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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
SUSTENTADA OMISSÃO INDIRETA EM RELAÇÃO A
EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA E À
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO VISANDO À REANÁLISE
DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES ELENCADAS NO
ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA.
NECESSIDADE DE SIMETRIA COM A PENA CORPORAL
IMPOSTA. ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
em Apelação Criminal n. 2015.022030-9/0001.00, da comarca de Lages (Vara da
Infância e Juventude), em que é embargante Orni Ferreira Júnior, e embargado o
Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, rejeitar os
embargos de declaração e, de ofício, reduzir a pena de multa de 30 (trinta) para 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado no dia 20 de outubro de 2015, os
Exmos. Srs. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho e Ernani Guetten de Almeida.

Funcionou como representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
o Exmo. Sr. Dr. Paulo Antônio Günther.

Florianópolis, 20 de outubro de 2015.

Rui Fortes
PRESIDENTE E RELATOR



RELATÓRIO

Orni Ferreira Júnior, inconformado com o acórdão (fls. 138 a 146) que,
por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, opôs
embargos de declaração, objetivando, em síntese, suprir omissão indireta que alega
existir no decisum impugnado, ao argumento de que deixou de corrigir o quantum da
pena de multa fixado de forma exacerbada, bem como não se manifestou acerca da
possibilidade de aplicação do art. 44, § 3º, do CP. Com essas considerações, rogou
pelo acolhimento dos embargos (fls. 149 a 155).
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VOTO

Os embargos são conhecidos, porque próprios e tempestivos; e
merecem ser rejeitados, porquanto no acórdão não há omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade.

Inicialmente, cumpre consignar que somente haveria omissão no
acórdão se as matérias abordadas nos presentes embargos tivessem sido,
expressamente, suscitadas no recurso de apelação interposto pela própria Defensoria
Pública, o que não aconteceu in casu.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci leciona que a omissão no
julgado caracteriza-se pela "[...] falta de abordagem do magistrado acerca de alguma
alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada,
merecedor de apreciação" (Código de processo penal comentado. 8. ed. rev. atual e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 981).

Da jurisprudência, mutatis mutandis:
PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO EM

RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO A SER REPARADO. [...] os embargos declaratórios não se prestam para a
análise de ponto não arguido em recurso, como no caso concreto. QUESTÃO
CONHECIDA DE OFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO
NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAR AS RAZÕES DE APELAÇÃO
- APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - EMBARGOS REJEITADOS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO (Embargos de Declaração
em Apelação Criminal n. 2014.079656-8, de Garuva, rel. Des. Getúlio Corrêa, j.
19-5-2015, grifou-se).

A legislação processual penal não autoriza o manejo de embargos de
declaração para rediscutir matéria decidida no acórdão impugnado ou inserir nova
discussão não abordada nas razões da apelação criminal (Embargos de Declaração
em Apelação Criminal n. 2013.038711-5, de Ibirama, rel. Des. Carlos Alberto
Civinski, j. 14-4-2015, grifou-se).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO
PENAL) ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO
DE MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA QUE PODERIA SER ANALISADA DE
OFÍCIO, CONSISTENTE NA FRAÇÃO DE AUMENTO DE UMA MAJORANTE, QUE
NÃO GERA ESSE DEFEITO. TESE NÃO ARGUÍDA NAS RAZÕES RECURSAIS,
AINDA QUE INDIRETAMENTE (Embargos de Declaração em Apelação Criminal
(Réu Preso) n. 2013.089517-9, da Capital, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j.
20-4-2015, grifou-se).

Contudo, afigura-se possível corrigir, de ofício, o equívoco operado na r.
sentença, no que se refere à adequação da pena de multa, diante da patente
ilegalidade existente.

Com efeito, o embargante foi condenado ao pagamento de 30 (trinta)
dias-multa pela prática do crime de apropriação indébita de bens de idoso, e referido
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quantum merece ser reduzido diante da necessidade de haver simetria com a sanção
corporal imposta, devendo ser estabelecida em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo.

De outro lado, verifica-se inviável a substituição da pena corporal, pois,
ainda que presente a reincidência genérica, a norma penal faculta ao Magistrado
analisar se a medida é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do art. 44 do
CP, in verbis:

[...] Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde
que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a
reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime (grifou-se).

Se não bastasse, observa-se que foi fixado o regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena corporal (fl. 94), o qual está em consonância com a
Súmula 269 do STJ, e é incompatível com a substituição pleiteada.

Nesse contexto, percebe-se que o intuito do embargante é rediscutir os
fundamentos utilizados na sentença, bem como o acerto da decisão impugnada, o
que é vedado na via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:
Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão de prova, nem a

dar nova interpretação de matéria já apreciada; tampouco a responder indagações
da parte, senão apenas para dissipar dúvida ou omissão na decisão" (TJSC, ED em
AC n.º 2007.008616-6/0001.00. Rel. Des. Solon d'Eça Neves). (Embargos de
Declaração em Apelação Criminal n. 2011.064440-4, de Joaçaba, rel. Des. Ricardo
Roesler) (Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 2012.026573-7, de
Tangará, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 25-2-2014, grifou-se).

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração
e, de ofício, reduzir a pena de multa de 30 (trinta) para 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
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