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A C Ó R D Ã O

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  Nº  0009593-77.2017.815.2002  –  1°
Tribunal do Júri 
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
EMBARGANTE: Rodolpho Gonçalves Carlos da Silva
ADVOGADOS: Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso, Diego Barbosa Campos,
Fernanda Reis, Álvaro Chaves e Célio Junio Rabelo
EMBARGADA: Câmara Criminal

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO A REEXAME DE QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.
INADMISSIBILIDADE.  MEIO  PROCESSUAL
INIDÔNEO. 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.

2. Pretensão de rediscussão, sob nova roupagem,
da matéria já apreciada. Rejeição dos Embargos.

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,  em harmonia
com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Rodolpho Gonçalves Carlos da Silva está a opor Embargos de
Declaração (fls. 123/126) objetivando suprir omissões e contradições que entende
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constantes do acórdão que julgou improcedente exceção de suspeição que ajuizara
anteriormente.

Alega que há duas omissões no Acórdão. A primeira seria a
omissão em relação ao argumento da defesa  no sentido da violação direta  ao
disposto  no  art.  36,  III  da  LOMAN,  já  que,  no  dia  não  havia  inquérito
formalmente instaurado, mas havia mandado de prisão expedido.

A segunda omissão consistiria  em que fora alegado que as
“curtidas”  da magistrada na rede social  foram seletivas,  apenas  interagiu com
quem publicamente asseverou adjetivos negativos sobre o ora embargante.

Pugnou, assim, pelo provimento dos embargos com atribuição
de efeitos modificativos, reconhecendo a suspeição da magistrada excepta.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
d. Procurador de Justiça Joaci Juvino da Costa Silva, firmou posicionamento pela
rejeição dos embargos de declaração (fls. 130/133).

É o relatório. 

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, já que interposto em 29/01/2018, uma
segunda-feira (fl.  123), e o Acórdão foi publicado em 25/01/2018 (quinta feira
anterior), fls. 121.

Além de adequado e independer de preparo.

Assim, conheço o recurso.

Do Mérito

Do exame dos  autos,  não  se  verifica,  no  corpo  da  decisão
objurgada, a existência de qualquer mácula capaz de ensejar a interposição de
Embargos de Declaração. 
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Isso porque,  como  se  vê  dos  fundamentos  explanados  no
acórdão,  toda  matéria  ventilada  em sede  excepcional  foi  clara  e  amplamente
discutida.

Os aclaratórios interpostos não trazem fundamentos idôneos
aptos a modificar o julgado.

Como  relatado,  o  embargante  aponta  duas  omissões  no
Acórdão referentes à não apreciação de duas arguições que alega estar contidas na
exceção: violação ao art. 36, III, LOMAN; e não apreciação do fundamento sobre
as “curtidas” seletivas da juíza excepta.

Acerca  da  publicação  da  magistrada  em  uma  rede  social,
expressamente  se  manifestou  o  Acórdão  às  fls.  116v/117,  ao  analisar  o
compartilhamento da matéria acerca do fato apurado no processo originário, em
data anterior a sua designação para a 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Da  mesma  forma,  sobre  as  curtidas  tidas  por  “seletivas”
houve enfrentamento do Acórdão às fl. 117, conforme transcrito nos aclaratórios.

O intento do embargante de que a matéria fosse debatida com
fulcro nos artigos de lei que mencionou não vincula o julgador, que, por óbvio,
não está obrigado a rebater, um por um, os argumentos trazidos pelo apelante,
muito menos a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais
invocados no apelo, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão, como no presente caso.

Neste sentido:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO –
INEXISTÊNCIA  –  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  JÁ
ANALISADA  –  IMPOSSIBILIDADE  –
Ausência dos pressupostos do art. 619 do CPP –
REJEIÇÃO.  -  Os  embargos  prestam-se  a
esclarecer,  se  existentes,  ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
consoante art. 619 do CPP. -  Segundo iterativa
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
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Justiça,  não  está  o  tribunal  obrigado  a
apreciar  todas  as  teses  jurídicas  suscitadas
pelo  recorrente,  sendo  suficiente  a  discussão
acerca do tema necessário ao julgamento da
causa. -  Hão de ser rejeitados os  embargos de
declaração,  quando  o  embargante  claramente
tenta rediscutir a matéria de mérito, justificando-
se em suposta omissão e contradição no julgado,
sendo  que,  na  verdade,  todas  as  matérias
apontadas  no  recurso  foram  definitivamente
julgadas.  (TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00005621520168150241,  Câmara
Especializada Criminal, Relator DES. MÁRCIO
MURILO DA CUNHA RAMOS,  j.  em 19-12-
2017). Grifos nossos.

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

 
O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que

podemos verificar dos seguintes escólios:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
AGRAVANTE  QUE  REITERA A ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO  PENAL.  AUSÊNCIA DE  VÍCIOS.
PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. I  –  Conforme
ressaltado na decisão ora agravada, os embargos de
declaração são cabíveis quando houver na decisão
embargada  qualquer  contradição,  omissão  ou
obscuridade  a  ser  sanada.  Podem  também  ser
admitidos  para  a  correção  de  eventual  erro
material,  como  têm  reconhecido  a  doutrina  e  a
jurisprudência,  sendo possível,  excepcionalmente,
a  alteração  ou  modificação  do  decisum quando
evidenciado  vício  no  julgado.  II  –  No presente
caso, em que pese a alegação de que a decisão
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embargada  conteria  obscuridade  e  omissão,  o
que  pretende a  parte,  porém,  é  o reexame da
matéria já julgada, situação que não se coaduna
com  a  estreita  via  dos  aclaratórios. Agravo
regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp
1468068/PB,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,
QUINTA TURMA,  julgado  em 04/10/2016,  DJe
14/10/2016). Grifos nossos.

Como bem mencionado pelo Procurador de Justiça:

“O inconformismo do réu com os fundamentos
apresentados  na  decisão  colegiada  não  são
próprios da via eleita, não havendo omissão a ser
sanada”, fl. 132.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão,
sendo  inadmissíveis  se  a  decisão  embargada  não  padecer  dos  vícios  que
autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à
conta  de  omissão,  contradição  e  obscuridade  no  V.  Acórdão,  pretende  o
embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada.

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 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 ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
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votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos 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 06 de março de 2018.

João Pessoa, 12 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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