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A C Ó R D ÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0028690-97.2016.815.2002 – 5ª Vara Criminal
da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Edson da Costa Urbano
ADVOGADO: Paulo Roberto de Lacerda Siqueira (OAB/PB 11.880)
APELADO: Justiça Pública

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. EFEITOS
MODIFICATIVOS.  EXPRESSO  FIM
PREQUESTIONATÓRIO.  ALEGADA  OMISSÃO.
PRETENSÃO PARA REEXAME DE QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS.  INADMISSIBILIDADE.  MEIO
PROCESSUAL  INIDÔNEO.  TODAS  AS
INSURGÊNCIAS  RECURSAIS  DISCUTIDAS.
FUNDAMENTAÇÃO  PERTINENTE.  ACÓRDÃO
CLARO  E  PRECISO.  INEXISTÊNCIA  DE
OMISSÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  619  DO  CPP.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1.  Visando  os  embargos  declaratórios  a  sanar
ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou  omissão
existentes em acórdão, serão eles rejeitados, quando
não vierem aquelas a se configurarem, constituindo-se
meio inidôneo para reexame de questões já decididas.

2.  Os embargos declaratórios  só têm aceitação para
emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima
excepcionalidade,  quando  manifesto  o  erro  de
julgamento,  não  se  prestando  para  rediscutir  a
controvérsia debatida no aresto embargado.

3. Para alcançar o duplo fim de efeitos modificativos e
de prequestionamento, o embargante, ainda sim, deve
demonstrar  os  pressupostos  do  art.  619  do  CPP
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão),
e, não o fazendo, só resta a rejeição da via aclaratória.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  embargos  de
declaração acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  os  embargos  de  declaração,  nos
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos,
opostos pelo acusado,  José Edson da Costa Urbano,  às fls. 444-467 (vol. III), em
face do v. acórdão de fls. 432-442/V (vol. III), que negou provimento  ao apelo e,
assim,  manteve  os  termos  da  sentença  condenatória  de  fls.  337-345 (vol.  III),
alegando, para tanto, a existência de omissões na referida decisão colegiada.

Aponta a i. Defesa que o acórdão proferido pela Colenda Câmara
Criminal  do  TJ/PB  não  apreciou  a  tese  defensiva  concernente  à  ausência  de
materialidade dos crimes de estelionato, aduzindo falta de prova para demonstração
inequívoca das condenações. E ainda, que houve omissão quanto a existência de erro ou
injustiça no tocante a aplicação da pena.

Ao final, requereu o provimento dos embargos para lhes atribuir
efeitos  infringentes,  ante  a  omissão  apontada,  com  a  consequente  absolvição  do
embargante.

No Parecer de fls. 470-474 (vol. III), a douta Procuradoria de
Justiça, Dra. Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, opinou pela rejeição dos
Embargos de Declaração ante a inexistência de quaisquer das situações previstas na
legislação pertinente.

Conclusos os autos, coloquei-os em mesa para julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade recursal:

Conheço dos  embargos aclaratórios,  por  estarem presentes  os
seus pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, uma vez que o
acórdão atacado foi publicado no dia 14.12.2017 (quinta-feira), conforme se verifica
à  fl.  443  e  o  referido  recurso  foi  interposto  no  dia  18.12.2017  (segunda-feira),
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conforme a chancela de protocolo à fl. 444 (vol. III), preenchendo, portanto, o prazo
de 2 (dois) dias previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Da pretensão dos embargos declaratórios:

2.1. Da ausência de materialidade:

Ao examinar  os  autos,  não  se  verifica,  no  corpo  do  acórdão
embargado, a existência de mácula capaz de ensejar reparos pela via de Embargos de
Declaração, não prevalecendo, assim, o intento da Defesa de omissão no julgado,
por  sustentar  que  não  foi  apreciada  tese  defensiva  concernente  à  ausência  de
materialidade  dos  crimes  de  estelionato  (três),  consoante  as  razões  adiante
expendidos:

O pedido deve ser rejeitado.

De  início,  vale  dizer  que  os  embargos  declaratórios  não  se
prestam  à  reforma  da  decisão,  mas,  sim,  ao  seu  aperfeiçoamento,  nas  restritas
hipóteses  dos arts.  619 e 620 do Código de Processo Penal,  que traz um rol  de
pressupostos necessários que devem existir para o seu processamento. Vejamos:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação,  câmaras  ou  turmas,  poderão  ser  opostos
embargos de declaração, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

“Art.  620.  Os  embargos  de  declaração  serão
deduzidos em requerimento de que constem os pontos
em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso.”

Das transcrições supra,  percebe-se que o rol  dos requisitos lá
inserido não se trata de um mero elenco exemplificativo, pois esgota a possibilidade
de conhecimento e processamento do recurso aclaratório. Dessa forma, é preciso que
haja ambiguidade, obscuridade, contrariedade e/ou omissão, porque, caso contrário,
não deve ser conhecido ou ser rejeitado.

A propósito:

“Consoante previsão do art.  619 do CPP, o recurso
integrativo  de  embargos  tem guarida  especialmente
para  eliminar  da  decisão  qualquer  ambiguidade,
obscuridade,  contradição  ou  omissão  sobre  ponto
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acerca  do  qual  se  impunha  pronunciamento,  vícios
inocorrentes  na  espécie.  [...].  Os  embargos
declaratórios  não  visam  ao  reexame  do  tema
decidido.  Embargos  rejeitados.”  (STJ  -  EDcl-HC
44.664/SP - Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura
- DJE 15/06/2009)

“Não  se  acolhem  embargos  de  declaração  quando
inexiste adequação às hipóteses inseridas no art. 620,
caput, do CPP.” (STJ - Embargos no RHC 8.799/SC -
Rel. Min. Félix Fischer - DJ 13.12.1999, p. 160).

Vê-se,  portanto,  que  tal  recurso  é  voltado  para  esclarecer
dúvidas  surgidas  no  acórdão,  quando  neste  se  faz  presente  ambiguidade,
obscuridade,  contradição  ou omissão,  permitindo  seu  melhor  entendimento.  Essa
interpretação já vem, de há muito, do Excelso STF, in litteris:

“Embargos  declaratórios  –  Objeto.  Os  embargos
declaratórios  visam ao  aperfeiçoamento  da  prestação
jurisdicional  devida  pelo  Estado-Juiz,  pressupondo
omissão, dúvida, contradição ou obscuridade. Não se
prestam  a  uma  nova  valoração  jurídica  dos  fatos
envolvidos na lide (JSTF 180/349 – apud Julio Fabbrini
Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado. 10.
ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1596)”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem igual entendimento,
que se pode verificar nos seguintes escólios:

“Em essência, a oposição de embargos de declaração
almeja  o  aprimoramento  da  prestação  jurisdicional
por meio da integração de julgado que se apresenta
omisso, contraditório, obscuro ou com erro material
(art.  619  do  CPP).”  (STJ  -  EDcl-AgRg-REsp
1.154.263/SC - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJE
21/08/2013, pág. 1026) 

“Os  embargos  de  declaração  consubstanciam
instrumento  processual  apto  a  suprir  omissão  do
julgado  ou  dele  excluir  qualquer  obscuridade,
contradição ou erro material [...].” (STJ - EDcl no HC
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139.206/SP,  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  J.
02/03/2010, DJe 29/03/2010).

Cumpre  frisar,  também,  que  o  entendimento  pretoriano  é  no
sentido  de  que,  somente  em  caráter  excepcional,  quando  manifesto  o  erro  de
julgamento,  dar-se-á efeito  modificativo aos embargos declaratórios,  ou seja,  sua
aceitação  incide  apenas  em raríssima  excepcionalidade,  pois  não  se  presta  para
rediscutir a controvérsia debatida no aresto embargado.

A parte defensiva busca inverter o sentido ao qual os embargos
de declaração se destinam, pois pretende o reexame das proposições levantadas no
predecessor recurso de apelação, em razão de o acórdão lhe ter sido desfavorável.

Esta  Relatoria  analisou  todos  os  pleitos  recursais  de  forma
exaustiva, conforme se verifica às 427-442/v (vol. III), após a nossa E. Câmara Criminal
ter julgado, à unanimidade, pelo desprovimento do apelo (fl. 431 – vol. III).

Ora, a tese apelatória de ausência de materialidade dos crimes de
estelionato, ante a ausência de provas para uma condenação, alegando o embargante que
teria havido era um “descumprimento contratual”,  fora  devidamente apreciada pelo
acórdão embargado, cujo teor apontou que a sentença analisou detalhadamente todo o
conjunto probatório e, sem muito esforço, observou que a materialidade e a autoria
delitivas encontravam-se consubstanciadas nos depoimentos e declarações constantes
nos  autos,  bem  como,  nas  documentações  colacionadas  ao  caderno  processual,
confirmando as práticas descritas, não havendo dúvida que os contratos nada mais eram
do que fraude para induzir as vítimas a erro e delas tirar proveito ilícito.

No  açoitado  acórdão,  ficou  evidente  a  preleção  de  que  a
avaliação do arcabouço probatório, no processo criminal, seja para condenação ou
para absolvição, é orientada pelo princípio da persuasão racional do juiz (ou do livre
convencimento motivado) previsto no art. 155 do CPP1, ou seja, a interpretação da
causa  parte do somatório dos elementos angariados ao longo dos autos, em que o
magistrado pode se valer, para formar seu convencimento, dos que foram colhidos
tanto  no  inquérito  como  na  instrução,  desde  que  todas  as  provas  utilizadas,  na
sentença, tenham sido submetidas ao crivo do contraditório, que ocorre em Juízo.

Assim, restou claro que o juiz  pode fundamentar  sua decisão
conforme a convicção extraída do acervo probatório, o que aconteceu na hipótese.

1 CPP – “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as
provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas.”
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Ademais,  ao  interpretar  o  contexto  fático,  vê-se  que  foi
consignado  no  acórdão  embargado,  detalhadamente,  as  condutas  praticadas  pelo
embargante  de  forma fraudulenta  e com o objetivo de obter  proveito econômico
ilícito, contra as vítimas: Fábio Pereira Batista, Fábio Pereira Batista e  Wellysson
Cordeiro de Carvalho. 

Para firmar tal assertiva, vejamos os trechos esclarecedores e
explicativos do acórdão de fls. 432-442/v  (vol. III) acerca dos fatos: 

“(…)  Desta  forma,  analisando  detalhadamente  o
conjunto probatório, sem muito esforço, observa-se
que a materialidade e a autoria delitiva encontram-
se consubstanciadas nos depoimentos e declarações
constantes  nos  autos,  bem  como,  nas
documentações colacionadas ao caderno processual
(fl. 58 e 132/133), confirmando as práticas descritas
na sentença condenatória, não havendo dúvida que
os  contratos  nada  mais  eram do  que  fraude  para
induzir as vítimas a erro e delas tirar proveito ilícito,
conforme a seguir analisado. 

 
Para  tanto,  vejamos  a  conduta  praticada  pelo
réu contra a vítima Fábio Pereira Batista:

Na  negociação  feita  com  Fábio  Pereira  Batista,
restou comprovado que o acusado lhe vendeu um
veículo Fiat  Uno Mille,  no valor  de  R$ 7.000,00
(sete mil reais),  alegando que estava em nome de
um primo e sem nenhuma irregularidade. Fechado o
negócio,  a  vítima deu uma moto,  no valor de R$
5.000,00  (cinco mil  reais),  mais  a  quantia  de  R$
2.000,00 (dois mil reais) em espécie, ficando sob a
responsabilidade do réu efetivar a transferência de
propriedade. 

 
Após,  passados  alguns  meses,  o  réu  não
providenciou a transferência, fato que ocasionou o
bloqueio  administrativo  do  veículo,  levando  a
vítima a procurar o real proprietário, Evanildo, que
nunca  foi  primo  do  réu,  mas  sim  outra  vítima
daquele,  pois  tinha  amargado  um prejuízo  de  R$
1.200,00 (mil e duzentos reais) que  José Edson da
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Costa Urbano deixou de pagar quando lhe repassou
o carro. 

Em suas declarações (fls. 236) Evanildo José Barros
Pequeno confirmou os  fatos  descritos  na  exordial
acrescentando  que  queria  vender  o  veículo,  Fiat,
Uno Mille, sendo procurado pelo acusado, ocasião
em que fecharam o negócio, tendo este pago o valor
de  R$  3.000,00  (três  mil  reais)  adiantado  e
assumindo  25  (vinte  e  cinco)  prestações  de  R$
570,00 (quinhentos e setenta reais), ficando ciente
de que o veículo era financiado à B.V. Financeira;
por essa razão, vítima e acusado foram ao cartório e
assinaram  um  recebido  de  compra  e  venda,  se
responsabilizando José Edson da Costa Urbano em
pagar as parcelas vincendas, no entanto, após isso, o
réu  não  foi  mais  localizado  e  o  declarante  foi
orientado  por  advogado  a  fazer  o  bloqueio  do
veículo;  após isso,  a vítima Fábio Pereira Batista,
lhe  procurou  informando  que  tinha  comprado  o
referido veículo ao acusado, informando ele havia
se  responsabilizado  em  fazer  a  transferência  de
propriedade, mas não o fez (fls. 236).

Ademais, verifica-se que o dolo do réu foi anterior à
venda  do  veículo,  vez  que  induziu  Fábio  a  erro
mediante o artifício de que o carro era de um primo,
sabia  da  existência  de  débitos  e  sendo  corretor,
deveria ter esclarecido a situação do bem, mesmo
assim o vendeu no intuito de obter vantagem ilícita
consistente no recebimento da moto e nos dois mil
reais pagos por Fábio. 

Portanto,  resta  evidente  que  José  Edson da  Costa
Urbano, induziu a  vítima,  Fábio Pereira  Batista  a
erro,  pois  vendeu  um veículo  dizendo  ser  de  um
primo e com documentação regular, mas havia um
débito  anterior  com  Evanildo,  no  entanto  omitiu
essa  condição,  não  arcou  com  a  transferência
prometida,  assim  obtendo  vantagem  indevida  ao
ficar  com a  moto  e  os  dois  mil  reais  pagos  por
Fábio,  que  tinha  adquirido  o  carro  de  boa-fé,
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quando, na verdade, o mencionado veículo continha
pendência financeira que impediria a transferência
de  propriedade,  restando  caracterizado  vantagem
indevida. 

Da conduta praticada pelo réu contra a vítima
Fábio Pereira Batista:

Conforme verifica-se nos autos, agindo com dolo,
mais  uma  vez  o  réu  induziu  outra  vítima a  erro,
quando da negociação de um imóvel localizado no
Bairro de Jaguaribe, eis que o mesmo se apresentou
a  Maria  do  Rosário  de  Lima  como  corretor  de
imóveis, informando-lhe que havia um interessado
na compra do bem, tendo a ofendida, desocupado o
imóvel e realizado o contrato de compra e venda,
em  nome  de  um  suposto  comparsa  do  acusado
(Antônio Júnior  Ferreira Coelho),  sob a promessa
de regularizar a quitação do imóvel com a legítima
proprietária, através de financiamento, que não foi
feito,  tendo  o  recorrente,  dolosamente,  obtido
vantagem  indevida  visando  a  obtenção  de  lucro
fácil, sob a promessa de auxiliar-lhe a regularização
do tão sonhado imóvel,  cuja  negociação não fora
ultimada.

Em juízo (fl. 221), a ofendida Maria do Rosário de
Lima,  confirmou  suas  declarações  prestadas  na
delegacia, e, na ocasião declarou que já conhecia o
réu,  vez  que  se  tratava  de  um  parente  seu.  Tal
vítima,  por  seu  turno,  declarou  ao  acusado  o
interesse em adquirir um imóvel, tendo aquela lhe
conferido  maior  credibilidade ante  o “parentesco”
existente, no entanto, o acusado sabia que o imóvel
da vítima não lhe pertencia,  mas sim à pessoa de
Myrtes Carvalho de Oliveira, que residia na cidade
de  Recife/PE,  levando à  ofendida  a  acreditar  que
financiaria o imóvel através do “Minha Casa Minha
vida”,  para  liquidá-lo  e  só  assim,  adquirir  a  casa
própria almejada. No entanto, o acusado informou
já possuir uma pessoa certa para o imóvel em que a
vítima residia, levando-a a crer que se tratava de um
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provável  cliente,  Antônio  Júnior  Ferreira  Coelho,
sujeito que realizava parcerias com o acusado (fl.
152, APF). Ocorre que essa vítima foi instada a sair
do imóvel, sob a promessa de que ficaria em outro,
cujo aluguel seria pago pelo acusado, todavia isso
não ocorreu. 

Verifica-se  nos  autos  que  Antônio  Júnior  Ferreira
Coelho, “Júnior”, pagou os R$ 120.000,00 (cento e
vinte  mil  reais)  ao  acusado,  mas  este  só  deu  R$
5.000,00 (cinco mil reais) mais alguns cheques sem
fundos, ficando com o restante e ainda prometendo
à  vítima  que  ia  para  Recife-PE,  onde  mora  a
proprietária, quitar a casa, mas nada cumpriu. 

A versão  dada  pelo  réu  é  que  a  casa  não  estava
escriturada em nome de Maria do Rosário, mas a
verdadeira proprietária era Mirthes Carvalho Rosa,
razão pela qual o negócio não foi concluído. 

Todavia, consta nas provas colacionadas, que o réu
tinha conhecimento da condição impeditiva da casa
de Maria do Rosário, tanto é que,  após receber o
dinheiro de “Júnior”, marcou com a vítima para ir
até  Recife-PE  efetuar  o  pagamento  do  imóvel  à
legítima  proprietária,  porém,  não  cumpriu  o
acordado,  induzindo  a  todo  o  tempo  Maria  do
Rosário em erro,  pois  chegou a desocupar a casa
confiando na palavra do réu, conforme declarações
prestadas  pela  vítima   (fls.  12  e  30),  restando,
portanto,  configurada a  conduta  delitiva  tipificada
no art. 171, caput, do Código Penal.

Da conduta praticada pelo réu contra a vítima
Wellysson Cordeiro de Carvalho:

Por fim, resta amplamente demonstrado que o réu,
agindo, reiteradamente, ludibriou mais uma vítima,
desta vez o Sr. Wellysson Cordeiro de Carvalho. 

Conforme  se  verifica  no  contrato  de  vendas
colacionados à fls. 132, o imóvel transacionado não
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dispõe a definição da coisa, ou seja, a localização de
rua,  dimensões  do  imóvel  ou  prazo  de  entrega,
somente consta o valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais),  recebido R$ 5.000,00 (cinco mil  reais) por
meio  de  depósito  em conta  bancária  e  o  restante
seria financiado pela CEF. 

Na esfera judicial foram colhidas as declarações do
ofendido  Wellysson  Cordeiro  de  Carvalho,  que
reafirmou  o  que  foi  colhido  em  sede  policial,
informando,  na  ocasião  declarou  que  propôs  a
venda do apartamento no bairro Nova Mangabeira,
no  valor  de  R$  100.000,00  (cem  mil  reais);
marcaram  um  dia  de  sábado  e  foram  olhar  o
apartamento, mas não aconteceu porque o réu não
tinha as chaves; continua o declarante que deu um
sinal  de  R$ 5.000,00 (cinco mil  reais)  e  mais  06
(seis) parcelas de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta
reis),  em  espécie,  informando  o  acusado  que  o
contrato  só  seria  assinado  após  o  pagamento
integral  do  imóvel;  que  o  restante  do  valor  seria
financiado  pela  CEF;  após  o  pagamento  desses
valores, não mais encontrou o acusado, ligou várias
s vezes, tendo este pedindo prazo para regularizar a
transação, mas nada foi feito.

Em seu interrogatório, o réu alegou que o imóvel
prometido para venda a Wellyson pertencia a uma
terceira  pessoa,  de  nome  Daniele  Travassos,  no
entanto  assinou  o  contrato  em nome  próprio  (fls.
132), sem nenhuma procuração da suposta legítima,
o que pesa em seu desfavor dada a intenção em se
locupletar  dos  valores  adiantados  pela  vítima,
porquanto não agiu como corretor honesto, recebeu
o sinal sem nenhuma documentação do imóvel, não
entrou  em  contato  com  o  comprador,  não  tinha
nenhuma  procuração  para  vender  apartamento  ou
administrar  bens  de  terceiros  ou  sequer  tinha  a
chave  para  o  comprador  conhecê-lo,  cuidados
mínimos para quem desempenha a função, até para
seu próprio resguardo. 
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Ora, o elemento subjetivo do tipo, in casu, consiste
no  animus lucri  faciedi,  vale  dizer,  a  intenção de
fraudar, o que resta demonstrado nos casos in tela.

Ademais, as palavras das vítimas, em delitos contra
o  patrimônio  como  é  o  estelionato,  praticados
geralmente  na  clandestinidade,  adquire  grande
importância,  sobretudo  quando  coerente  e
harmônica com as demais provas dos autos. 

Nota-se  que  a  materialidade  delitiva  restou,
satisfatoriamente,  comprovada  por  todo  o  contexto
probante  deste  feito,  ainda  mais  porque  todo  o
procedimento e os meios de provas decorrentes foram
corroborados com outros elementos probatórios dos
autos,  os  quais  serviram  para  direcionar  a
interpretação do Juiz singular sobre a causa que lhe
foi posta a julgamento.

O acórdão embargado rechaçou,  explicitamente,  o
argumento  apelatório  quanto  a  insuficiência  de
provas  alegada  pela  defesa,  demonstrando que  os
presentes embargos se voltam a rediscutir questões
já decididas.

O  fato  de  a  decisão  haver  sido  contrária  aos
interesses  do  embargante,  não  é  fundamento
suficientemente  capaz  de  autorizar  o  presente
recurso.  Da  análise  do  Acórdão  embargado
constata-se  que  esta  Câmara  Criminal  analisou
detidamente os argumentos lançados nas anteriores
apelações criminais.

Vê-se,  pois,  que o acórdão embargado não pecou
em nenhum aspecto, nada havendo de ser sanado,
porquanto  toda  a  matéria  trazida  à  baila,  foi
devidamente  discutida,  sendo  os  presentes
embargos  de  declaração  meio  inidôneo  para
reexame de questões já decididas, destinando-se tão
somente,  por  expressa  previsão  legal,  a  sanar
omissões  e  a  esclarecer  contradições  ou
obscuridades.
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Diria,  ainda,  que  o  embargante  quer,  sob  esse
pretexto, atribuir efeito infringente ou modificativo
a  estes  embargos,  o  que  é,  prima  facie,
inadmissível,  ressalvadas  as  hipóteses  de  erro
material,  de  contradição  entre  os  fundamentos  do
acórdão  e  a  sua  conclusão  e  de  obscuridade
influente  no  resultado  do  julgamento.  In  casu,
porém, nenhuma dessas hipóteses está a ocorrer.

Nessa diretriz,  incabíveis são estes embargos declaratórios,  de
vez que o r. acórdão embargado não pecou em nenhum aspecto, pois as matérias
submetidas à cognição da E. Câmara Criminal foram, percucientemente, analisadas e
dissecadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, sendo certo que dita
decisão se apresenta, frise-se, clara, didática e precisa em todos os seus termos.

2.2.  Da  alegada  omissão  quanto  a  erro  ou  injustiça  no
tocante a aplicação da pena.

Mais uma vez não há como reconhecer suposta omissão quando
da análise da pena aplicada. Vejamos trecho da decisão embargada:

“(…) Portanto, não há que se falar em exacerbação
do quantum aplicado à pena-base  ao passo que o
fato da existência de circunstâncias desfavoráveis,
no  caso,  a  culpabilidade,  a  conduta  social,
personalidade,  motivo,  circunstâncias  do  crime  e
consequências  foram  negativas,  sendo  suficiente
para o Juiz iniciar a dosimetria da pena, em grau
superior ao mínimo. 

Assim, analisando a dosimetria das penas dispostas
na sentença de fls. 511-516, observa-se que não há
nenhuma censura,  pois  a  MM Juíza  monocrática,
além  de  atender,  literalmente,  aos  comandos  dos
arts. 59 e 68 do Código Penal, aplicou uma punição
branda ao recorrente,  que deveria ter se dado por
satisfeito,  visto  que ficou aquém do que era  para
receber de acordo com o seu quadro sócio-delitivo
disposto nos autos.
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Impõe-se dizer que, ao se deter nas balizas, mínima e
máxima (reclusão de um a cinco anos, e multa, para o
estelionato),  e  diante  do  que  foi  extraído  nas
circunstâncias  judiciais,  o  douto  Pretor  se  afastou,
com acerto e fundamentadamente, do marco mínimo,
elevando a  punição básica  acima do mínimo legal
dentro da proporcionalidade esperada, demonstrando,
assim,  segurança  e  destreza  de  investi-lo  na
reprimenda  adequada  ao  correspondente  perfil  de
criminoso  dentro  deste  processo,  no  sentido  de
promover a coibição para não mais praticar ilícitos
penais.

Nesse contexto, a pena base de 02 (dois) anos de
reclusão para cada conduta,  foi  justa  e correta ao
crime em tela, dadas as informações supra.

(…) Ademais,  em segunda fase,  verifica-se  que a
MM. Juíza monocrática considerou, acertadamente,
a  reincidência,  como  circunstância  agravante,  a
míngua de outras causas de aumento ou diminuição
da  pena,  conforme  demonstrada  através  dos
antecedentes criminais do apelante (fls. 167/168, do
apenso),  razão  pela  qual  elevou  a  reprimenda
imposta  em  cada  conduta  delitiva  em  06  (seis)
meses de reclusão.

Por fim,  verificamos que a  pena foi  corretamente
majorada na fração de 1/4 (um quarto), em razão de
o réu ter obtido vantagem indevida em prejuízo de
três vítimas distintas, que foram induzidas em erro
mediante  ardil,  sendo  aplicável  a  regra  da
continuidade relativa, consoante o artigo 71 do CP,
de forma que nenhuma censura merece a dosimetria
da pena.

Nessa conceituação,  entendo que a punição fixada
para o apelante, na r. sentença hostilizada, encontra-
se corretamente aplicada.

(…) as condições previstas para a substituição não
foram atendidas pelo réu (art. 44, II e III do CP),
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considerando  que  o  réu  é  reincidente  em  crime
doloso, conforme se verifica às fls. 167/168.”

Vê-se que o acórdão embargado não pecou em nenhum aspecto,
nada  havendo  para  ser  sanado,  porquanto  toda  a  matéria  trazida  à  baila  foi
devidamente discutida.

 
Desta  forma,  os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à

manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, não se prestando para
buscar  a  reanálise  meritória  pelo  órgão  julgador,  ainda  que  para  fins  de
prequestionamento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que
podemos verificar dos seguintes escólios:

“PENAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NO  JULGADO.  1.  Em  essência,  a  oposição  de
embargos de declaração almeja o aprimoramento
da  prestação  jurisdicional  por  meio  da
complementação  de  julgado  que  se  apresenta
omisso,  contraditório,  ambíguo,  obscuro  ou  com
erro material (art. 619 do CPP). Na espécie, não há
vício  no  acórdão  embargado.  2.  Os  embargos  de
declaração  não  se  prestam  à  manifestação  de
inconformismo  ou  à  rediscussão  do  julgado.
Precedentes  desta  corte.  3.  Não  cabe  a  análise  de
afronta  a  matéria  constitucional,  ainda  que  com
intuito  de  prequestionamento.  4.  Embargos  de
declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-AREsp
636.059;  Proc.  2014/0345380-0;  RO;  Sexta  Turma;
Rel.  Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 29/04/2015)”.
Grifos nossos.

Assim também decidiu este Egrégio Tribunal, vejamos:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  com  efeitos
infringentes  e  PARA  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  OMISSÃO  NO
JULGADO.  INOCORRÊNCIA.  ANÁLISE
EXPLÍCITA  DO  TEMA.  Questões  não  postas  à
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apreciação  recursal.  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  as  questões  levantadas  não  foram
postas  à  apreciação  quando  da  interposição  do
recurso e quando se verificar uma simples intenção de
alterar os fundamentos da decisão para adequá-la ao
entendimento do embargante. - O prequestionamento
através  de  embargos  de  declaração  somente  é
possível quando o julgado tenha se omitido a respeito
de  tese  debatida  no  decorrer  do  processo.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004427920178150000,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA
CUNHA RAMOS , j. em 14-12-2017)”. 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS
INFRINGENTES.  PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO.  CONTRADIÇÃO.  MATÉRIA  JÁ
PONTUADA NA DECISÃO.  IMPOSSIBILIDADE
DE  NOVA  APRECIAÇÃO.  NECESSIDADE  DE
INDICAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DO
ART. 619 DO CPP. REJEIÇÃO. O acolhimento de
embargos  de  declaração  somente  poderá  ocorrer
quando  configurada  quaisquer  das  condições
impostas pelo art. 619, CPP. 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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004884920148150881,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  JOÃO  BENEDITO  DA
SILVA , j. em 31-10-2017).”
 

O embargante quer, sob esse pretexto, atribuir efeito infringente
ou modificativo a estes embargos, o que é, prima facie, inadmissível, ressalvadas as
hipóteses de erro material, de contradição entre os fundamentos do acórdão e a sua
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conclusão  e  de  omissão  influente  no  resultado  do  julgamento.  In  casu,  porém,
nenhuma dessas hipóteses está a ocorrer.

Assim,  tenho  o  entendimento  de  que  somente  em  caráter
excepcional,  quando manifesto o erro de julgamento, dar-se-á efeito modificativo
aos embargos declaratórios. E que os embargos declaratórios só têm aceitação para
emprestar  efeito  modificativo  à  decisão  em  raríssima  excepcionalidade,  não  se
prestando para rediscutir a controvérsia debatida no aresto embargado.

Ante  todo  o  exposto,  rejeito  os  presentes  embargos,  em
harmonia com o parecer ministerial.

É o meu voto.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o
Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
08 de março de 2018.

João Pessoa, 09 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                      Relator
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