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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO.  DESNECESSIDADE  DE  MENÇÃO
EXPRESSA  DOS  DISPOSITIVOS  LEGAIS
TIDOS  POR  VIOLADOS  PARA  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SUFICIÊNCIA  DE
QUE OS TEMAS NELES INSERIDOS TENHAM
SIDO OBJETO DE APRECIAÇÃO. REJEIÇÃO

“Para  fins  de  prequestionamento  da  matéria
constitucional,  hábil  a  possibilitar  a  interposição
de  recurso  extraordinário,  orienta-se  a
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  há
longa  data,  pela  desnecessidade  de  que  haja
expressa  menção,  no  acórdão  recorrido,  aos
dispositivos  constitucionais  que  a  parte  entende
como  violados”  (STJ,  embargos  de  declaração
em  Recurso  Especial  n.  794.100,  Rel.  Min.
Arnaldo  esteves  Lima,  quinta  turma,  j.  Em
5.12.2006)

Vistos, relatados e discutidos estes 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, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O
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O  acusado  Raimundo  Roberto  Afonso, ora  embargante,  foi

denunciado pelo representante do Ministério Público que oficia perante o Juízo

de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sousa-PB,  pela prática, em tese, do

crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 29 do Código Penal.

Após a instrução processual, foi proferida sentença condenatória,

estabelecendo uma pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias

de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 79 (setenta e nove) dias-

multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inconformado com a sentença  proferida,  o  condenado  interpôs

recurso  de  apelação,  pugnando  pela  absolvição  diante  da  fragilidade  das

provas  coligidas  aos  autos  acerca  da  autoria  do  crime  narrado  na  peça

acusatória,  vez  que  nem  a  vítima,  nem  outra  testemunha  afirmou  que  o

apelante é o autor do delito, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, alegando que a maioria das

circunstâncias  judiciais  são  favoráveis,  como  também a  redução  da  fração

relativa ao aumento previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal.

A Egrégia  Câmara Criminal  deu provimento parcial  ao apelo

para reduzir  a  reprimenda para  06 (seis)  anos e 04 (quatro)  meses de

reclusão e 70 (setenta) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Em  face  da  decisão  desta  Egrégia  Câmara  Criminal,  opôs  o

acusado os presentes Embargos de Declaração (fls. 266/269).

O  embargante  objetiva  prequestionar  a  matéria  com  fins  de

interposição de recursos especial e extraordinário, nos termos da súmula 98 do

STJ.  Assim,  requer  o  acatamento  dos  embargos  para  que  a  matéria  seja

expressamente debatida por esta Corte sob a ótica da contrariedade aos arts.

386, VII, do CPP, arts. 59, 68, do Código Penal e arts. 5º, XLVI, LIV e LVI e art.

93, IX, ambos da Constituição Federal.
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É o relatório.

VOTO

 Inicialmente,  impende tecer  algumas considerações acerca do

recurso de embargos de declaração. A regra jurídica contida no art.  619 do

Código  de  Processo  Penal  admite  a  interposição  dessa  espécie  recursal

sempre  que  houver,  no  acórdão  recorrido,  ambiguidade,  obscuridade,

contradição ou omissão, in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação,  câmaras  ou  turmas,  poderão  ser  opostos
embargos  de  declaração,  no  prazo  de  dois  dias
contados  da  sua  publicação,  quando  houver  na
sentença  ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão.

Certamente, há de se admitir tendência jurisprudencial no sentido

de se conceder aos embargos de declaração uma função retificadora, sendo

permitido, com isso, em determinados casos, sob pena de ofensa à coerência,

a correção de erros materiais manifestos e graves.

A  finalidade,  então,  dos  embargos  de  declaração  é,

essencialmente, corrigir defeitos porventura existentes nas decisões proferidas

pelo magistrado, pois eles não se prestam para reexame e novo julgamento do

que foi decidido (já que, para tanto, há recurso próprio previsto na legislação),

tampouco daquilo que sequer foi suscitado pelas partes.

A respeito trago à colação os seguintes julgados:

Embargos  de  declaração  (rejeição).  Omissão  e
contradição (inexistência). Qualificadora (exclusão). 1.
Somente são admissíveis embargos de declaração em
razão  de  ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão do acórdão (art.619 do Cód. de Pr. Penal). Se
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não  há  defeito  a  ser  sanado,  o  caso  é  mesmo de
rejeição  dos  embargos.  2.  (…)  3.  Embargos  de
declaração rejeitados.  (STJ.  EDcl  no AgRg no REsp
1055421/RS,  Rel.  Ministro  NILSON  NAVES,  SEXTA
TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 07/06/2010.)

Embargos  de  declaração.  Interposição  visando  à
modificação  do  acórdão.  Inadmissibilidade.  Recurso
que  se  presta  somente  a  corrigir  ambiguidade,
obscuridade,  contradição  ou  omissão  na  decisão.
Aplicação do art. 619 do CPP. (STJ. RT 670/337)

Pois bem. Conforme relatado,  o embargante restou condenado

nas sanções dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 29 do

Código Penal.

O  embargante  não  apontou,  nos  embargos  opostos,  qualquer

omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Pugna, tão somente, pelo

expresso debate dos dispositivos legais e constitucionais que entende violados.

Ademais,  toda  a  matéria  levantada  no  recurso  apelatório  foi

devidamente examinada e discutida por este Órgão Colegiado, não cabendo

falar em omissão.

Por  oportuno,  restou  consignado,  no  acórdão  embargado  (fls.

258/264),  que  os  elementos  probatórios  colhidos  no  decorrer  da  instrução

criminal demonstraram a materialidade e a autoria delitiva aptas a amparar o

decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por ausência de

provas quanto à autoria delitiva.

Assim, a decisão combatida mostra-se fundamentada e alicerçada

nas provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Acerca da apontada ausência de menção expressa, no acórdão

ora  vergastado,  aos dispositivos  constitucionais  e infraconstitucionais  que o

embargante  entende  como violados,  é  cediço  que não há  necessidade  de
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menção  específica  aos  dispositivos  legais  referidos  para  fins  de

prequestionamento, bastando, para tanto, que as questões constitucionais ou

federais sejam efetivamente discutidas nas instâncias ordinárias, o que ocorreu

na espécie.

Neste sentido

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
LESÃO  CORPORAL  LEVE.  AMEAÇA.  CÁRCERE
PRIVADO.  (CÓDIGO  PENAL,  ART.  129,  §  9º,  147,
148, § 1º). TORTURA. (LEI N. 9.455/97, ART. 1º, II).
CONDENAÇÃO.  RECURSO  DEFENSIVO.
PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA  QUE  DEU  NOVA  CLASSIFICAÇÃO
JURÍDICA  A  FATO  DESCRITO  NA  DENÚNCIA.
EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE
PROCESSO  PENAL,  ART.  383.  RÉU  QUE  SE
DEFENDE DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
E  NÃO  DE  SUA  CAPITULAÇÃO.  PREFACIAL
AFASTADA. CRIME CONTRA A PESSOA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  LESÃO  CORPORAL  LEVE.  CRIME
CONTRA  A  LIBERDADE  INDIVIDUAL.  AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  NÃO
ACOLHIMENTO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DELITIVAS  DEMONSTRADAS.  PALAVRAS  DA
VÍTIMA  FIRMES  E  COERENTES  EM  AMBAS  AS
FASES  PROCESSUAIS.  Ânimo  intimidativo
comprovado. Não há falar em insuficiência de provas
para a condenação pela prática  de lesões corporais
quando  a  vítima  descreve  os  acontecimentos,  em
ambas as  fases  do  processo,  de  modo coerente,  e
esses  relatos  estão  em  consonância  com  o  laudo
pericial  acostado  nos  autos.  Caracteriza  o  crime de
ameaça a conduta do agente que, mediante palavras e
gestos,  procura  incutir  temor  à  vítima,  anunciando
causar-lhe  mal  injusto  e  grave,  como  no  caso  em
apreço,  de  que  a  mataria.  Tortura  castigo.  Vítima
companheira do acusado. Lei n. 9.455/97, art.  1º,  II.
Demonstração  da  intenção  de  causar  intenso
sofrimento  à  vítima.  Emprego  de  choque  elétrico.
Conduta  que  se  amolda  ao  crime  de  tortura.
Sofrimento  físico  e  moral  imposto  à  vítima.  Para  a
configuração do crime de tortura, faz-se necessária a
prova  do  elemento  subjetivo  genérico  (vontade  de
causar  intenso  sofrimento)  e  do  elemento  subjetivo
específico (conduta praticada como forma de aplicar
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castigo ou medida preventiva). In casu, demonstradas
a  materialidade  e  a  autoria  delitivas,  bem  como  o
elemento subjetivo específico (impor castigo ao filho),
existem  provas  de  que  a  ré  agiu  com  o  dolo  de
submeter  a  vítima  a  intenso  sofrimento  físico  ou
mental, razão pela qual não pode ser condenada pelo
crime previsto no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97.regime
inicial de resgate da pena. Fixação de regime fechado
para o cumprimento da reprimenda. Crime de tortura
equiparado  a  hediondo.  Regime  inicial  fechado.
Inconstitucionalidade  do  art.  2º,  §  1º,  da  Lei  nº
8.072/90  reconhecida  incidentalmente  pelo  STF.
Possibilidade  de  fixação,  de  regime  intermediário
desde que analisada em conjunto com o art.  59 do
Código  Penal.  Circunstâncias  judiciais  consideradas
favoráveis  pelo  juiz  singular  para  fixação  da  pena-
base.  Reforma  da  decisão  no  ponto.  Fixação  do
regime  semiaberto.  "esta  corte  constitucional,  no
julgamento do HC nº 108.840/ES, de minha relatoria,
removeu o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº
8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o
qual  determinava  que  "[a]  pena  por  crime  previsto
neste  artigo  será  cumprida  inicialmente  em  regime
fechado",  declarando,  de  forma  incidental,  a
inconstitucionalidade da obrigatoriedade de fixação do
regime fechado para o início do cumprimento de pena
decorrente  da  condenação  por  crime  hediondo  ou
equiparado. (STF. HC n. 110.235, Rel. Min. Dias toffoli,
primeira  turma,  j.  13-11-2012).Assistência  Judiciária
Gratuita.  Competência.  Juízo  da  condenação.  Não
conhecimento.  Cumpre  ao  juízo  da  condenação,  ao
apurar o valor das custas finais, averiguar a situação
de hipossuficiência  do apenado,  concedendo-lhe,  se
for  o  caso,  os  benefícios  da  justiça  gratuita.
Prequestionamento.  Matéria  arguida  em  recurso.
Manifestação  expressa.  Não  obrigatoriedade. "para
fins  de  prequestionamento  da  matéria
constitucional,  hábil  a  possibilitar  a  interposição
de  recurso  extraordinário,  orienta-se  a
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  há
longa  data,  pela  desnecessidade  de  que  haja
expressa  menção,  no  acórdão  recorrido,  aos
dispositivos  constitucionais  que  a  parte  entende
como violados" (STJ,  embargos de declaração em
Recurso  Especial  n.  794.100,  Rel.  Min.  Arnaldo
esteves Lima, quinta turma, j. Em 5.12.2006).recurso
parcialmente  conhecido  e  parcialmente  provido.
(TJSC;  ACR  0020406-29.2010.8.24.0008;  Blumenau;
Quarta  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Roberto  Lucas
Pacheco; DJSC 10/10/2016; Pag. 321)
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 Assim, em razão da desnecessidade da menção categórica aos

artigos  constitucionais  e legais  que embasam o  decisum para  o acesso às

instâncias  extraordinárias,  precipuamente  quando  as  matérias  foram

devidamente apreciadas pelas instâncias de 2º Grau,  impossível  acolher  os

presentes embargos.

Diante do que foi exposto, não se visualiza a alegada omissão na

decisão embargada suscitada no recurso em análise.

Face ao exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

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.  Presente  à
sessão a Excelentíssima Senhora  Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos

01 (primeiro) dia do mês de março do ano de 2018

                             Des. João Benedito da Silva
                                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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