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 27 (vinte

e sete) dias do mês   de fevereiro de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                         RELATOR


