
Embargos de Declaração n. 0004873-46.2014.8.24.0022/50000, de Curitibanos
Relator: Desembargador Ernani Guetten de Almeida

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME CONTRA A 
LIBERDADE PESSOAL. AMEAÇA COM A INCIDÊNCIA DA 
LEI MARIA DA PENHA (ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, 
INCISO II, ALÍNEA ''F'', AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 
ART. 7º, DA LEI N. 11.343/06). ALEGADA OMISSÃO 
INDIRETA EM RELAÇÃO AO AUMENTO PERPETRADO NA 
PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES DOSIMÉTRICAS. 
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. 
EMBARGANTE MULTIRREINCIDENTE. TESE NÃO 
ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. 
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

 "É inviável a apreciação de matéria que não foi alegada 
no momento processual adequado, pois é vedado à parte 
inovar quando da oposição de embargos de declaração" 
(STJ, EDcl no HC n. 288.875/MG, Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, j. em 3/2/2015)" (TJSC. Embargos de 
Declaração n. 0050585-90.2013.8.24.0023, da Capital, 
Terceira Câmara Criminal, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima 
Filho, j. 24.01.2017).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de 
Declaração n. 0004873-46.2014.8.24.0022/50000, da comarca de Curitibanos 
Vara Criminal em que é Embargante  A. dos S. e Embargado  M. P. do E. de S. 
C..

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, não 
conhecer dos aclaratórios. Custas Legais.

Presidiu o julgamento, realizado na presente data, o Exmo. Sr. Des. 
Rui Fortes, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli 
Funcionou como Representante do Ministério Público o Dr.Pedro Sérgio Steil. 

Florianópolis, 10 de abril de 2018.

Desembargador Ernani Guetten de Almeida
Relator
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RELATÓRIO

Adelar dos Santos, no prazo do art. 619 do Código de Processo 

Penal, opôs embargos declaratórios em face do acórdão de fls. 251/264, o qual, 

por votação unânime, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, apenas 

para fixar o regime inicial semiaberto ao apelante, nos termos do art. 33, caput, 

do Código Penal, determinando-se ao juízo de origem a imediata expedição de 

mandado de prisão, a fim de que se inicie a execução provisória da pena, 

corrigindo-se erro material na parte dispositiva da sentença.

O embargante aponta a existência de omissão indireta no acórdão, 

uma vez que não houve o exame, de ofício, da exasperação desproporcional da 

pena na primeira e na segunda fases da dosimetria. Requer, por fim, a 

readequação da reprimenda imposta (fls. 01/08). 

Este é o relatório.

VOTO

Os embargos não devem ser conhecidos, pois não foram 

preenchidos os requisitos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as matérias suscitadas, quais sejam, a exasperação 

supostamente desproporcional da pena na primeira e na segunda fases da 

dosimetria,  não foram arguidas no momento processual oportuno.

Aliás, a própria Defensoria Pública, nos presentes embargos (fl. 04), 

admite que essas teses não constam das razões recusais, o que enseja a 

ocorrência da preclusão consumativa.

Sobre o assunto, anota a doutrina (NUCCI, Guilherme de Souza. 

Código de Processo Penal Comentado. 12 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 1077): ''No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do 

magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, 

expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.''
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No mesmo sentido, Edilson Mougenot Bonfim aduz (Curso de 

Processo Penal. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 840): ''Entretanto, não são 

viáveis os embargos declaratórios com o objetivo de inovar matéria não deduzida 

na sentença ou acórdão, uma vez que não foram levantadas nas alegações ou 

razões, respectivamente.''

Logo, entende-se que a ausência de manifestação sobre matéria 

que poderia ser analisada de ofício, em homenagem ao princípio reformatio in 

mellius - segundo o qual se tem admitido amplo exame da causa, ainda que 

existente apenas recurso da acusação - não implica omissão. 

Nesse sentido, tem decido esta Corte de Justiça

1) Embargos de Declaração n. 0002710-89.2016.8.24.0033, de 

Itajaí, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. 13.12.2016:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. 
OMISSÃO INDIRETA. TESE QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. 2. 
PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. 3. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA. 
OPERAÇÃO "EM CASCATA". UTILIZAÇÃO INADVERTIDA DE FRAÇÃO 
SUPERIOR. 1. Não é omisso o acórdão que não analisa determinada tese 
se ela não foi objeto de recurso. 2. Não configura omissão a ausência de 
deliberação, no acórdão, sobre determinados dispositivos legais se inexistente 
requerimento expresso de manifestação a respeito de tais normas nas 
contrarrazões recursais. 3. Verifica-se a ocorrência de erro material na sentença 
se o Juiz, na primeira fase da dosimetria, registra que deve ser efetuado 
aumento de 1/6 sobre a pena mínima prevista para o crime por cada uma das 
circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas acaba realizando operação "em 
cascata", com aumentos sucessivos, e não com uma só exasperação. 
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [grifou-se]

2) Embargos de Declaração n. 0050585-90.2013.8.24.0023, da 

Capital, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 24.01.2017: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA 
OMISSÃO INDIRETA. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 
PREQUESTIONAMENTO. IMPROPRIEDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1 "É 
inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual 
adequado, pois é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de 
declaração" (STJ, EDcl no HC n. 288.875/MG, Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, j. em 3/2/2015). 2 Para efeito de prequestionamento, a oposição de 
embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, 
obscuridade, contradição ou omissão.

3) Embargos de Declaração n. 0003077-21.2013.8.24.0033/50000, 

de Itajaí, Desta Relatoria, j. 27.03/2018:
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE 
TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, 
INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 
ALEGADA OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO. TESE NÃO ARGUIDA NO 
MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS "É inviável a apreciação de 
matéria que não foi alegada no momento processual adequado, pois é vedado à 
parte inovar quando da oposição de embargos de declaração" (STJ, EDcl no 
HC n. 288.875/MG, Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 3/2/2015). (TJSC 
- Embargos de Declaração n. 0050585-90.2013.8.24.0023, da Capital, Terceira 
Câmara Criminal, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 24-01-2017). 

Se não bastasse, eventual análise sucessiva de questões não 

sustentadas na oportunidade adequada enseja o prolongamento ou a 

perpetuação do processo, o que, além de violar os princípios do contraditório e 

da dialeticidade, infringe o postulado da razoável duração do processo. 

Ante o exposto, vota-se por não conhecer dos embargos.

Este é o voto.
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