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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, §1º DO
CÓDIGO PENAL.  OMISSÃO INEXISTENTE.  PRETENSÃO
DE  REDISCUSSÃO  DE  PROVAS  E  DE  REVERSÃO  DO
JULGAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. 

1.  Os  embargos  declaratórios  não  merecem  guarida  porque  a  decisão
embargada  não  ostenta  quaisquer  dos  vícios
previstos no artigo 619 do CPP. 

2.  A  pretensão da parte  embargante  de revolver  o exame da prova para
inverter o resultado do recurso de apelação não se
coaduna  com  a  estreita  via  dos  embargos  de
declaração, que são apelos de integração e não de
modificação julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUINTA CÂMARA CRIMINAL

Nº (Nº CNJ:) COMARCA DE PORTO ALEGRE

M.P.
..

EMBARGANTE

F.B.M.
..

EMBARGADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam  os  Magistrados  integrantes  da  Quinta  Câmara  Criminal  do

Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em desacolher os embargos de declaração.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores DES.

IVAN LEOMAR BRUXEL (PRESIDENTE) E DR.ª PATRÍCIA FRAGA MARTINS.

Porto Alegre, 28 de agosto de 2019.

DES.ª CRISTINA PEREIRA GONZALES, 

Relatora.

RELATÓRIO

DES.ª CRISTINA PEREIRA GONZALES (RELATORA)
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Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO opostos  pelo  MINISTÉRIO

PÚBLICO contra o acórdão proferido nos autos da apelação crime nº, que proveu o recurso

para o fim de absolver o embargado por insuficiência probatória.

Segundo  o  embargante:  “Incorre  em  flagrante  omissão  a  decisão  que

considerou que ‘as testemunhas de acusação, que estavam no bar e teriam acompanhado a

vítima  até  o  transporte  afirmaram que  T.  estava  alcoolizada,  não  estava  bem,  mas  não

referiram que o estágio etílico chegava a ponto de perder os sentidos’, porquanto a prova

testemunhal aponta para o estágio de total embriaguez da vítima, que teve, inclusive, de ser

carregada para fora da festa”. Colacionou trechos dos depoimentos das testemunhas Felipe e

Samanta,  referindo  que  esta  Corte  olvidou  expressamente  a  realidade  trazida  nos

depoimentos,  cujos trechos o embargante destacou. Requereu a explicitação do vício e a

agregação de efeito infringente para restabelecer a condenação do acusado à pena de 10

(dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 217-A, §1º, do

Código Penal.

Regressaram os autos para análise.

É o relatório.

VOTOS

DES.ª CRISTINA PEREIRA GONZALES (RELATORA)

Conheço dos embargos, uma vez que adequados e tempestivos, mas deixo de

acolhê-los porque a decisão embargada não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou

ambiguidade, previstos no artigo 619 do CPP, de molde a ser sanada pela via eleita.

A toda evidência, não ocorreu qualquer vício no acórdão embargado, o qual

examinou  o  conjunto  da  prova  produzida  no  feito  e  prestou  a  jurisdição  com base  no

princípio do livre convencimento motivado, dando provimento ao recurso defensivo.

Em verdade, o que se observa é a pretensão do embargante de revolver o

exame da aprova e reverter o resultado do julgamento, o que se mostra inviável em sede de

embargos  de declaração,  que se  trata  de recurso de integração e  não de substituição do

julgado. Este, por sua vez, foi proferido com base no conjunto da prova produzida no feito,

analisada de forma contextualizada.
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Nesse sentido é o posicionamento assente do STJ:

PENAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  ABSOLVIÇÃO.  NECESSÁRIO  REEXAME  DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.
33,  §  4º,  DA  LEI  N.  11.343/2006.  INAPLICABILIDADE.  RÉ  QUE  SE
DEDICA  A  ATIVIDADE  CRIMINOSA.  ALTERAÇÃO  DESSE
ENTENDIMENTO.  ÓBICE  DA  SÚMULA  7/STJ.  REGIME  PRISIONAL
MAIS  GRAVOSO  (FECHADO).  QUANTIDADE  DO  ENTORPECENTE.
MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO
HC  447.830/SP.  REITERAÇÃO  DE  PEDIDO.  ALEGADA  OMISSÃO  E
CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO.  NÃO OCORRÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS
AS  TESES  DEFENSIVAS.  MOTIVAÇÃO  SUFICIENTE.  NÃO
OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração,  como  recurso  de  correção,  destinam-se  a  suprir  omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da
parte.

2.  Segundo  Jurisprudência  desta  Corte  Superior,  "o  julgador  não  está
obrigado a refutar  expressamente  todos os  argumentos  declinados pelas
partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou
as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl  no REsp 1764230/SP,  Rel.  Ministro RIBEIRO DANTAS,  QUINTA
TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ERRO  MATERIAL.  EXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO  E  OMISSÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  REEXAME  DE
PROVA.  IMPOSSIBILIDADE  EM  RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.  O  reconhecimento  de  violação  do  art.  619  do  CPP  pressupõe  a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que
tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida
com o  mero inconformismo da parte  com a  conclusão alcançada pelo
julgador,  que,  a  despeito  das  teses  aventadas,  lança  mão  de
fundamentação  idônea  e  suficiente  para  a  formação  do  seu  livre
convencimento.

2.  Embora  conste  no  relatório  do  acórdão  embargado,  por  equívoco,
trechos que não dizem respeito às razões do agravo regimental, não houve
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nenhum equívoco no mérito da decisão proferida por Corte ao se afastar as
apontadas violações legais.

3.  O  acolhimento  das  teses  defensivas  implicaria  o  reexame  de  prova,
procedimento  que  não  é  admitido  em  recurso  especial  e  que,  portanto,
enseja o não conhecimento do recurso.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar o
erro material  apontado,  sem, no entanto,  conferir efeitos  infringentes ao
julgado.

(EDcl no AgRg no AREsp 831.159/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

Cabe registrar que a interpretação dos fatos e do direito, ainda que a parte

embargante entenda estar equivocada, não enseja a interposição de embargos de declaração,

autorizando, apenas, na segunda hipótese, a interposição dos competentes recursos para os

Tribunais Superiores.

Por tais razões, voto no sentido de desacolher os embargos declaratórios.

DR.ª PATRÍCIA FRAGA MARTINS - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. IVAN LEOMAR BRUXEL (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. IVAN LEOMAR BRUXEL -  Presidente  -  Embargos  de Declaração nº  70082261579,

Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO."

Julgador(a) de 1º Grau: JOSE LUIZ JOHN DOS SANTOS
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