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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELO  QUE
MANTEVE INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROLATADA  PELO  JUÍZO  MONOCRÁTICO  PELO
CRIME  DE  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO
PÚBLICO.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  E
OBSCURIDADE  NO  JULGADO.  INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.  MATÉRIA
EXPLICITAMENTE  APRECIADA.  NÃO
ACOLHIMENTO.

-  Os  embargos  declaratórios  só  podem  ser  usados  com  a
finalidade precípua de esclarecer ambiguidades, obscuridades e
contradições ou sanar omissão existente no julgado, a teor do
que dispõe o art. 619 do CPP. Assim, não merecem acolhimento,
pois inexistente qualquer omissão a ser suprida, contradição a
ser sanada e obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

-  Tendo  o  Tribunal  apreciado  amplamente  o  tema,
supostamente, omitido, obscuro ou controvertido no acórdão, há
de  se  rejeitar  os  embargos  declaratórios,  máxime quando se
verifica haver uma simples intenção de alterar os fundamentos
da decisão para adequá-la ao entendimento do embargante.

- O pedido de prequestionamento deve ser rejeitado quando se
constata que toda a matéria relatada no recurso aclaratório foi
expressamente apreciada na decisão combatida.  Ademais,
embora se reconheça aos embargos de declaração a finalidade
de prequestionamento  para  fins  de  interposição dos  recursos
especial ou extraordinário, é imprescindível a configuração de
um dos seus pressupostos específicos de cabimento para que o
recurso seja acolhido, o que não se denota na espécie.



VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
de Embargos de Declaração acima identificados. 

ACORDA o Colendo Tribunal de Justiça do Estado, em sessão
plenária, à unanimidade, em rejeitar  os embargos, nos termos do voto do relator,
em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com fins modificativos e
prequestionatórios opostos por  João Ricardo Furtado, por intermédio de sua defesa
constituída,  em face  do  acórdão  (fls.  991/996)  que  veiculou  decisão  unânime  desta
Câmara Criminal, julgando improcedente a Apelação Criminal, por ele ajuizada, cuja
ementa restou lavrada nos seguintes termos, verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
RÉUS  QUE  ADULTERARAM  CÉDULAS  DE  IDENTIDADE.
PRETENSÃO DE FRAUDAR PROVA DE VESTIBULAR.  AUTORIA E
MATERIALIDADE  CONSTATADAS.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  NA
POSSE DOS DOCUMENTOS ADULTERADOS. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA VIABILIZAR
A CONTRAFAÇÃO. CONDUTA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO
DO  CRIME.  PENA.  DOSIMETRIA.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  FUNDAMENTAÇÃO  CORRETA.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  1.  De  acordo  com  a  remansosa
jurisprudência  pátria,  responde  pelo  crime  de  falsificação  de  documento
público aquele que fornece suas fotografias para o contrafator, a fim de que
este  concretize  a  adulteração  de  cédula  de  identidade.  2.  Além  disso,
constatando-se que os réus foram presos, em flagrante delito, na posse dos
documentos  ilícitos,  competia  a  eles  provar  que  não  concorreram  para  a
prática do crime. 3. O réu não possui direito subjetivo à fixação da pena no
mínimo legal, de modo que, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis,
é lícita a elevação da pena-base. 
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº  00327534920088152002,
Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA
CUNHA RAMOS, j. em 18-07-2017) 

Em sua petição recursal (fls. 998/1011), o embargante sustenta
haver omissão, contradição e obscuridade no julgado, uma vez que não houve a oitiva
de testemunhas por ele indicadas, violando os princípios do contraditório e da ampla
defesa, bem como, que não houve enfrentamento das teses alegadas pela defesa, nem
manifestação específica acerca das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
favoráveis ao réu, como a ausência de maus antecedentes, ter profissão regulamentada e
boa conduta. 

Ressalta que a pena-base foi fixada sem que fossem explicados
os  critérios  da quantia  de aumento operada,  fixando a  reprimenda basilar  acima do
mínimo legal, de forma injusta e inconstitucional.

Invoca, por fim, dispositivos legais e constitucionais para fins de
modificação e prequestionamento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de
fls. 1032/1039, de lavra da insigne Procuradora Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque
Melo, manifestou-se pelo desprovimento dos presentes Embargos Declaratórios, ante a
inexistência de quaisquer das situações previstas na legislação pertinente.



É o relatório.

VOTO:

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão 
pela qual dele conheço.

Inicialmente,  observo  que  os  embargos  de  declaração  são
instrumentos  processuais  adequados  ao  aperfeiçoamento  da  tutela  jurisdicional,  dela
excluindo os vícios que lhe retirem a clareza – contradição,  omissão, obscuridade e
ambiguidade – na forma dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal. É sabido que
esse recurso tem o caráter  de explicitar,  elucidar,  ou fazer  claro seu alcance e  seus
fundamentos, corrigindo erros materiais e contradições ou suprimindo suas lacunas.

Após cotejar as alegações da parte embargante e analisando o
acórdão atacado, verifico que os  embargos de  declaração não merecem acolhimento,
pois inexistente qualquer omissão a ser suprida, contradição a ser sanada ou obscuridade
a ser aclarada, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal. 

Da leitura do acórdão vergastado, verifica-se que, ao contrário
do alegado nos presentes embargos, houve o exame das questões apresentadas no
apelo, tendo o aresto concluído que foi correta a condenação do ora embargante
pela  prática  do  crime  tipificado  no  art.  297  do  Código  Penal  (falsificação  de
documento público).

Embora  o  embargante  entenda  inconvenientes  as  razões  e
fundamentos  de  decidir  da  decisão  ora  recorrida,  nem  por  isso  o  julgado  tem
deficiências do artigo 619 do CPP (obscuridade, contradição ou omissão).

 Na  exposição  de  suas  razões,  o  embargante  apresenta  clara
insurgência quanto à solução conferida à questão trazida a julgamento por esta Corte.

Em sendo assim, resta evidente a sua pretensão de modificação
do  decisum,  que  se  infere  da  reedição  de  teses  defensivas  declinadas  em  sede  de
apelação, as quais restaram refutadas à sua plenitude no acórdão embargado.

Observo que a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, por não terem sido, as testemunhas defensivas ouvidas, foi exaustivamente
analisada pelo  decisum, que terminou por afastá-la, apontando um motivo legítimo, e
que, portanto, foi bem decretada a revelia do réu, descabendo falar em nulidade. 

Neste sentido, trechos da decisão embargada:

“o  réu  João  Ricardo  pugna  pela  nulidade  processual  em  decorrência  de
cerceamento  de  defesa.  Afirma  ter  arrolado  sete  testemunhas  capazes  de
elucidar  os  fatos,  porém,  o  juízo  colheu  a  oitiva  de  apenas  duas  delas,
ignorando  as  demais,  não  obstante  os  protestos  realizados  nas  alegações
finais.

Nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, compete à defesa
apresentar o rol de testemunhas por ocasião da resposta preliminar, de modo
que o réu não possui direito público subjetivo de apresentar suas testemunhas
a qualquer tempo. Na verdade, a apresentação a destempo do rol testemunhal



acarreta a preclusão temporal do direito, motivo pelo qual a defesa não pode
arguir nulidade processual. 

Nesse sentido, diga-se com o Superior Tribunal de Justiça: verbis,

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  DADOS  CONCRETOS.  BINÔMIO
NECESSIDADE  X  ADEQUAÇÃO.  FUGA  DO  DISTRITO  DA  CULPA.
NECESSIDADE  DE  ASSEGURAR  A  APLICAÇÃO  DA  LEI  PENAL.
SEGREGAÇÃO  FUNDAMENTADA.  EXCESSO  DE  PRAZO  NA
FORMAÇÃO DA CULPA NÃO DEMONSTRADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADA.  ORDEM  DENEGADA.  1.  A  prisão  preventiva  é  o
instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a
atuação de  associações  criminosas,  para  garantir  a  pacificação  social  e
conferir  legitimidade  à  atuação  estatal,  por  entremeio  dos  órgãos  de
segurança pública e do Poder Judiciário. 2. Esta Corte Superior de Justiça é
firme na compreensão de que a determinação para a segregação cautelar
deve efetivar-se apenas se verificado o chamado periculum libertatis, que
deve  ser  aferido  em  dados  concretos  produzidos  no  processo,  à  luz  do
disposto  no  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal.  Precedentes.  3.  A
custódia provisória se mostra legítima se estiver fundamentada no binômio
necessidade x adequação. A medida deve ser necessária e proporcional às
circunstâncias específicas do caso concreto. São insuficientes as invocações
acerca dos aspectos genéricos do delito, os relativos à modalidade criminosa
imputada ao acusado, à periculosidade social da conduta e do acusado, aos
elementos inerentes do próprio tipo penal, sem que haja uma ligação entre o
fato e o autor do fato. 4. A fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo à
segregação cautelar, como forma de se assegurar a aplicação da lei penal.
Precedentes. 5. “A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se
esgota  na  simples  verificação  aritmética  dos  prazos  previstos  na  lei
processual,  devendo  ser  analisada  à  luz  do  princípio  da  razoabilidade,
segundo  as  circunstâncias  detalhadas  de  cada  caso  concreto”   (HC
331.669/PR,  Rel.  Min.  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA
TURMA,  DJe,  16/3/2016).  6.  Na  espécie,  observa-se  que  a  ação  se
desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular,
cujo  retardo  na  instrução  decorre  da  necessidade  de  se  deprecar  a
realização de atos processuais,  da oitiva das testemunhas arroladas,  bem
como das manobras adotadas pela defesa. 7. O entendimento perfilhado por
este Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que  “o direito à
prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e
extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código
de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena
de  preclusão,  na  própria  denúncia,  para  o  Ministério  Público,  e  na
resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na
desconsideração  do  rol  de  testemunhas  da  defesa,  apresentado  fora  do
prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade
processual” (HC 202.928/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/
Acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe, 8/9/2014).
8.  Ordem  denegada.  (STJ,  HC  326.209/BA,  Rel.  Ministro  ANTONIO
SALDANHA  PALHEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  28/06/2016,  DJe
30/06/2016)

O fato  é  que  o  direito  não  socorre  aos  que  dormem (Dormientibus  Non
Sucurrit Ius). O processo segue uma lógica temporal e espacial a fim de que
os  atos  sejam  praticados  no  tempo  oportuno  e  no  lugar  previamente
estabelecido.  A parte  que  descumprir  essas  regras  deve  suportar  o  ônus
processual decorrente da inércia. 

No caso dos autos, o réu João Ricardo Furtado foi citado pessoalmente (fl.
518), porém, não apresentou defesa no prazo fixado em lei, razão pela qual
foi  nomeado  Defensor  Público  para  suprir  a  omissão.  A  defesa  foi
apresentada às fls. 527/529, no entanto, não indicou uma testemunha sequer.
Posteriormente,  o  réu  constituiu  advogado  particular  que,  por  sua  vez,



atravessou petição nos autos pugnando pela oitiva de sete testemunhas (fls.
549/550). No entanto, a referida indicação foi prontamente indeferida pelo
juízo primevo (fls. 553/554), justamente em virtude da preclusão. Repise-se
que não há notícias de recurso ou de habeas corpus impetrado em face dessa
decisão.

Ora,  não  há  qualquer  nulidade  na  decisão  supramencionada,  já  que  se
coaduna com a remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, conforme já
demonstrado. Ademais, para que seja decretada uma nulidade no processo
penal – ainda que se trate de nulidade absoluta – é necessária a demonstração
de efetivo prejuízo suportado pela defesa. No caso dos autos, esse prejuízo
não foi demonstrado pelo postulante, já que sequer aduziu acerca do que seria
esclarecido pelas testemunhas.”

Da mesma forma, no tocante à  participação do réu no crime
de falsificação ou adulteração de documento público, igualmente inexiste qualquer
tópico a ser aclarado, a examinar os termos do acórdão atacado:

“[…] No caso dos autos, é inegável que os réus forneceram suas fotografias
para a adulteração das cédulas de identidade. Ora,  essas fotos não tinham
como chegar às mãos do contrafator por meio de outras pessoas, senão por
meio dos próprios réus. Tanto é assim que, quando questionados em juízo,
não  souberam  explicar  como  essas  fotografias  foram  parar  nas  mãos  de
eventual falsificador.

Portanto,  não interessa quem executou o núcleo do tipo do artigo 297 do
Código Penal, já que o simples fornecimento dessas fotografias já reclama a
incidência da norma prevista no artigo 297, do Código Penal.

Não bastasse o fornecimento das fotografias,  devo lembrar que o ônus da
prova no processo penal não é imutável, sendo perfeitamente possível  sua
inversão quando o agente é encontrado na posse do objeto ilícito do crime. É
o que ocorre comumente nos crimes contra o patrimônio. No caso dos autos,
os réus foram encontrados na posse das cédulas de identidades adulteradas
com suas respectivas fotografias, razão pela qual incide a regra da inversão
do  ônus  probatório,  ou  seja,  competia  a  eles  provar  que  não  foram  os
responsáveis  pela  adulteração  do  documento  público  e  nem  forneceram
fotografias para um terceiro contrafator. [...]”

De  mais  a  mais,  com  relação  à  alegação  de  ausência  de
manifestação específica acerca das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal  favoráveis  ao  réu,  aduzindo  que  a  pena-base  foi  fixada  sem  que  fossem
explicados os critérios da quantia de aumento operada, fixando a reprimenda basilar
acima do mínimo legal, de forma injusta e inconstitucional, também restou refutada à
sua plenitude no acórdão embargado, cujos excertos transcrevo:

“[…]  Não  há  modificação  a  ser  feita  nas  penas  aplicadas.  Os  apelantes
afirmam possuir circunstâncias judiciais favoráveis, razão pela qual  teriam
direito à fixação da pena no mínimo legal, e, por consequência, à extinção da
punibilidade  em  razão  da  prescrição  retroativa.  Ressalte-se  que  a  pena
abstrata do crime do artigo 297 varia de 2 a 6 anos de reclusão, além de
multa.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 foram assim analisadas:

“A culpabilidade  ressoa intensa e merecedora de exemplar censura, pois o
réu era professor à época do crime, tendo viajado do Estado do Ceará para a
capital  paraibana  exclusivamente  para  praticar  o  delito,  quando  lhe  era
exigível  conduta totalmente diversa,  sobremodo diante de sua condição de
mestre;  Antecedentes:  à vista do contido nos autos, sobretudo a certidão de



antecedentes  criminais  de  fl.  825,  conclui-se  que  o  réu  não  possui
antecedentes penais; A conduta social  do réu, ou seja,  seu comportamento
diante da sociedade, no trabalho, com a família e próximos, restou abonada
pelas testemunhas que indicou; Personalidade: reportamo-nos a uma análise
das qualidades morais do réu, sua índole e maneira de agir e sentir, não há
elementos suficientes nos autos para uma escorreita análise, pelo que não será
considerada; No que pertine aos  motivos do crime,  isto é,  os precedentes
psicológicos do crime, os fatores que o desencadearam, extrai-se dos autos
que pretendia fraudar certame público, certamente visando ganho patrimonial;
Circunstâncias  do  crime:  assim  consideradas  as  circunstâncias  que
circundam a prática delitiva, eram totalmente desfavoráveis, pois o documento
público falsificado era o Registro Geral  (RG),  que possui vários níveis de
segurança  para  obtenção;  Consequências:  foram  minoradas,  pois  o
documento  foi  apreendido  ainda  na  residência  onde  o  réu  se  encontrava;
Comportamento da vítima: em nada influiu para a prática criminosa.”

Após essa análise, o Juiz fixou a pena-base em três anos de reclusão para
cada um dos réus, tornando-se definitiva em razão da ausência de agravantes,
atenuantes ou causas especiais de diminuição ou aumento. 

Analisando detidamente os elementos dos autos, entendo que não há mácula
na  pena  imposta  pelo  juízo  a quo.  Como bem observado  na  sentença,  a
reprovabilidade  da  conduta  ressoa  intensa,  já  que  os  réus  ostentavam  a
condição de professores e falsificaram documentos públicos com a intenção
de fraudar o vestibular de universidade paraibana. Em virtude dessa condição
de  professores,  exigia-se  dos  réus  um  comportamento  exemplar  e  não  o
cometimento de crimes dessa natureza. 

Ora, somente esse motivo já justifica a elevação da pena-base. No entanto,
verifico que, além da culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime
foram desfavoráveis aos réus, já que pretendiam auferir lucro fácil – que não
é  elemento  do  tipo  –,  além  de  terem  falsificado  documento  de  extrema
relevância para a sociedade, qual seja, as cédulas de identidade.

Portanto, não há mácula nas penas aplicadas – tanto a pena corporal como a
pena de multa –, pois, diante de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
reprimenda jamais poderia ser fixada no mínimo legal. Ressalte-se que o réu
não possui direito subjetivo à fixação da pena no mínimo legal.

Por fim, vislumbro que a pena corporal foi corretamente substituída por duas
restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. [...]”

Ressalto  que  eventual  error  in  judicando  não  se  equivale  à
contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade, recebendo tratamento distinto pelo
ordenamento processual pátrio. A pretensão de revisão do julgado, por óbvio, deve ser
veiculada de outra forma, uma vez que os  embargos de  declaração não se prestam à
correção de erro de julgamento.

Por  fim,  o  embargante  destaca  a  necessidade  de
prequestionamento das matérias ventiladas para fins de interposição de recursos às
Cortes  Superiores.  Ocorre que,  embora  se reconheça  aos  embargos de  declaração a
finalidade  de  prequestionamento  para  fins  de  interposição  dos  recursos  especial  ou
extraordinário, é imprescindível a configuração de um dos seus pressupostos específicos
de cabimento para que o recurso seja acolhido, o que não se denota na espécie.

Cumpre  ressaltar  que  o  Julgador  não  está  compelido  a  esgotar  os
fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha de
forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas em
que  baseia  sua  decisão.  Por  consequência,  o  não  pronunciamento  sobre  todos  os



dispositivos legais invocados pelas partes ou incidentes no caso não configura omissão
no decisum.

Na  verdade,  o  embargo  não  demonstrou  haver  nenhuma  omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão, sendo suficiente uma leitura de suas razões para
perceber que o pretendido é a rediscussão da matéria, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico na via buscada. 

Nesse sentido:

“Revelam-se improcedentes os  embargos declaratórios em que as questões
levantadas  traduzem  inconformismo  com  o  teor  da decisão  embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP). (STJ. EDcl no AgRg
na APn (Ação Penal)  nº 322/RR. Rel.  Min.  Teori  Albino Zavascki.  Corte
Especial. J. 07.06.2006. DJU, edição do dia 07.08.2006, p. 193).

“(...) 1.  Os  Embargos Declaratórios  não  se  prestam  à  reapreciação do
conjunto fático-probatório dos autos. 2. Embargos rejeitados.” (STJ. EDcl no
REsp  166452  /  MG.  Min.  EDSON  VIDIGAL.  QUINTA  TURMA.  DJ
13.09.1999 p. 88).

Bem  se  vê  que  a  argumentação  empreendida  nos  embargos
declaratórios trata de questões preliminares e de mérito, que já restaram devidamente
fundamentas no acórdão embargado. Ao contrário do que sustenta a defesa, inexistem
motivos  para  se  configurar  ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou  omissão,  não
havendo in casu, que se falar em absolvição e/ou de fixação da pena-base no mínimo
legal. Há, portanto, uma simples tentativa de reexame dos autos, isto é, rediscussão
das provas colhidas, a fim de modificar a decisão embargada para adequá-la ao
entendimento  do  embargante,  o  que  se  mostra  inviável  em  sede  de  embargos,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em aresto a seguir colacionado:

“(...)  VÍCIO.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DO
JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente
qualquer ambiguidade,  obscuridade,  omissão ou contradição  a  ser  sanada,
uma  vez  que  o  acórdão  embargado  explicitou  as  razões  que  levaram ao
desprovimento do reclamo, não há como se acolher os declaratórios.
2.  Não  se  prestam  os  embargos  de  declaração  para  rediscutir  matéria  já
devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no RHC 45.525/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E
DEFESA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  MERO
ESCLARECIMENTO ACRESCIDO.
1.  Ausentes  as  omissões apontada,  os  embargos  de  declaração  devem ser
rejeitados, pois não servem à rediscussão do julgado.
2.  A pretensão de rediscutir a matéria decidida no acórdão embargado,
materializada  na  mera  insatisfação  com  o  resultado  da  demanda,  é
incabível na via dos embargos de declaração.
(…) 
5.  Rejeitados os  embargos  de  declaração  do Ministério  Público Federal  e
dado parcial  provimento aos  embargos  de  declaração  do paciente,  apenas
para fins de esclarecimento, sem alteração no resultado do julgamento.” (STJ
–  EDcl  no  RHC  50.054/SP,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA
TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014)



Ademais, não se olvida acerca da possibilidade do manejo de
embargos declaratórios com o simples propósito de prequestionamento, porém, toda a
matéria suscitada nos embargos já foi expressamente apreciada no acórdão combatido,
de modo que deve ser rejeitado o pedido de prequestionamento.

Diante do exposto, conheço e DESACOLHO os embargos de
declaração, por não estar configurada qualquer das hipóteses do artigo 619 do Código
de Processo Penal, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando
também os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 03 de abril de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador  - Relator
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