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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE
ORDEM. ACÓRDÃO SUPOSTAMENTE OMISSO
E  OBSCURO.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO
DE  REDISCUTIR  A  MATÉRIA
SUFICIENTEMENTE  ANALISADA.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
EMBARGOS.

-  Não  é  possível,  em  sede  de  Embargos  de
Declaração,  rediscutir  matéria  que  ficou
suficientemente analisada e decidida.

-  O  acolhimento  de  Embargos  de  Declaração
somente  poderá  ocorrer  quando  configurada
quaisquer das condições impostas pelo art.  619
do Código de Processo Penal.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  autos  identificados
acima,

A C O R D A o Plenário do Tribunal  de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, em  REJEITAR OS  EMBARGOS, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR. 

R E L A T Ó R I O

Francisco de Assis Coelho interpôs Embargos de Declaração

(fls.  1057/1062),  com  efeito  modificativo,  insurgindo-se  contra  o  Acórdão
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proferido por este Tribunal de Justiça por seu Tribunal Pleno (fls.1045/1051),

apontando a necessidade de serem supridas omissões e obscuridade.

Sustenta o embargante que no Acórdão atacado,  entendeu-se,

num primeiro momento, que a prerrogativa de foro do Embargante não seria

precedida de prerrogativa de controle judicial da investigação, fundamentando

para tanto que não haveria previsão legal  expressa em relação a esse controle

em lei específica.

Prossegue  o  embargante  invocando  a  Lei  Complementar

n.80/1994, nos seus arts. 124, § 2º e 128, parágrafo único, que disciplina a

Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e Territórios e dos Estados da

Federação,  bem  como  a  Lei  Complementar  Estadual  nº  104/2012,  que

disciplina a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, no seu art. 154, § 1º, os

quais, segundo entende a sua Defesa, determinam a necessidade de controle

judicial  em  ações  penais  que  envolvam  Defensores  Públicos.  Discorda  da

fundamentação  do  Acórdão  embargado,  alegando  que  usou-se  paradigma

referente a Prefeito Municipal, o que seria frontalmente diferente do caso em

análise, pois cuida-se de Defensor Público Estadual. 

Sustenta que as leis  invocadas acima asseguram ao Defensor

Público a necessidade de controle e acompanhamento, pelo Poder Judiciário,

das ações penais que envolvam aquele, bem como determina a comunicação

expressa ao Defensor Público Geral para designação de Defensor Público para

acompanhar toda a apuração, seja na esfera policial, seja na judicial. Assim, o

embargante teria tido seu direito vulnerado. 

Mais uma vez discorda da jurisprudência acostada ao Acórdão

embargado, alegando que não teria compatibilidade com o presente caso, bem

como discorda de toda a fundamentação ali lançada. Conclui que o Acórdão foi

omisso em apontar a legislação específica apontada pelo embargante, que diz

Desembargador João Benedito da Silva
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respeito especificamente à categoria dos Defensores Públicos.

Sustenta, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas

oportunidades,  já  se  pronunciou  sobre  a  possibilidade  de  modificação  da

decisão  através  de  Embargos  de  Declaração,  inclusive  quando  a  decisão

embargada tomou determinado sentido porque baseada em equívoco quanto a

dado fático ou em falsa premissa.

Persegue, então, o acolhimento dos presentes Embargos, pelas

omissões e contradições apontadas, para que estas sejam sanadas.

Parecer  da  douta  Procuradoria  de  Justiça,  da  lavra  do

Subprocurador  Geral  Alcides  Orlando  de  Moura  Jansen,  pela  rejeição  dos

presentes Embargos (fls. 1065/1072).

Examinados, pedi dia para julgamento.

É o relatório.

V O T O

Inicialmente, importante destacar que,  segundo a regra jurídica

contida no art. 619 do Código de Processo Penal, é de se admitir interposição

de embargos de declaração, sempre que houver,  no acórdão, 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.

Desembargador João Benedito da Silva
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O entendimento sedimentado nos nossos Tribunais é no sentido

de que descabe, em termos de embargos de declaração, alterar ou mudar o

julgamento do decisum embargado.

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 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  ambigüidade,
obscuridade,  contradição  ou  omissão  na  decisão.
Aplicação do art. 619 do CPP. (STJ. RT 670/337).

No  caso  dos  autos,  ao  se  interpor  Questão  de  Ordem  pelo

embargante, foram levantados os seguintes questionamentos:

[…]  Aduz  o  denunciado  que  a  presente  ação  penal
teve início na 1ª instância, quando a Polícia Federal
distribuiu o Inquérito Policial no Fórum Criminal desta
Capital, o qual foi automaticamente distribuído para a
2ª  Vara  Criminal  também  da  Capital,  tendo  o
representante do Ministério Público ofertado denúncia.

Prossegue  informando que,  ao  se observar  que  um
dos  acusados  possuía  prerrogativa  de  foro
privilegiado,  por  ser  Defensor  Público  no Estado  da
Paraíba,  o  Juízo  da  2ª  Vara  Criminal  desta  Capital
remeteu o feito ao Tribunal Estadual, para tramitação
da ação penal.
[…]
Alega  que  a  investigação  foi  iniciada  de  ofício  pelo
Delegado de Polícia Federal, para investigar supostas
irregularidades na prestação jurisdicional por parte do
acusado,  em processos da seara previdenciária,  em
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especial nas comarcas de Mari e Sapé, por meio de
Sindicatos,  que  configuraria  o  peticionário  como
advogado das partes.

Segundo  afirma  o  peticionário,  ao  fim  do  inquérito
policial,  o  feito  foi  remetido  à  Justiça  Comum  e  se
constatou a incompetência absoluta da Justiça de 1º
grau  para  julgar  o  caso,  tendo  sido  remetido  ao
segundo grau e recebida, posteriormente, a denúncia,
pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça.

No entanto, segundo entendimento do peticionário, a
autoridade policial não teria se cercado dos elementos
necessários  para  a  instauração  da  investigação
policial,  uma vez que instaurou o inquérito de ofício,
não observando que se tratava de acusado ocupante
do  cargo  de  Defensor  Público,  portanto  detentor  de
prerrogativa  de  função,  o  que  tornava  necessária  a
prévia autorização do Tribunal de Justiça competente
para a abertura da investigação policial.

Para  tal  entendimento,  invoca-se  fato  análogo
existente  em  relação  a  parlamentares,  membros  do
Ministério Público e outras categorias profissionais que
gozam  desta  prerrogativa  de  função,  pelo  que,  em
relação a eles,  as investigações policiais  devem ser
antecedidas de autorização pelo Poder Judiciário.  O
denunciado  faz  referência  a  uma  decisão  proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, o qual reputou nulo o
indiciamento de parlamentar por delegado de polícia,
ao fundamento de que a prerrogativa de foro tem por
fito  garantir  o  livre  exercício  da  função  de  agente
público e, para sua efetividade,  a supervisão judicial
constitucional do Supremo Tribunal Federal deverá ser
desempenhada  durante  toda  a  tramitação  das
investigações, sob pena do esvaziamento da idéia de
prerrogativa  –  Inq.2.411/QO,  Relator  Min.  Gilmar
Mendes, DJ de 25 de abril de 2008.

Aduz o acusado Francisco que, por analogia e questão
de isonomia dentre os detentores de prerrogativa de
foro privilegiado,  o mesmo entendimento deveria ser
aplicado  para  todas  as  categorias  que  possuem  o
mesmo direito,  inclusive  no caso em comento,  para
que a autoridade policial  obtenha prévia autorização
do Poder Judiciário para instaurar investigação, o que
não ocorreu no presento feito.

Assim, persegue o peticionário o reconhecimento da
nulidade do ato formal do seu indiciamento de ofício

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.0588163-51.2013.815.0000

pela  autoridade  policial,  anulando  por  consequência
todo  o  processo  ab  initio,  erroneamente  instaurado
sem qualquer autorização desta Corte de Justiça.(fls.
1045-v/1046).

Analisando-se o Acórdão vergastado (fls.1045/1051), observa-se

que todas as assertivas foram apreciadas, e suficientemente esgotadas, como

se infere da leitura do decisum mencionado.

Com  efeito,  foram  devidamente  demonstrados,  de  forma

fundamentada,  os  motivos  que  levaram  o  Órgão  Colegiado  a  refutar  as

arguições da Defesa e rejeitar a Questão de Ordem, não havendo que se falar

em omissão, obscuridade ou contradição. Vejamos.

A tese da Defesa do embargante  foi  devidamente  analisada e

discutida no Acórdão embargado, o qual fundamentadamente, rejeitou as suas

arguições, com amparo legal. Assim foi ementada a decisão em debate:

PROCESSO  PENAL.  QUESTÃO  DE  ORDEM.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.
DEFENSOR  PÚBLICO.  AUTORIZAÇÃO  DO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  PARA  ABERTURA  DAS
INVESTIGAÇÕES  PRELIMINARES.
DESNECESSIDADE.  EXIGÊNCIA  DE
SINDICABILIDADE  JUDICIAL  APENAS  NO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO.

Salvo  restritas  exceções,  não  há  necessidade  de
prévia autorização do Judiciário para a instauração de
inquérito  ou  procedimento  investigatório  criminal
contra  investigado  com  foro  por  prerrogativa  de
função, uma vez que não existe norma exigindo essa
autorização,  seja  na  Constituição  Federal,  seja  na
legislação infraconstitucional. 

Logo, não estando o peticionário, ocupante do cargo
de  Defensor  Público,  inserto  nas  categorias  da
Magistratura,  do  Ministério  Público  ou  daqueles  que
serão  julgados  originariamente  perante  o  Supremo
Tribunal  Federal,  não  há  razão  jurídica  para
condicionar a investigação em relação a ele à prévia

Desembargador João Benedito da Silva
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autorização judicial. (fls. 1045)

Na  realidade,  extrai-se  de  todo  o  exposto  no  arrazoado  dos

presentes Embargos, que o embargante apenas revela seu inconformismo com

o resultado do acórdão que não lhe foi favorável, não havendo como prosperar

sua  pretensão,  vez  que  o  presente  recurso  não  se  presta  ao  reexame  da

matéria apreciada na decisão embargada.

A propósito:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  ALEGADA
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO  DO
JULGADO EMBARGADO - PREQUESTIONAMENTO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  NÃO  CONHECIDO  -
INTEMPESTIVIDADE  -  DESNECESSIDADE  DE
DISCUSSÃO  DAS  QUESTÕES  DE  MÉRITO.  -  Os
Embargos de Declaração não se prestam à promoção
de reexame da matéria apreciada e julgada, de modo
que, não havendo qualquer omissão,  contradição ou
obscuridade,  devem  ser  rejeitados.  Sendo  os
embargos interpostos de acórdão que não conheceu
do  agravo  de  instrumento  por  intempestividade,
desnecessária  se  faz  a  discussão  do  mérito  do
recurso.  (TJMG.  Processo  n.º  0153377-
08.2010.8.13.0000. Relatora: Armando Freire. Data do
julgamento:  23.11.2010.  Data  da  publicação:
10.12.2010)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.  I.  Os  embargos  de  declaração  são
cabíveis  quando  houver  no  acórdão  contradição,
omissão  ou  obscuridade  a  ser  sanada.  Podem  ser
também  admitidos  para  correção  de  eventual  erro
material,  conforme  preconizado  pela  doutrina  e
jurisprudência,  sendo  possível,  excepcionalmente,  a
alteração  ou  modificação  do  julgado.  (…)  III.  Os
embargos de declaração não são a via adequada para
instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo
que  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  os
recorrentes devem observar as diretrizes do art.  535
do Código de Processo Civil. IV. Negou-se provimento
aos recursos. (TJDFT. Acórdão n.º 538490. 6ª Turma
Cível.  Relator:  José  Divino  de  Oliveira.  Data  do
julgamento:  28.09.2011.  Disponibilização  no  Dje:
06.10.2011)

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.0588163-51.2013.815.0000

Ademais,  como sabido,  o  órgão julgador,  para  demonstrar  seu

convencimento, não está obrigado 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. 

No presente caso, o Acórdão apontado discutiu detalhadamente

as  alegações  do  Embargante  na  Questão  de  Ordem,  fundamentando

devidamente a sua rejeição,  pelo que não há que se falar  em omissão na

discussão  dos  fundamentos  suscitados  pela  Defesa,  não  se  observando

qualquer hipótese ensejadora do acolhimento dos presentes Embargos.

Com efeito,  as hipóteses trazidas pelo embargante,  constantes

das Leis Específicas por ele invocadas, em nenhum momento asseguram o

controle judicial  de atos investigatórios contra Defensores Públicos, hipótese

levantada  na  Questão  de  Ordem  em  apreço,  mas  tão  somente  o

acompanhamento da apuração por um Defensor Público e, pelo que se sabe, o

embargante  foi  devidamente  assistido,  já  que,  desde  as  suas  declarações

prestadas na Superintendência da Polícia Federal,  ele esteve acompanhado

dos  advogados  Harley  Hardemberg  Medeiros,  subscritor  dos  presentes

Embargos,  e  da  advogada  Maria  Gabriela  Machado  de  Paula,  consoante

consignado no Termos de Declarações de fls.  63.  E na ocasião,  estes não

demonstraram qualquer prejuízo sofrido, já que nada foi alegado.

Como foi destacado no Acórdão assacado:

[…]  Como  se  extrai  deste  último  julgado  acima
colacionado, as implicações práticas com a nova
decisão do Superior Tribunal de Justiça ao aplicar

Desembargador João Benedito da Silva
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o  entendimento  ao  Ministério  Público,  de
dispensabilidade  de  autorização  judicial  prévia
para iniciar investigações, consequentemente, por
maior  razão  e  até  mesmo  pela  isonomia  de
nivelamento institucional, se estende também com
aplicação  direta  às  Polícias  Judiciárias,  para  se
permitir  o  ato  de  deflagração  de  investigação
criminal  sem necessidade de autorização judicial
anterior àquela.

Até porque, apesar da discussão sobre o assunto, no
que  concerne  à  vedação  do  indiciamento  de
autoridades  com  foro  privilegiado,  não  existe  lei  no
nosso  ordenamento  jurídico  reclamando  prévia
autorização judicial para o indiciamento de investigado
detentor  de  foro  privilegiado,  a  não  ser  as  Leis
Orgânicas  da  Magistratura  e  do  Ministério  Público,
bem como a exceção contida no Regimento Interno do
STF,  o  que  não  se  aplica  ao  caso  ora  analisado.
Ademais, no caso específico do entendimento do STF,
invocado pelo peticionário, seria lógico afirmar que um
ato regimental jamais teria o condão para legitimar tal
tipo de exigência,  uma vez que a competência para
legislar  nesse  ponto  seria  da  União  (matéria
processual  penal),  não  havendo  espaço  para
interpretação extensiva que permita a adoção de outro
mecanismo. (fls. 1049-v)

Mais adiante, tal Acórdão concluiu que:

[…]  Em  face  das  razões  invocadas,  me  filio  ao
entendimento ora predominante no Superior  Tribunal
de Justiça, no sentido de que não há  necessidade de
prévia autorização do Judiciário para a instauração de
inquérito  ou  procedimento  investigatório  criminal
contra  investigado  com  foro  por  prerrogativa  de
função, uma vez que não existe norma exigindo essa
autorização,  seja  na  Constituição  Federal,  seja  na
legislação infraconstitucional. 

Logo,  não  estando  o  peticionário  inserto  nas
categorias  da  Magistratura,  do  Ministério  Público  ou
daqueles que serão julgados originariamente perante o
Supremo Tribunal Federal, não há razão jurídica para
condicionar a investigação em relação a ele à prévia
autorização judicial. […] (fls. 1050-v)

Com  relação  ao  aresto  colacionado  ao  Acórdão  vergastado,

Desembargador João Benedito da Silva
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conquanto  seja  referente  ao  cargo  de  Prefeito  Municipal,  aplica-se  mutatis

mutandi à situação então analisada. 

Seu uso, muito comum na linguagem jurídica, ocorre quando é

necessário  demonstrar  que  os  argumentos  utilizados  para  fundamentar  um

caso concreto podem ser aplicados a outro, ainda que existam diferenças a se

considerar, seja por algum detalhe específico ou por uma circunstância e que,

por isso, há que se operar as devidas adaptações e mudar o que tem que ser

mudado. Foi o que ocorreu in casu.

Enfim, as questões suscitadas no presente momento processual

já foram devidamente apreciadas por esta Corte de Justiça, sendo visível o

interesse  do  embargante  em  rediscutir  a  matéria  já  dirimida.  E,  como  já

repisado,  os Embargos de Declaração não são cabíveis para tal  pretensão,

haja vista sua finalidade, conforme dispõe o já citado art. 619 do Código de

Processo Penal, somente admissível para esclarecer, tornar claro o acórdão

embargado, sem modificar-lhe a substância.

Como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, em Parecer da

lavra do 1º Subprocurador Geral, Alcides Orlando de Moura Jansen:

[…]  no  julgado  guerreado,  não  se  observam  os
alegados  vícios,  tornando,  com  a  devida  vênia,
injustificável a irresignação manifestada, o que denota
pretender  a  parte  embargante  unicamente  rediscutir
matéria de mérito. (fls. 1066)
[…]
Outrossim,  no  que  tange  especificamente  às
alegações apresentadas pela defesa, melhor sorte não
assiste,  haja  vista  que  afirma  a  necessidade  de
controle  judicial  para  as  ações  penais  quando
envolvam  membros  da  Defensora  Pública,  por
absoluta imposição de lei específica que disciplina a
Defensoria  Pública,  a  nível  nacional  e  estadual,
devendo ser reconhecida a nulidade do ato formal de
indiciamento  de  ofício  pela  autoridade  policial,  sem
autorização da Egrégia Corte.
Contudo,  não  merecem  prosperar  as  alegações  do

Desembargador João Benedito da Silva
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Embargante,  pois  basta  uma  simples  leitura  do
Acórdão para observar que o julgado dispôs de forma
clara o posicionamento do Tribunal sobre a Questão
de Ordem apresentada, aduzindo que “...com a nova
decisão do Superior  Tribunal de Justiça ao aplicar o
entendimento  ao  Ministério  Público,  de
dispensabilidade  de  autorização  judicial  prévia  para
iniciar  investigações,  consequentemente,  por  maior
razão  e  até  mesmo  pela  isonomia  de  nivelamento
institucional, se estende também com aplicação direta
às  Polícias  Judiciárias,  para  se  permitir  o  ato  de
deflagração de investigação criminal sem necessidade
de autorização judicial anterior àquela.” 
Tal  entendimento  não  contraria  o  posicionamento  já
consolidado  no  Supremo  Tribunal  Federal,  cujo
Regimento  Interno  possui  dispositivo  que  atribui
àquela  Corte  competência  para  determinar  a
instauração de inquérito de investigados com foro no
seu âmbito, ou seja,  a Corte Suprema se posiciona
no sentido de que a instauração de procedimentos
investigatórios  criminais  em  face  de  agentes
públicos  com  foro  por  prerrogativa  de  função
independem de prévia  autorização do respectivo
tribunal, excetuando-se os casos das autoridades
com foro privativo no STF. […] (fls. 1068/1069)

Face ao que foi  demonstrado,  diante da ausência de qualquer

vício a ser suprido por meio do presente recurso, REJEITO OS PRESENTES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Após o julgamento, retornem os autos ao gabinete deste Relator,

para apreciação da petição de fls. 958/971, da qual consta Pedido de Nulidade

e  Inconstitucionalidade  Incidental,  interposta  pela  ré  Francisca  Cardoso  da

Silva, através do advogado Adailton Raulino Vicente da Silva. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
João  Benedito  da  Silva  –  Vice-  Presidente,  na  ausência  justificada  do
Execelentíssimo  Senhor  Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho  -
Presidente.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João
Benedito  da  Silva.  Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos
Senhores  Desembargadores  João  Alves  da  Silva,  Frederico  Martinho  da

Desembargador João Benedito da Silva
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Nóbrega Coutinho, José Ricardo Porto, Carlos Martins Beltrão Filho,  Maria das
Graças Morais Guedes, Leandro dos Santos, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,
Marcos Wiliam de Oliveira (Juiz convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador), Tércio Chaves de Moura ( Juiz convocado em substituição a
Exma. Sra. Des. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti), Márcio Murilo da
Cunha  Ramos,  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  e  Romero  Marcelo  da
Fonseca  Oliveira  Ausentes,  justificadamente,  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  José Aurélio da Cruz ( Corregedor-Geral de Justiça), Luis
Silvio Ramalho Junior,  Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Saulo Henriques de
Sá e Benevides e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Alcides
Orlando de Moura Jansen, Sub-Procurador Geral de Justiça, em substituição
ao Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Seráphico F. Da Nóbrega Filho,
Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonseca Xavier
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
Capital, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril do ano de 2018.

            Des. João Benedito da Silva
     Relator.

Desembargador João Benedito da Silva
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