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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 
nº 0008889-02.2014.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é 
embargante CLODOALDO SEBASTIANI, é embargado COLENDA 8ª CÂMARA 
DE DIREITO CRIMINAL.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALCIDES MALOSSI JUNIOR (Presidente) e GRASSI NETO.

São Paulo, 28 de janeiro de 2016.

ELY AMIOKA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Embargos de Declaração nº 0008889-02.2014.8.26.0050/50000

Embargante: Clodoaldo Sebastiani 
Embargado: Colenda 8ª Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto nº 01.697

Embargos de declaração  Alegação de omissão, porque o 
v. Acórdão não teria se manifestado expressamente acerca 
de normas federais, indicadas nas razões de apelação, 
atinentes à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, 
do Código Penal, e à exasperação da pena-base, ao 
reconhecimento confissão espontânea e da delação 
premiada e ao afastamento da causa de diminuição 
insculpida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, havendo 
negativa de vigência quanto a este último dispositivo  
Inocorrência  Necessidade de manifestação somente 
acerca dos argumentos e dispositivos legais que o Julgador 
entenda fundamentais para o deslinde da causa  Decisão 
que se lastreou em todos os elementos de prova 
amealhados aos autos e analisou todas as teses levantadas 
em sede de apelação  Motivação expressamente constante 
no corpo do Acórdão  Caráter infringente  
Impossibilidade  Rediscussão de mérito que não deve ser 
realizada nesta via recursal  Prequestionamento da matéria 
aventada nos autos  Matéria que se destina às instâncias 
superiores. Embargos rejeitados.

Clodoaldo Sebastini opôs, tempestivamente, 

os presentes embargos de declaração, contra o v. Acórdão de fls. 

238/248, com a finalidade de sanar omissão que aduz presente no r. 

decisum, além de prequestionar a matéria aventada nos autos.

Alega, em síntese, que o Acórdão foi omisso, 
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pois não se manifestou expressamente acerca de diversas teses 

defensivas, o que ofende o art. 93, inciso IX da CF. Em se de 

preliminares, alega que o v. acórdão se manifestou limitadamente 

quanto ao pedido de declaração de nulidade dos atos processuais desde 

o recebimento da denúncia, em face da ausência de pressuposto 

processual para a propositura da ação penal, vez que a violência não 

teria se dado no âmbito da unidade doméstica, familiar ou na seara da 

relação íntima de afeto, restando ausente a vulnerabilidade de gênero. 

No mérito, alega que o v. acórdão foi omisso quanto às teses de 

ausência de dolo da contravenção penal de vias de fato e ausência de 

potencialidade em ofender o bem jurídico do crime de ameaça, assim 

como por ter considerado a confissão extrajudicial como elemento 

principal de convicção, o que afrontaria o art. 155, caput, do Código de 

Processo Penal. Subsidiariamente, alega omissão deste E. Tribunal de 

Justiça ao tratar da extinção da punibilidade, em razão do acusado ter 

ficado preso preventivamente por um período superior ao condenatório. 

É o relatório.

Ab initio, consigno que a digna Defesa não 

indicou uma só omissão que pudesse haver no v. Acórdão, mas sim 

apresentou sua irresignação ao modo como a causa foi decidida, como 

se os pontos sobre os quais discorda constituíssem omissões. Dito de 

outro modo, a Defesa travestiu seu intuito prequestionatório e, 

sobretudo, seu inconformismo, em omissões que inexistem.
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Ressalto que os embargos destinam-se a 

corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente 

em Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum ou 

mesmo apresentar prequestionamento, matéria que se destina aos 

Tribunais Superiores. Nesse sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. 
Inadmissibilidade. Inocorrência dos pressupostos de 
embargabilidade. Embargos rejeitados. Os embargos de 
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, 
a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se 
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se 
incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os 
vícios que caracterizam os pressupostos legais de 
embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de 
sua função jurídico-processual, a ser utilizado com finalidade de 
instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre controvérsia 
jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 
embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto 
de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, 
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o 
objetivo de infringir o julgado." (STF, Ag.Rg.-EDcl. n. 1812, 
Segunda Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. 22.02.2000, v.u., 
RTJ 173/29).

Toda a matéria foi detidamente analisada e 

decidida de forma fundamentada, atendido o preceito constitucional, de 

modo que não vislumbro qualquer falha a ser declarada. Não há nada 

que justifique o presente, respeitado o entendimento da embargante.

Frise-se que este Sodalício não está obrigado a 

se manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos autos, nem a 

mencionar ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais 

para o deslinde da causa, somente porque foram arguidos pela parte.

Igualmente, convém anotar que os embargos 
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de declaração, conforme expressa disposição legal (art. 619, do Código 

de Processo Penal), não se prestam para alterar a decisão, mas sim 

para esclarecimentos sobre eventual ambiguidade, obscuridade ou 

contradição, ou ainda para que seja suprida eventual omissão.

Assim, destaco que esta Colenda Câmara 

formou seu convencimento com base em todo o conjunto probatório 

amealhado aos autos, não havendo que se cogitar de qualquer omissão a 

ser sanada no presente caso. 

Isso porque consta expressamente no corpo do 

v. Acórdão que (fls. 239/241): 

As preliminares devem ser rejeitadas.

A competência é da Vara da Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, uma vez que existente é o 
vínculo afetivo, mesmo em uma relação de namoro, 
quando efetivo e intenso, como no caso em questão, 
sujeitando-se às disposições da Lei Maria da Penha. 

Nesse sentido entende o Colegiado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. 
CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICADOS 
CONTRA NAMORADA DO RÉU E CONTRA 
SENHORA QUE A ACUDIU. NAMORO. RELAÇÃO 
ÍNTIMA DE AFETO. CARACTERIZAÇÃO. 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 5.º, 
INCISO III, E ART. 14 DA LEI N.º 11.340/06. 
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PRECEDENTES DO STJ. VÍTIMA MULHER DE 
RENOME DA CLASSE ARTÍSTICA. 
HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE 
AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA 
JUSTIFICAR A NÃO-APLICAÇÃO DA LEI 
ESPECIAL. FRAGILIDADE QUE É ÍNSITA À 
CONDIÇÃO DA MULHER HODIERNA. 
DESNECESSIDADE DE PROVA. COMPETÊNCIA 
DO I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL 
FLUMINENSE. RECURSO PROVIDO. 
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE, EM RELAÇÃO AO CRIME 
COMETIDO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA, EM 
FACE DA SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 1. Hipótese em 
que, tanto o Juízo singular quanto o Tribunal a quo, 
concluíram que havia, à época dos fatos, uma relação 
de namoro entre o agressor e a primeira vítima; e, 
ainda, que a agressão se deu no contexto da relação 
íntima existente entre eles. Trata-se, portanto, de fatos 
incontestes, já apurados pelas instâncias ordinárias, 
razão pela qual não há falar em incidência da Súmula 
n.º 07 desta Corte. 2. O entendimento prevalente neste 
Superior Tribunal de Justiça é de que "O namoro é 
uma relação íntima de afeto que independe de 
coabitação; portanto, a agressão do namorado contra 
a namorada, ainda que tenha cessado o 
relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, 
caracteriza violência doméstica" (CC 96.532/MG, 
Rel. Ministra JANE SILVA - Desembargadora 
Convocada do TJMG, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
05/12/2008, DJe 19/12/2008). No mesmo sentido: CC 
100.654/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 
13/05/2009; HC 181.217/RS, Rel. Ministro GILSON 
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 
04/11/2011; AgRg no AREsp 59.208/DF, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
26/02/2013, DJe 07/03/2013. 3. A situação de 
vulnerabilidade e fragilidade da mulher, envolvida em 
relacionamento íntimo de afeto, nas circunstâncias 
descritas pela lei de regência, se revela ipso facto. 
Com efeito, a presunção de hipossuficiência da 
mulher, a implicar a necessidade de o Estado oferecer 
proteção especial para reequilibrar a 
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desproporcionalidade existente, constitui-se em 
pressuposto de validade da própria lei. Vale ressaltar 
que, em nenhum momento, o legislador condicionou 
esse tratamento diferenciado à demonstração dessa 
presunção, que, aliás, é ínsita à condição da mulher 
na sociedade hodierna. 4. As denúncias de agressões, 
em razão do gênero, que porventura ocorram nesse 
contexto, devem ser processadas e julgadas pelos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, nos termos do art. 14 da Lei n.º 
11.340/2006.” (REsp nº 1.416.580/RJ, 5ª Turma, Min. 
Laurita Vaz, 01/04/2014). 

Nota-se que a violência deve ser considerada 
doméstica, diante do nexo causal entre o namoro e a 
agressão física e moral, visto que a prática de vias de 
fato, assim como a ameaça, ocorreram por motivo de 
ciúmes do apelante, inconformado com o fim do 
namoro. 

Como se vê, a referida preliminar foi 

devidamente explicitada, não existindo vício a ser sanado.

Ainda, diferentemente do que alega o Ilustre 

Defensor, a confissão parcial do acusado se deu em Juízo, além de não 

ser o principal elemento de convicção. Senão, vejamos (fls. 243/245):

A materialidade delitiva vem demonstrada através do 
auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/08), boletim 
de ocorrência (fls. 10/13), bem como as demais provas 
carreadas nos autos.

Interrogado em Juízo, o recorrente contou que, na 
data dos fatos, ambos estavam embriagados e 
discutiram por ciúmes, por parte da vítima. Confessou 
ter puxado os braços da vítima, mas negou a prática 
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da ameaça (DVD fls. 168).

Ouvida na Delegacia de Polícia, a vítima declarou que 
queria representar contra o apelante, pois este a 
ameaçou com uma faca. Ela correu para o interior do 
'Comando da Guarda Civil Metropolitana' para pedir 
ajuda. Nesse momento o apelante invadiu o local, 
puxando seus cabelos, momento em que foi detido 
(boletim de ocorrência de fls. 10/13).

Mesmo embriagada, assim como o apelante, as 
declarações da vítima se mostram verídicas, conforme 
depoimento das testemunhas ali presentes.

O guarda civil metropolitano, Petre Omar da Silva, 
confirmou que o apelante perseguia a vítima e puxou 
seus cabelos, porém não se recorda das ameaças 
proferidas. Clodoaldo portava uma faca e um pedaço 
de pau no momento da perseguição (DVD fls. 168).

 No mesmo sentido foi o depoimento de Solange 
Cunha da Silva, guarda civil metropolitana, 
acrescentando que Clodoaldo de fato proferiu 
ameaças de morte contra a vítima (DVD fls. 168). 

Importante frisar que em se tratando de crimes de 
ameaça, em situação de violência doméstica, que 
ocorrem, em regra na clandestinidade, a fala da 
vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, 
merece credibilidade.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO A 
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA 
INADEQUADA.DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 
NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA 
À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO 
PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE 
DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.AGRAVO 
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REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que 
para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta 
a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de 
usurpação da competência do Supremo Tribunal 
Federal.

2. O agravante não logrou comprovar o apontado 
dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo 
analítico entre os arestos recorrido e paradigma, a fim 
de demonstrar a similitude fática entre os casos 
confrontados e a interpretação divergente, conforme 
exigem o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 
255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não se prestando, para 
tanto, a simples transcrição de ementas.

3. A palavra da vítima tem especial relevância para 
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, 
mormente porque se trata de violência doméstica ou 
familiar.

4. Rever o entendimento externado pelas instâncias 
ordinárias, que está fundamentado, para absolver o 
agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o 
que não se admite na presente via do recurso especial, 
tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 423.707/RJ, Rel. Ministro NEFI 
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, 
DJe 21/10/2014) (grifos do relator)

No que tange a alegação de 'ausência de dolo', 

não há omissões a serem sanadas, vez que o v. acórdão se manifestou 

sobre o tema, inclusive considerando a relevância social do mesmo (fls. 
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246).

Ainda sobre o mérito, não deve ser considerada a 
embriaguez como excludente do delito de ameaça. 

De acordo com a previsão legal do art. 28, II, do CP, 
não há que se cogitar de exclusão da culpabilidade do 
agente em caso de embriaguez voluntária, tal qual 
ocorreu no caso em tela, em que se aplica a teoria da 
actio libera in causa.

Nesse sentido é a Jurisprudência:

"Exclusão da imputabilidade penal  Impossibilidade: 
A embriaguez, sendo voluntária e incompleta, não 
exclui a imputabilidade pena, a teor do art. 28, II, do 
CP” (TJSP  14ª Câmara - AC 1.308.565/7  Rel. 
Rene Ricupero - j. 07.05.2002). No mesmo sentido: 
TJSP  AC 1,199.433/2, 15ª Câmara  Rel. Décio 
Barreti, j. 15.06.2000, RJTACrim 49/55, dentre outras. 

Ademais, consigno que, havendo 

fundamentação no corpo do v. Acórdão, não há que se falar em omissão 

da matéria aventada, tampouco em ausência de manifestação acerca de 

normas federais incidentes no caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - 
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA - 
EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os 
embargos de declaração que se restringem a revolver 
a discussão acerca de determinadas circunstâncias 
referentes à pena, devidamente analisadas no corpo 
do acórdão. Embargos rejeitados. (TJ-PR - ED: 
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596888501 PR 0596888-5/01, Relator: Jorge Wagih 
Massad, Data de Julgamento: 11/03/2010, 5ª Câmara 
Criminal, Data de Publicação: DJ: 355)

Também restou adequadamente consignado no 

r. decisum (fls.245/246):

Por se tratar de violência contra a mulher, crime 
recorrente e que com exímio esforço do Estado vem 
sendo repreendido, diante da conquista da Lei 
11.340/06, criada para proteger as mulheres, estas 
reiteradamente vítimas deste tipo de violência, não se 
pode apoiar a tese de atipicidade de vias de fato, em 
virtude de sua insignificância.

A violência contra qualquer pessoa deve ser repudiada 
e punida, objetivando a paz social e evitando futuras 
condutas agressivas. 

Deve ser considerado o citado de forma ilustre pelo 
Douto Procurador em seu parecer:

“Ademais, a violência no âmbito familiar e doméstico 
é de ser considerada ainda mais grave e repulsiva 
porque praticada por indivíduos que, em tese, 
deveriam ser justamente os primeiros a ofertar 
proteção e amparo a seus familiares e demais pessoas 
ligadas por laços de afetividade.” (fls. 226) 

Reitero, por fim, o entendimento ao tratar da 

extinção da punibilidade em razão da detração da pena. Não obstante a 

Lei nº 12.736/12 determine que o tempo da prisão provisória deva ser 

computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, 

entendo não ser possível sua aplicação, conforme entendimento desta C. 

Câmara:
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Ementa: HOMICÍDIO  pena  base fixada no mínimo legal e 

reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis 

percorrido. REGIME INICIAL  detração  consideração do 

tempo de prisão processual para fixação do regime inicial  art. 

387, §2º, do CPP - impossibilidade de entender-se o dispositivo 

legal como progressão antecipada, visto ser inviável a análise 

dada a falta de elementos a respeito do cumprimento da prisão 

cautelar, devendo a questão ser melhor analisada em execução 

 impossibilidade da progressão indireta  dispositivo legal que 

na verdade prevê desconto de pena processual da pena imposta 

para fins do art. 33, §2º, do CP - caso em tela em que o regime 

foi fixado com base no art. 33, §3º, do CP, onde não se leva em 

conta o quantum de pena imposta  improvimento. (Apelação nº 

0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello; 

Atibaia; 8ª Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento: 

07/05/2015)

Portanto, nenhuma das falhas apontadas nos 

embargos se apresenta na hipótese dos autos, onde, repito, todas as 

questões foram enfrentadas e decididas de forma adequadamente 

fundamentada, como observei acima. Cumprido, portanto, o preceito 

estabelecido na Carta da República.

Lembro, por oportuno, como mencionei 

acima, que o recurso de embargos de declaração não pode ter caráter 

infringente. Isso só é possível em situação excepcional, mas nenhuma 

das raríssimas hipóteses que o admitem se faz presente neste caso.

Os argumentos do embargante, destarte, se 

revestem de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir 

discussão da matéria a pretexto de esclarecimento ou completar o 

julgado anterior, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem 
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mesmo a título de prequestionamento.

Qualquer inconformismo agora só poderá ser 

decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior. Não 

cabe a esta Câmara rever sua própria decisão.

Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os 

embargos de declaração.

Ely Amioka

Relatora
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