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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO
ESTRITO Nº 0001439-96.2016.815.0000 – 1ª Vara da Comarca de Conceição/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
EMBARGANTE: Fabiano Márcio Rodrigues
ADVOGADO: Cecílio da F. V. Ramalho Terceiro (OAB/PB 11.050)
EMBARGADO: Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEI-
TOS MODIFICATIVOS. PRETENSÃO DE
REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS.
INADMISSIBILIDADE. MEIO PROCESSUAL
INIDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
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 configurar.

2. “Os embargos de declaração constituem meio
inidôneo para reexame de questões já decididas,
destinando-se tão-somente a sanar omissões e a
esclarecer contradições ou obscuridades”.

3. Somente em caráter excepcional, quando manifesto
o erro de julgamento, dar-se-á efeito modificativo aos
embargos declaratórios.

4. 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.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fabiano Márcio



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Rodrigues, devidamente qualificado, e pronunciado nos termos do art. 121, § 2º, II e
IV (duas vezes) c/c art. 14, II, do Código Penal, sendo determinado o julgamento do
feito pelo Júri Popular.

O embargante  interpôs  Recurso em Sentido Estrito  (fls.  1.252-
1.268), tendo sido  desprovido, conforme decisão unânime encartada às fls. 1.474-
1.478v.

Inconformado, opôs os presentes Embargos de Declaração (fls.
1.509-1.513), alegando que ocorrera omissão no acórdão proferido.

Instado a se pronunciar, a Procuradora de Justiça, Maria Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, opinou pelo desprovimento  dos embargos (fls. 1.516-
1.521).

É o breve relatório.

VOTO

Conheço dos embargos, por estarem presentes os seus
pressupostos de admissibilidade.

O embargante pretende aplicar efeitos modificativos/infringentes
aos presentes Embargos Declaratórios, para desconstituir o Acórdão de fls. 1.474-
1.478v, alegando que ocorrera omissão.

Em princípio, 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, não havendo ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, requisitos legais para a interposição do presente recurso.

Vê-se 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 que o embargante pretende, é rediscutir o recurso em sentido
estrito, simplesmente dizendo que a decisão fora omissa. Entretando, sequer, aponta
onde houve a omissão.

Ele, embargante, sustenta que o acórdão deve ser declarado nulo,
porque não apreciou a tese de defesa suscitada da tribuna, de excesso de linguagem da
sentença de pronúncia, causando cerceamento ao seu direito de defesa.
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Ora,  “os embargos de declaração constituem meio inidôneo
para reexame de questões já decididas, destinando-se tão-somente a sanar omissões e
a esclarecer contradições ou obscuridades”  (Ac. unân. da 7ª Câm. do TJRJ de
12.6.84, em embs. decls. na apel. 31.858, rel. Des. Ferreira Pinto).

E esse é, também, o entendimento dos nossos Tribunais:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EM  SENTIDO  ESTRITO.  OMISSÃO.  VÍCIOS
NÃO  RECONHECIDOS.  MATÉRIAS
DEVIDAMENTE  ANALISADAS  E  DECIDIDAS
NO  ACÓRDÃO.  REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  VIA  INADEQUADA.
REJEIÇÃO.  É  manifesta  a  impossibilidade  de
acolhimento  dos  aclaratórios  quando  resta
evidenciado o interesse do recorrente em rediscutir
questões já decididas e devidamente delineadas pelo
órgão  julgador,  principalmente  quando  não
demonstrada a ocorrência das hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal. Recursos rejeitados."
(Embargos  de  Declaração  nº  0003628-
81.2015.815.0000,  Câmara  Especializada  do  TJPB,
Rel. Marcos William de Oliveira. DJe 21.02.2018).

"RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO  -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - AMBIGUIDADE -
CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO -
INOCORRÊNCIA  -  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos
embargos  de  declaração  em  matéria  criminal  está
disciplinado no artigo  619 do Código de  Processo
Penal,  sendo  que  a  inexistência  dos  vícios  ali
consagrados  implica  a  rejeição  da  pretensão
aclaratória.  2.  Os  embargos  declaratórios  não  se
prestam à rediscussão da causa, e, ainda que opostos
com objetivo de prequestionamento, devem guardar
correspondência  com as  situações  previstas  no  art.
619 do CPP, o que não se observa no presente caso."
(Embargos  de  Declaração  nº  0032930-
55.2016.8.13.0040  (1),  1ª  Câmara  Criminal  do
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TJMG,  Rel.  Wanderley  Paiva.  j.  31.01.2018,  Publ.
07.02.2018). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EM  SENTIDO  ESTRITO.  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO  (ART.  121,  §  2º,  IV,  C/C  ART.  14,
AMBOS  DO  CP).  PRONÚNCIA.
REAPRECIAÇÃO  DA  MATÉRIA.
INVIABILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO
PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
ÀS  INSTÂNCIAS  SUPERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS
E REJEITADOS. 1. Afere-se que o Embargante visa
a rediscussão da causa, com o fito de obter efeitos
modificativos,  reformando-se  o  Acórdão
impronunciar  o  réu,  pretensão  esta  que  se  mostra
inviável,  haja  vista  o  propósito  de  rediscutir  a
matéria  e  prequestionar  dispositivos  de  lei,
providência  que  encontra  óbice  na  jurisprudência
aplicável.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
CONHECIDOS  E  REJEITADOS."  (Embargos  de
Declaração nº 0000375-80.2016.8.05.0242/50000, 1ª
Câmara Criminal - 1ª Turma/TJBA, Rel. Aracy Lima
Borges. Publ. 01.02.2018).

Os embargos declaratórios, portanto, não se prestam à reforma da
decisão, mas, sim, ao seu aperfeiçoamento, nas restritas hipóteses do art. 619 da Lei
Instrumental Penal. 

Superado esse equívoco, ressalto que a matéria submetida à
cognição da egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba foi,
repito, percucientemente analisada e dissecada, não havendo ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, quer na parte decisória, quer na fundamentação
do venerando acórdão.

Diria, finalmente, 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.
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Assim, mantenho 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.

Com efeito, da decisão embargada, colhemos (fls. 1.474-1.478v):

"1.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA DE  PRONÚNCIA,  POR  EXCESSO
DE LINGUAGEM, LEVANTADA NA TRIBUNA.
Inicialmente, consigno que o advogado do recorrente
Fabiano  Márcio  Rodrigues,  Dr.  Cecílio  da  Fonseca
Vieira Ramalho Terceiro, levantou, na tribuna, questão
de ordem com o fim de declarar nula a sentença de
pronúncia,  ao  argumento  de  que  houve  excesso  de
linguagem.
A questão foi colocada em discussão com o colegiado
e, chegado a um consenso, decidi por não conhecer da
preliminar.
Explico.
É que não se conhece de matéria nova, suscitada da
tribuna, quando do julgamento do recurso em sentido
estrito, por meio de uma questão de ordem, que alega
nulidade  absoluta  por  excesso  de  linguagem  da
sentença  de  pronúncia,  por  trazer  inovação  não
alegada nas razões recursais, o que não é admitido.
Na verdade, a questão levantada traz matéria, sequer,
pontuada  nas  razões  recursais,  por  nenhum  dos
recorrentes e, como dito acima, se apresenta novidade
recursal,  o que não se admite,  especialmente,  em se
tratando de recurso em matéria de Júri (crimes dolosos
contra a vida).
Tomando como parâmetro, destaco a Súmula 713 do
Supremo Tribunal Federal, que diz:
“o  efeito  devolutivo  da apelação contra  decisões  do
Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”
Desse modo, não conheço da preliminar de nulidade
da pronúncia, por excesso de linguagem, suscitada na
tribuna." (destaques originais).
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A douta Procuradora de Justiça, no parecer de fls. 1.516-1.520,
pontuou:

"A  defesa  alega,  nos  presentes  Embargos
Declaratórios  que,  houve  omissão  no  acórdão,  vez
que, supostamente, não foi abordada a matéria que a
defesa  pediu,  por  meio  de  Questão  de  Ordem,
devendo, pois, ser declarada a nulidade do acórdão. 
Infere-se  dos  autos  que  a  defesa  do  acusado
apresentou  questão  de  ordem  versando  sobre  o
excesso  de  linguagem  na  decisão  de  pronúncia.
Todavia, a Câmara Criminal não conheceu da matéria
por  tratar-se  de  inovação  não  alegada  nas  razões
recursais. 
Agiu acertadamente o Tribunal de Justiça paraibano,
vez  que,  não  se  deve  conhecer  de  matéria  nova,
suscitada na tribuna, por meio de Questão de Ordem,
em julgamento de Recurso em Sentido Estrito. 
A Questão  levantada  trata  de  matéria  que  não  foi
ventilada  nas  razões  recursais,  por  nenhum  dos
recorrentes, sendo uma novidade recursal, o que não
se admite, sobretudo, em se tratando de recurso que
versa sobre matéria de júri. 
A sustentação oral constitui faculdade que poderá ser
exercida  pela  defesa  técnica  do  réu  e  trata  da
possibilidade  de  sustentar  oralmente  as  teses
defensivas já postas nas razões recursais, não sendo
momento oportuno para inovação recursal. 
Arguir  em  sustentação  oral  preliminar  de  nulidade
relativa,  sem que  tal  posicionamento  tenha  sido  ao
menos  ventilado  em  razões  recursais  configura
inovação  recursal,  gerando  impossibilidade  de
conhecer da omissão embargada. 
A defesa sustenta que, diante dessa suposta nulidade,
ocorreu violação ao direito de defesa do acusado. 
Analisando  detidamente  o  acórdão  proferido  pelo
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  não  se  vislumbra  a
ocorrência  de  nenhuma  omissão.  Ao  contrário,  a
mencionada  decisão  apreciou  com  escorreita
objetividade o alegado." (grifei).
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Portanto,  devidamente  analisada  e  rebatida  toda  a  matéria
contida  no recurso em sentido estrito,  nao há que se falar  em omissão,  pelo que,
conlui-se, inexitiu citada mácula.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradora
de Justiça, rejeito os presentes embargos.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  ao  julgamento,  com  voto,  dele  participando,  além  de
mim, Relator, os Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves
Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  a  Excelentíssima  Senhora
Doutora Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, ao 1º
(primeiro) dia do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 5 de março de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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