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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  CRIME  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  OMISSÃO.  INOBSERVÂNCIA.
MERA IRRESIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
NOVA  AVALIAÇÃO  PROBATÓRIA.  VIA
IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.

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

Vistos, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

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

DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por  Fagner

Ricardo Bento de Lima face a decisão unânime da Câmara Criminal deste

Tribunal  de  Justiça  que,  por  acórdão  de  fls.  625/634,  de  minha  relatoria,

negou provimento ao apelo por ele outrora interposto.

Em  sua  exordial  de  fls.  636/638,  o  Embargante  aludiu,  tão

somente, que a Câmara foi omissa no tocante à dosimetria da pena, eis que o
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Juízo  a quo teria dosado a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão, de modo

desproporcional e elevado.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora

Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, exarou o parecer de fls. 641/645,

opinando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, 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

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.

Dito isso, verifica-se que os Embargos de Declaração baseiam-se

na suposta ausência de análise pelo Órgão Colegiado do pedido de revisão da

dosimetria da pena. No entanto, constata-se do acórdão objurgado:

DOSIMETRIA

No que pertine ao pedido de redimensionamento da
pena,  faz-se  imperiosa  a  transcrição  da  dosimetria
objurgada:
A culpabilidade inclina-se em desfavor do réu, que é
agente capaz e o fato volitivamente por ele praticado,
revestir-se de tipicidade e antijuridicidade,  tendo sua
execução como objetivo, atingir um bem juridicamente
tutelado, aliás o maior deles que é a vida humana.
O réu não possui condenações anteriores transitadas
em  julgado,  o  que  depõe  em  favor  dos  seus
antecedentes.
Há, porém, nos autos, evidências de ser o réu pessoa
belicosa,  eis  que já  responde por  outro processo,  o
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que  revela  inclinação  à  prática  de  delitos,  situação
desfavorável à avaliação de sua conduta social.
Os  autos  não  apontam  elementos  que  possibilitem
aquilatar a personalidade do réu.
Os  motivos  do crime,  decorreram tão  somente  da
satisfação  pessoal  do  sentimento  da  vingança
alimentado pelo réu em relação à pessoa da vítima,
com  a  qual  já  tivera  entrevero  e  desforço  pessoal,
configurando-se a torpeza, qualificadora que examino
como circunstância judicial,  a justificar  majoração da
pena base fixada.
As  circunstâncias  do  crime  (judiciais  e  legais),
apesar de não integrarem os elementos do tipo penal,
devem  ser  alegadas  pelas  partes,  por  ocasião  dos
debates no plenário do Júri, e a ele submetidas, por
tratar-se  de  matéria  factual,  de  sua  competência
exclusiva.  No  caso  vertente,  não  foram  alegadas
circunstâncias atenuantes e/ou agravantes de pena.
O crime gerou consequências que transcenderam ao
resultado desejado pelo agente, causando traumas de
difícil  reversibilidade,  nas pessoas mais próximas ao
ofendido,  produzindo sequelas  irreversíveis  em seus
familiares.
A  vítima  não  apresentou  nenhum  tipo  de
comportamento a legitimar a ação do réu ou justificar
qualquer  ato  de  agressão  ou  ainda  que  pudesse
contribuir para sua morte.
EX POSITIS:
Embasado  no  art.  68  do  CP,  considerando
desfavoráveis ao  réu  cinco  das oito  circunstâncias
judiciais,  pelo  crime  de  homicídio  qualificado  pelo
emprego  de  recurso  que  dificultou  a  defesa  do
ofendido, consistente na surpresa do ataque, fixo-lhe,
em  1ª fase,  a  pena-base em 18 (dezoito)  anos de
reclusão, acima do mínimo legal, e abaixo da média
dosimétrica, por entender suficientes para expiação do
delito cometido.
Em 2ª fase, inexistindo circunstâncias atenuantes e/ou
agravantes de pena, trazidas a Plenário pelas partes
por ocasião dos debates, mantenho-a inalterada e em
3ª fase torno-a definitiva em 18 (dezoito) anos de
reclusão, à  ausência  de  outras  majorantes  e
minorantes, delimitadas pela acusação, a ser cumprida
no regime inicial fechado […] (fl. 562).
Da leitura atenta da dosimetria supramencionada, vê-
se que o magistrado  primevo avaliou e fundamentou
corretamente todas as circunstâncias judiciais, sendo
a pena-base estipulada em patamar suficiente para a
reprovação  dos  atos  delitivos,  não  merecendo
qualquer  redimensionamento  eis  que  delineadas  de
acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade  e
proporcionalidade.
Conclui-se,  assim,  que  a  decisão  encontra-se
amplamente  fundamentada,  lastreada  no  conteúdo
probatório, tendo a pena sido dosada de modo correto,
observando-se o critério trifásico estipulado no artigo
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68 do Diploma Penal e respeitando o artigo 93, IX da
Constituição  Federal,  sendo  perfeitamente  justa  e
suficiente, ante a manifesta gravidade do ocorrido e
as  circunstâncias  judiciais  consideradas.  (fls.
633v/634)

Diante de todo exposto, nota-se que toda matéria arguida pela

Defesa foi devidamente apreciada e decidida pela Câmara Criminal deste e.

Tribunal de Justiça, sendo claramente visível o interesse do Embargante em

rediscutir matéria já dirimida, o que não é admitido pois, conforme exposto, a

finalidade  do  presente  recurso  é,  em  regra,  de  esclarecer,  tornar  claro  o

acórdão, sem que haja modificação de sua substância.

Destarte,  a  Turma  Julgadora,  para  demonstrar  seu

convencimento, não está obrigada a comentar, ponto a ponto, os argumentos

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.

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.

Forte em tais razões, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.
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Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da

Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Esta do da Paraíba, em

João Pessoa/PB, 13 de março de 2018.

Des. João Benedito da Silva

RELATOR


