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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de 
Declaração nº 0020284-94.2015.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo 
André, em que é embargante RAFAEL DE JESUS CARVALHO, é embargado 
COLENDA 3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram dos Embargos 
de Declaração e lhes negaram provimento, por ausência de omissão contida no 
v. Acórdão embargado, oriundo desta 3ª Câmara de Direito Criminal do 
Tribunal de Justiça Paulista. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO 
CASTELLO E LUIZ ANTONIO CARDOSO.

São Paulo, 24 de abril de 2018

AIRTON VIEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Embargos de Declaração n. 0020284-94.2015.8.26.0554/50000

Embargante: Rafael de Jesus Carvalho

Embargada: 3ª Câmara de Direito Criminal

Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Santo André

MM. Juiz de Direito: Jarbas Luiz dos Santos

Voto n. 9.589

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (1) DESACATO. (2) 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ESPECÍFICO 
OBJETIVO DE VIABILIZAR UM PRONUNCIAMENTO 
JURISDICIONAL DE CARÁTER INTEGRATIVO-
MODIFICATIVO. (3) OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (4) O 
INCONFORMISMO COM O MODO PELO QUAL FOI 
FUNDAMENTADO O V. ACÓRDÃO NÃO SERVE DE MOTIVO 
APTO PARA ENSEJAR O CONHECIMENTO DOS 
DECLARATÓRIOS. PRECEDENTES. (5) O JULGADOR NÃO 
ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR EXPRESSAMENTE TODAS AS 
TESES EVENTUALMENTE AVENTADAS PELA DEFESA OU 
PELA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. (6) CONHECIMENTO E 
IMPROVIMENTO.
1. Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão da 3ª 
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo que, por unanimidade, negou provimento à apelação 
interposta pela defesa, mantida a r. sentença, nos termos em 
que proferida, e determinou a expedição de mandado de prisão, 
consoante o recente julgamento, no STF, do HC 126.292/SP 
(confirmado, em data mais recente, no julgamento das medidas 
cautelares nas ADCs n. 43 e n. 44), Rel. Min. Teori Zavascki.
2. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando 
existentes "omissão", "ambiguidade", "obscuridade" ou 
"contradição" contidas em uma decisão, tal como determina o 
art. 620, do Código de Processo Penal. Essa modalidade 
recursal só permite o reexame do ato decisório embargado 
quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um 
pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-modificativo, 
com o escopo de afastar as situações de "ambiguidade", de 
"obscuridade", de "omissão" ou de "contradição". Precedentes 
do STF (HC 138.556 ED  Rel. Min. Alexandre de Moraes  1ª T 
 j. 09.03.2018  DJe 21.03.2018; ARE 734.801 AgR-ED  Rel. 

Min. Rosa Weber  1ª T  j. 09.03.2018  DJe 21.03.2018; RE 
1.041.285 AgR-AgR-ED  Rel. Min. Roberto Barroso  1ª T  j. 
09.03.2018  DJe 22.03.2018; ARE 1.058.424 AgR-ED  Rel. 
Min. Celso de Mello  2ª T  j. 09.03.2018  DJe 26.03.2018; HC 
151.023 ED  Rel. Min. Luiz Fux  1ª T  j. 20.02.2018  DJe 
08.03.2018; RE 950.861 AgR-ED  Rel. Min. Edson Fachin  1ª 
T  j. 18.12.2017  DJe 15.02.2018 e HC 132.215 ED  Rel. 
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Min. Cármen Lúcia  Tribunal Pleno  j. 18.11.2016  DJe 
05.12.2016) e do STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 
346.045/SP  Rel. Min. Ribeiro Dantas  5ª T  j. 06.02.2018  
DJe 16.02.2018; EDcl na APn 422/RR  Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques  Corte Especial  j. 06.12.2017  DJe 
19.12.2017; EDcl no AgRg no REsp 1.387.446/MG  Rel. Min. 
Rogerio Schietti Cruz  6ª T  j. 08.08.2017  DJe 17.08.2017 e 
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 734.165/MG  Rel. 
Min. Humberto Martins  Corte Especial  j. 15.02.2017  DJe 
21.02.2017).
3. Omissão. Para que se fale em "omissão", o Juízo ou Tribunal 
deverá deixar de apreciar questões relevantes para o 
julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, 
bem como quando deixa de se manifestar sobre algum tópico da 
matéria submetida à sua apreciação, inclusive quanto a ponto 
acessório, como seria o caso da condenação em despesas 
processuais.
4. O inconformismo com o modo pelo qual foi fundamentado o v. 
Acórdão não serve de motivo apto para ensejar o conhecimento 
dos Declaratórios. O exame dos autos evidencia que o v. 
Acórdão embargado apreciou, de modo inteiramente adequado, 
as questões cuja análise apresentava-se cabível, não havendo, 
por isso mesmo, qualquer vício a corrigir. Precedentes do STF 
(HC 137.238 ED  Rel. Min. Roberto Barroso  1ª T  j. 
09.03.2018  DJe 21.03.2018; ARE 1.032.050 AgR-ED  Rel. 
Min. Rosa Weber  1ª T  j. 09.03.2018  DJe 21.03.2018; AP 
863 ED  Rel. Min. Edson Fachin  1ª T  j. 10.10.2017  DJe 
29.11.2017; RHC 127.530 AgR-ED  Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski  2ª T  j. 02.06.2017  DJe 16.06.2017; ARE 
906.130 AgR-ED-EDv-AgR-ED  Rel. Min. Celso de Mello  
Tribunal Pleno  j. 28.10.2016  DJe 17.11.2016; Inq 3.983 ED  
Rel. Min. Teori Zavascki  Tribunal Pleno  j. 02.06.2016  DJe 
10.10.2016; Ext 1.348 ED  Rel. Min. Gilmar Mendes  2ª T  j. 
25.08.2015  DJe 11.09.2015 e AI 805.685 AgR-ED  Rel. Min. 
Luiz Fux  1ª T  j. 22.05.2012  DJe 18.06.2012) e do STJ 
(EDcl no AgRg no AREsp 584.372/MS  Rel. Min. Ribeiro 
Dantas  5ª T  j. 01.03.2018  DJe 07.03.2018; EDcl no AgRg 
no HC 377.067/SP  Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca  
5ª T  j. 14.11.2017  DJe 24.11.2017; EDcl no AREsp 
816.978/SC  Rel. Min. Nefi Cardoso  6ª T  j. 17.10.2017  
DJe 23.10.2017; EDcl no AgRg nos EAREsp 540.925/PR  Rel. 
Min. Felix Fischer  3ª Seção  j. 11.10.2017  DJe 31.10.2017 
e EDcl no REsp 1365215/PR  Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz  
6ª T  j. 19.09.2017  DJe 27.09.2017).
5. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas 
as teses eventualmente aventadas pela defesa (ou pelo 
Ministério Público), desde que pela motivação apresentada seja 
possível aferirem-se as razões pelas quais acolheu ou rejeitou 
as pretensões da parte. Precedentes do STF (AI 805.685 AgR-
ED  Rel. Min. Luiz Fux  1ª T  j. 22.05.2012  DJe 18.06.2012 
e do STJ (AgRg no REsp 1.716.592/SP  Rel. Min. Felix Fischer 
 5ª T  j. 27.02.2018  DJe 07.03.2018; AgRg no AREsp 

463.300/PR  Rel. Min. Jorge Mussi  5ª T  j. 13.03.2018  DJe 
23.03.2018; AgRg no AREsp 463.300/PR  Rel. Min. Jorge 
Mussi  5ª T  j. 13.03.2018  DJe 23.03.2018; EDcl no AgRg 
no AREsp 584.372/MS  Rel. Min. Ribeiro Dantas  5ª T  j. 
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01.03.2018  DJe 07.03.2018; EDcl no AgRg no HC 401.360/SP 
 Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca  5ª T  j. 14.11.2017 
 DJe 24.11.2017; EDcl no AgRg no HC 302.526/SP  Rel. Min. 

Joel Ilan Paciornik  5ª T  j. 13.12.2016  DJe 01.02.2017; EDcl 
no HC 290.438/PB  Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz  6ª T  j. 
18.06.2015  DJe 01.07.2015.
6. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL DE 

JESUS CARVALHO, contra o v. Acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito 

Criminal deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento à 

apelação interposta pela defesa, mantida a r. sentença, nos termos em que 

proferida, e determinou a expedição de mandado de prisão, consoante o 

recente julgamento, no STF, do HC 126.292/SP (confirmado, em data mais 

recente, no julgamento das medidas cautelares nas ADCs n. 43 e n. 44), Rel. 

Min. Teori Zavascki (fls. 128/171).

Sustentou o embargante que o v. Acórdão foi "omisso" por ter 

apreciado mal a prova dos autos, especialmente no tocante à dosimetria da 

pena (pena-base e regime), além de ter alegado que o v. Acórdão não 

enfrentou as teses defensivas ventiladas no recurso de Apelação (fls. 179/180).

 É o relatório.

Conheço dos Embargos de Declaração e lhes nego provimento.

De início, não há que se falar em "omissão" no v. Acórdão que, 

segundo o embargante, apreciou mal a prova dos autos, especialmente no 

tocante à dosimetria da pena, além de ter alegado que o v. Acórdão não 

enfrentou as teses defensivas ventiladas no recurso de Apelação.

Isto porque, para que se fale em "omissão", conforme ensinam 
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Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio 

Scarance Fernandes, é necessário que:

"[...] o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o 
julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou 
quando não manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua 
apreciação, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso da 
condenação em despesas processuais." 
(Recursos no Processo Penal, 6ª edição, revista, atualizada e 
ampliada, Editora Revista dos Tribunais, 2009).

Assim, os fundamentos utilizados pelo embargante ("omissão"), 

no duro, buscam o revolvimento da análise probatória, não passando de uma 

espécie de 2ª Apelação, com nítido caráter infringente, o pedido ensejando 

análise probatória e se revelando incompatível com a via eleita dos 

Declaratórios, que buscam tão-somente "integrar" ou "modificar" o v. Acórdão 

padecido de omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição. Neste 

sentido, a jurisprudência pacífica dos nossos Tribunais Superiores:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO 
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando o 
acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, 
contradição ou omissão. 
2. Embargos de declaração rejeitados."
(STF  HC 138.556 ED  Rel. Min. Alexandre de Moraes  1ª T  j. 
09.03.2018  DJe 21.03.2018);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO 
GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, §2º, DO CPC/1973 E 
ART. 327, §1º, DO RISTF. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU 
RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO 
SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO 
GERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO NÃO 
OCORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o 
aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, 
contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 
do Código de Processo Penal, e nos termos do art. 327 do RISTF, 
admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 
2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos 
declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP e do art. 327 do RISTF, a 
evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
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3. Embargos de declaração rejeitados."
(STF  ARE 734.801 AgR-ED  Rel. Min. Rosa Weber  1ª T  j. 
09.03.2018  DJe 21.03.2018);

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO 
INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS 
NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 
1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no 
acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos 
pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação 
de julgamento que se efetivou regularmente. 
3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em 
julgado e a baixa imediata dos autos à origem."
(STF  RE 1.041.285 AgR-AgR-ED  Rel. Min. Roberto Barroso  1ª 
T  j. 09.03.2018  DJe 22.03.2018);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  MATÉRIA PENAL  
INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO 
OU AMBIGUIDADE  PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA  
CARÁTER INFRINGENTE  INADMISSIBILIDADE NO CASO  
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE 
CARÁTER INFRINGENTE  Não se revelam cabíveis os embargos 
de declaração quando a parte recorrente  a pretexto de 
esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, 
contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e RISTF, art. 337)  
vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, 
viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes."
(STF  ARE 1.058.424 AgR-ED  Rel. Min. Celso de Mello  2ª T  j. 
09.03.2018  DJe 26.03.2018);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE 
SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. ARTIGO 159, §3º, DO 
CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, 
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A 
ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR 
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. 
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
DESPROVIDOS. 
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na 
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. 
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em 
cabimento do recurso de embargos de declaração. 
2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos 
de reclusão, em sentença com trânsito em julgado, pela prática do 
crime previsto no artigo 159, §3º, do Código Penal. 
3. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da 
impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 
4. Embargos declaratórios desprovidos."
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(STF  HC 151.023 ED  Rel. Min. Luiz Fux  1ª T  j. 20.02.2018  
DJe 08.03.2018);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. NULIDADE 
PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se 
da nulidade não resultar prejuízo efetivo. 
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para 
reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no 
acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre 
no presente caso. 
3. As questões apresentadas foram devidamente analisadas, ainda 
que o acórdão contenha fundamentação sucinta e reafirme a 
motivação da decisão anterior. 
4. Embargos de declaração rejeitados."
(STF  RE 950.861 AgR-ED  Rel. Min. Edson Fachin  1ª T  j. 
18.12.2017  DJe 15.02.2018);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 
PROCESSUAL PENAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, AMBIGUIDADE 
OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS 
REJEITADOS. COMPETÊNCIA DECLINADA. 
1. Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a 
ser sanada pelos embargos de declaratórios. 
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido 
de serem incabíveis embargos de declaração a pretexto de 
esclarecer-se uma inexistente situação de obscuridade, omissão, 
ambiguidade ou contradição. 
3. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de 
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para as 
providências jurídicas cabíveis."
(STF  HC 132.215 ED  Rel. Min. Cármen Lúcia  Tribunal Pleno  j. 
18.11.2016  DJe 05.12.2016);

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS 
DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. 
1. Segundo o acórdão embargado, 'a execução provisória de acórdão 
penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a 
recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, 
inciso LVII da Constituição Federal.' 
2. De acordo com o estatuído no artigo 619 do CPP, os embargos 
de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, 
obscuridade, contradição ou omissão. No caso, não se verifica a 
existência de quaisquer desses vícios. 
3. Embargos de declaração rejeitados."
(STF  HC 126.292 ED  Rel. Min. Teori Zavascki  Tribunal Pleno  
j. 02.09.2016  DJe 07.02.2017);
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"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS DEFENSIVOS DE 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE 
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS 
REJEITADOS. 
1. Nos termos do disposto no 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, à 
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. 'A superveniência de inúmeros recursos contestando o não 
conhecimento do agravo em recurso especial, sem demonstração de 
tese apta à reversão do julgado, revela nítido caráter protelatório da 
defesa' (AgRg na PET nos EDcl no AgRg no AREsp 544.617/SP, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 16/6/2015, DJe 22/6/2015).
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de 
certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente de 
publicação."
(STJ  EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 346.045/SP  Rel. Min. 
Ribeiro Dantas  5ª T  j. 06.02.2018  DJe 16.02.2018);

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO 
PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR DO TJ/RR. 
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO. 
PERDA DO CARGO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA 
DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS 
NO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. 
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, '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'.
[...]."
(STJ  EDcl na APn 422/RR  Rel. Min. Mauro Campbell Marques  
Corte Especial  j. 06.12.2017  DJe 19.12.2017);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE AO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. OFENSA AO 
CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DOS 
VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo 
Penal, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, 
o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da 
retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, 
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, 
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, 
aprimoramento ou complemento da decisão embargada, 
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
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[...]."
(STJ  EDcl no AgRg no REsp 1.387.446/MG  Rel. Min. Rogerio 
Schietti Cruz  6ª T  j. 08.08.2017  DJe 17.08.2017);

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE 
ADOTADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO 
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são 
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, contradição, 
obscuridade ou omissão do julgado, ou, então, retificar, quando 
constatado, erro material do julgado, o que não ocorre na 
espécie.
[...]."
(STJ  EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 734.165/MG  Rel. 
Min. Humberto Martins  Corte Especial  j. 15.02.2017  DJe 
21.02.2017).

Com efeito, pela simples leitura do "decisum" constata-se que o 

v. Acórdão teceu considerações pormenorizadas acerca da materialidade e da 

autoria criminosa, bem como descreveu, minuciosamente, os motivos pelos 

quais manteve a dosimetria da pena (pena-base e regime). Basta, aliás, uma 

leitura atenta do Voto para se concluir isso, mormente neste ponto:

"A dosimetria da pena deve ser mantida para evitar "reformatio in 
pejus".
Na primeira etapa, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, 08 
(oito) meses de detenção, tendo em vista o fato de o delito ter sido 
cometido no ambiente forense, a evidenciar que o réu possuía 
personalidade desvirtuada, o que mantenho.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, 
réu que ostenta, contra si, duas sentenças penais condenatórias 
transitadas em julgado (processo-crime n. 7017186-20.2007.8.26.0050 
e processo-crime n. 7000952-70.2009.8.26.0606 - fls. 26/27), agravou-
se a pena para 01 (um) ano de detenção, por mim mantida.
Ainda, não há como ser acolhida eventual tese defensiva consoante a 
qual o art. 61, I, do Código Penal, não teria sido recepcionado pela 
Carta Magna, além de configurar "bis in idem".
A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos 
criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em 
Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do Supremo 
Tribunal Federal:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO 453.000 RIO GRANDE DO 
SUL
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
RECTE.(S): VOLNEI DA SILVA LEAL
PROC.(A/S)(ES): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
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PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE  REINCIDÊNCIA  CONSTITUCIONALIDADE - 
Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I, do 
artigo 61, do Código Penal, no que prevê, como agravante, 
a reincidência. 
V O T O
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR)  Na 
interposição deste extraordinário, atendeu-se aos pressupostos 
de recorribilidade. A peça, subscrita por defensora pública, foi 
protocolada no prazo em dobro a que tem jus a Defensoria 
Pública.
Ao prover o agravo que resultou, mediante conversão, no 
extraordinário, fiz ver (folha 73):
(...)
1. O tema de fundo, devidamente prequestionado sob o ângulo 
da Constituição Federal, está a merecer reflexão. Articula-se 
com o princípio da individualização da pena e com a 
impossibilidade de alguém, transitado em julgado certo decreto 
condenatório, vir a sofrer conseqüências outras que não a 
retratada no título penal.
(...)
De início, é dado constatar envolver a situação concreta destes 
autos a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal:
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, 
quando não constituem ou qualificam o crime:
I - a reincidência;
(...)
A definição de reincidência está no próprio Código Penal:
Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete 
novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no 
País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
O artigo 64 do mencionado Código prevê a exclusão do instituto 
quando, entre a data do cumprimento ou da extinção da pena 
relativa a condenação anterior e a data da infração posterior, 
haja decorrido tempo superior a cinco anos, computado o 
período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se 
não ocorrer revogação, não se considerando, para tal efeito  o 
de ter-se o apenado como reincidente , os crimes militares 
próprios e os políticos.
Múltiplas são as repercussões legais da reincidência, não 
estando, portanto, restrita à problemática do agravamento da 
pena. Logicamente, uma vez assentada a inconstitucionalidade, 
haverá, por coerência, o afastamento também das demais 
implicações. Assim é que, no tocante ao regime intermediário de 
cumprimento da pena, ou seja, o semiaberto, em face do 
balizamento de quatro a oito anos, não se pode favorecer o 
reincidente. O regime aberto também fica excluído, presente 
pena igual ou inferior a quatro anos, se notada a figura legal  
alíneas “b” e “c” do §2º do artigo 33 do Código Penal.
Mais uma vez, no artigo 44, a versar as penas restritivas de 
direitos, vê-se a impossibilidade da substituição da privativa de 
liberdade quando o réu for reincidente  inciso II. O instituto 
também repercute no tocante à substituição da pena privativa de 
liberdade pela de multa  §2º do artigo 60. Consoante se 
depreende do disposto no artigo 67, a reincidência é levada em 
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conta, novamente, para deslinde do concurso de agravantes e 
atenuantes.
Segue-se a disciplina do sursis. Consta do inciso I do artigo 77 
do Código Penal que a reincidência o obstaculiza. A reincidência 
volta a repercutir para efeito de lapso temporal relativamente ao 
livramento condicional  artigo 83, incisos I e II, do mesmo 
diploma  bem como à prescrição depois de transitada em 
julgado a sentença considerado o disposto no artigo 110, 
ganhando o fenômeno repercussão maior no que ocasiona a 
interrupção da prescrição  inciso VI do artigo 117. Configura 
também causa de revogação do sursis e do livramento 
condicional, impedindo, em alguns casos, a diminuição da pena, 
a reabilitação e a prestação de fiança  artigos 155, §2º, 170, 
171, §1º, e 95 do Código Penal e 323, inciso III, do Código de 
Processo Penal. E, mais, segundo os artigos 76, §2º, inciso I, e 
89 da Lei nº 9.099/95  a Lei dos Juizados Especiais , a 
reincidência impede a transação e afasta a suspensão 
condicional do processo.
Cito essas diversas disciplinas para retratar o sistema penal 
pátrio, devendo ficar consignado que a reincidência como 
agravante vem do Código Penal do Império  Lei de 16 de 
dezembro de 1830, artigo 16, 3º. Descabe dizer que há regência 
a contrariar a individualização da pena. Ao reverso, leva-se em 
conta, justamente, o perfil do condenado, o fato de haver 
claudicado novamente, distinguindo-o daqueles que cometem a 
primeira infração penal, como se faz, já agora sob o ângulo da 
atenuante, a circunstância de ter menos de vinte e um anos de 
idade ou mais de setenta ou de desconhecer a lei  artigo 65 do 
Código Penal.
A reincidência, integrando o sistema penal pátrio como um todo, 
é mais uma vez versada na Lei de Entorpecentes, na Lei nº 
11.343/2006. Confiram com o preceito do §4º do artigo 33 dela 
constante no que jungida a causa de diminuição da pena ao fato 
de estar envolvido agente primário, aludindo-se também ao 
detentor de bons antecedentes. Logo, se a primariedade 
pressupõe a ausência de crime anterior, a existência de decisão 
condenatória transitada em julgado, a menção presente no 
preceito, remete necessariamente à reincidência.
Do mesmo modo é considerada no cômputo do requisito 
objetivo para a progressão de regime dos condenados por crime 
hediondo, exigindo-se o implemento de dois quintos da pena, se 
primário o agente, e de três quintos, se reincidente  redação 
dada pela Lei nº 11.494, de 2007. Impede o livramento 
condicional, após cumprido mais de dois terços da pena, aos 
condenados reincidentes por crime hediondo, prática de tortura, 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, conforme 
alteração conferida pela Lei nº 8.072, de 1990, ao inciso V do 
artigo 83 do Código Penal. Também figura como circunstância 
integrante do tipo da contravenção penal prevista no artigo 25 
do Decreto nº 3.688, de 1941. Influi na revogação da suspensão 
condicional do processo, do livramento condicional e da 
reabilitação, nos termos dos artigos 81, inciso I e §1º, 86, 87 e 
95 do Código Penal.
Vê-se que a reincidência repercute em diversos institutos 
penais, compondo consagrado sistema de política criminal de 
combate à delinquência. Serão todas essas normas 
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inconstitucionais? Sim, a glosa da reincidência como agravante 
alcançará, por coerência, os demais preceitos, ante a harmonia 
própria à aplicação e interpretação do Direito.
Se assim o é quanto às diversas previsões, de forma diferente 
não acontece no tocante ao agravamento da pena. Afastem a 
possibilidade de cogitar de duplicidade. Logicamente, quando da 
condenação anterior, o instituto não foi considerado. Deve sê-lo 
na que se segue, em razão do fato de haver ocorrido, sem o 
interregno referido no artigo 64 do Código Penal  cinco anos , 
uma outra prática delituosa. Então, não se aumenta a pena 
constante do título pretérito, mas, presentes o piso e o teto 
versados relativamente ao novo crime, majora-se, na segunda 
fase da dosimetria da pena, no campo da agravante, a básica 
fixada. Afinal, o julgador há de ter em vista parâmetros para 
estabelecer a pena adequada ao caso concreto, 
individualizando-a, e, nesse contexto, surge a reincidência, o 
fato de o acusado haver cometido, em que pese a glosa 
anterior, novo desvio de conduta na vida em sociedade.
Está-se diante de fator de discriminação que se mostra 
razoável, seguindo a ordem natural das coisas. Repito que se 
leva em conta o perfil do réu, percebendo-se a necessidade de 
maior apenação, consideradas a pena mínima e a máxima do 
tipo, porque voltou a delinquir apesar da condenação havida, no 
que esta deveria ser tomada como um alerta, uma advertência 
maior quanto à necessidade de adoção de postura própria ao 
homem médio, ao cidadão integrado à vida gregária e solidário 
aos semelhantes.
Não é sem motivo que os tipos penais, sob o ângulo da pena 
privativa da liberdade, remetem a balizamento temporal, ou seja, 
preveem um mínimo e um máximo de apenação, somente 
alijados se verificada causa de diminuição ou de aumento da 
pena, como decidiu este Plenário no Recurso Extraordinário nº 
597.270-4/RS, relator ministro Cezar Peluso. Evidentemente, a 
definição da reprimenda adequada ocorre em face das 
peculiaridades do caso, despontando o perfil do agente, 
inclusive se voltou, por isto ou por aquilo, não importa, a 
claudicar. Ao contrário do que assevera o recorrente, o instituto 
constitucional da individualização da pena respalda a 
consideração da singularidade, da reincidência, evitando a 
colocação de situações desiguais na mesma vala  a do 
recalcitrante e a do agente episódico, que assim o é ao menos 
ao tempo da prática criminosa.
Saliento, então, a inviabilidade de dar-se o mesmo peso, em 
termos de gravame de ato de constrição a alcançar a liberdade 
de ir e vir, presentes os interesses da sociedade, a caso 
concreto em que envolvido réu primário e a outro em que o 
Estado se defronta com quem fora condenado antes e voltou a 
trilhar o caminho glosado penalmente, deixando de abraçar a 
almejada correção de rumos, de alcançar a ressocialização.
O tema ainda suscita amplo debate doutrinário, no qual a 
questão mostra-se polarizada entre a corrente que sustenta a 
inconstitucionalidade do agravamento da pena pela reincidência, 
frente ao modelo estatal garantista, representada por Alberto 
Silva Franco, Eugenio Raul Zaffaroni, José Henrique Pierangeli, 
René Ariel Dotti, Cirino dos Santos, e aquela que afirma a 
adequação do instituto à Constituição Federal, porquanto atende 
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ao princípio da individualização da pena, defendida por Reale 
Júnior, Guilherme de Souza Nucci, Ivanir Nogueira Itajiba e 
Celso Delmanto. Embora reconheça a importância acadêmica 
da discussão, é certo que a jurisprudência do Supremo tem 
revelado óptica semelhante à da segunda, conforme se extrai 
dos seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. 
INOCORRÊNCIA.
A pena agravada pela reincidência não configura bis in idem. O 
recrudescimento da pena imposta ao paciente resulta de sua 
opção por continuar a delinquir.
Ordem denegada. (Segunda Turma, Habeas Corpus nº 
91.688/RS, relator Ministro Eros Grau, Diário da Justiça 
eletrônico de 26 de outubro de 2007.)
"Habeas corpus". - A pena agravada em função da reincidência 
não representa "bis in idem". - A presunção de inocência não 
impede que a existência de inquéritos policiais e de processos 
penais possam ser levados à conta de maus antecedentes. 
"Habeas corpus" indeferido. (Primeira Turma, Habeas Corpus nº 
73.394/SP, relator Ministro Moreira Alves, Diário da Justiça de 
21 de março de 1997.)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA PELO TRIBUNAL A QUO. I. - Reconhecida a 
reincidência, à vista da certidão de antecedentes criminais 
constante dos autos, o Tribunal a quo, dando provimento ao 
recurso de apelação do Ministério Público, agravou 
corretamente a pena aplicada pelo juízo de primeiro grau. II. - 
H.C. indeferido. (Segunda Turma, Habeas Corpus nº 74.746/SP, 
relator Ministro Carlos Velloso, Diário da Justiça de 11 de abril 
de 1997.)
O momento é de apreensão social no que o Tribunal, nos 
últimos tempos, tem fulminado institutos relativos a crime de 
inexcedível malefício, como é o tráfico de drogas. Refiro-me à 
declaração de inconstitucionalidade da proibição de liberdade 
provisória  Habeas Corpus nº 104.339, relatado pelo ministro 
Gilmar Mendes, acórdão publicado em 6 de dezembro de 2012 
, da cláusula que impunha a obrigatoriedade do início do 

cumprimento da pena em regime fechado  Habeas Corpus nº 
111.840/ES, relatado pelo ministro Dias Toffoli, julgado em 27 
de junho de 2012  e da vedadora da substituição da pena 
restritiva da liberdade pela de direitos  Habeas Corpus nº 
97.256/RS, relatado pelo ministro Ayres Britto, acórdão 
publicado em 16 de dezembro de 2010. Nas três matérias, 
mesmo tomado como progressista, como garantidor e, até 
mesmo, como libertário  e, na verdade, sou simplesmente um 
Juiz a atuar de forma vinculada à ciência e consciência 
possuídas , fiquei vencido.
Estamos a vivenciar um período de desmonte do sistema 
criminal normativo em que pese o aumento sem igual da prática 
criminosa? Sinceramente, não creio, ante o fato de o Supremo, 
na dicção do ministro Néri da Silveira, ser um Tribunal 
comprometido com a preservação de princípios, de valores 
maiores da vida gregária, com os interesses protegidos dos 
cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil.
Por tudo, surge constitucional o instituto  existente desde a 
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época do Império  da reincidência, não se podendo, a partir de 
exacerbação do chamado garantismo penal, olvidar o sistema, 
desmantelando-o no ponto consagrador da cabível distinção, 
tratando-se desiguais de forma igual. A regência da matéria, 
harmônica com a Constituição Federal, circunscreve-se a 
oportuna, sadia, razoável e proporcional política normativa 
criminal e envolve, em rápida contagem, mais de vinte institutos 
penais, conforme referido.
Com a palavra, está a sempre ilustrada maioria. De minha parte, 
desprovejo o recurso, assentando a constitucionalidade do 
inciso I do artigo 61 do Código Penal  Decreto-Lei nº 
2.848/1940."
(STF - RE 453.000  Tribunal Pleno  Repercussão Geral - Rel. 
Min. Marco Aurélio  j. 04.04.2013 - DJE 03.10.2013). 

Ademais, agravamento em "quantum" que se revela razoável, porque 
o Magistrado possui o livre convencimento para agravar a pena, 
entendimento, inclusive, na linha do Superior Tribunal de Justiça.

"HABEAS CORPUS. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 
(1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) PENA-BASE ACIMA DO 
MÍNIMO LEGAL. FEITOS EM CURSO. INVIABILIDADE. (3) 
AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO 
SUFICIENTE. (4) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do 
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia 
constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In 
casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de 
recurso especial.
2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, 
de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal 
procedimento envolve profundo exame das condicionantes 
fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas 
corpus. Na espécie, contudo, foi exasperada a pena-base em 
razão de feito em curso. Todavia, a exasperação cifrada em 
feitos criminais em curso esbarra no princípio da 
desconsideração prévia de culpabilidade, entendimento, aliás, 
constante do Enunciado Sumular n. 444, desta Corte. De rigor, 
portanto, a redução da pena-base ao mínimo legal.
3. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade 
o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que 
seja observado o princípio do livre convencimento 
motivado. Na espécie, o magistrado destaca que o paciente 
é reincidente pela prática de crime contra o patrimônio 
(roubo), fato que justifica o incremento da pena, em 1/4 (um 
quarto), na segunda fase da dosimetria.
4. [...]."
(STJ  HC n. 262.890/RJ - 2013/0001137-7  6ªT. - Rel. Min. 
Maria Thereza de Assis Moura - j. 20.05.2014);
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE 
DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. 
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL NA VIA 
ELEITA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 
LEGAL. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. GRANDE QUANTIDADE DE 
DROGA APREENDIDA. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. 
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FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA. 
PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS 
JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. 
QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO EM CADA UMA 
DAS FASES DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO 
ESPECIFICADO PELO CÓDIGO PENAL. 
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. 
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NO ÂMBITO DO WRIT. 
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.
[...]
6. O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de 
redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de 
circunstância legal (atenuantes e agravantes), cabendo ao 
juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou 
aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto. 
Em se considerando que o Paciente é reincidente 
específico, o acréscimo da pena em um quarto (1/4) pela 
agravante de reincidência não se revela flagrantemente 
desproporcional, razão pela qual não há como ser revisto na 
via eleita.
7. Ordem de habeas corpus não conhecida."
(STJ - HC n. 262233/RJ  2012/0272968-6  5ªT. Rel. Min. 
Laurita Vaz  j. 18.03.2014  DJE 28.03.2014);
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ESPECIAL. DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. 
DOSIMETRIA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 
MAJORAÇÃO EM 1/4 DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO 
IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
CONFIGURADO. 
1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus 
e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem 
sequer para as revisões criminais. 
2. O entendimento desta Corte é no sentido de inexistir 
ilegalidade ou desproporcionalidade no aumento superior a 
1/6 da pena-base, na sua dosimetria, quando presente 
agravante, desde que, considerando as peculiaridades do 
caso concreto, o julgador justifique a adoção de patamar 
diverso. O aumento na fração de 1/4 da pena-base, em 
razão da reincidência específica suficientemente 
fundamentada não configura constrangimento ilegal. 
3. Habeas corpus não conhecido."
(STJ  HC n. 277.995/RS  2013/0324557-2  5ªT. - Rel. Min. 
Moura Ribeiro  j. 18.02.2014);
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/4 
(UM QUARTO) NA SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA 
ESPECÍFICA. PATAMAR DE ACRÉSCIMO DEVIDAMENTE 
JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o 
cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido 
de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso 
ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, 
sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se 
analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se 
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verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o 
caso, deferir-se a ordem de ofício.
2. Inexiste constrangimento ilegal quando as 
instâncias ordinárias, considerando as peculiaridades do 
caso concreto, estabelecem o aumento de 1/4 (um quarto) 
na segunda fase do cálculo da pena, justificando a adoção 
desse patamar na reincidência específica do condenado. 
Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido."
(STJ  HC n. 270.555/SP - 2013/0152000-8 - 6ªT. Rel. Min. 
Marilza Maynard  Des. Convocada do TJ/SE - j. 07.11.2013).

Por fim, na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e 
de diminuição, a pena estabilizou-se em 01 (um) ano de detenção.
O regime carcerário imposto foi o semiaberto, ante a reincidência. Com 
efeito, essa agravante obstaculizava o regime mais brando, eis que se 
trata de critério legal para a definição desse aspecto da pena (art. 33, 
§2º, do Código Penal), na esteira do que já decidiu a jurisprudência 
(Súmula 269, do STJ). A isso ainda hão de ser agregadas as referidas 
circunstâncias judiciais desfavoráveis, também justificadoras do 
regime prisional mais gravoso.
As mesmas razões que serviram de fundamento para a fixação do 
regime semiaberto justificam a impossibilidade da substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos do 
art. 44, II e III, do Código Penal, bem como do "sursis", nos termos do 

art. 77, I e II, do mesmo Diploma Legal." (fls.146/153).

No duro, insisto e repito, os fundamentos utilizados pelo 

embargante buscam o revolvimento da análise probatória, consoante afirmei na 

introdução deste Voto, não passando de uma espécie de Apelação, com nítido 

caráter infringente, o pedido defensivo ensejando análise probatória, revelando-

se incompatível com a via eleita dos Declaratórios, que buscam tão-somente 

"integrar" ou "modificar" o v. Acórdão padecido de omissão, ambiguidade, 

obscuridade ou contradição. O inconformismo com o modo pelo qual foi 

fundamentado o v. Acórdão não serve de motivo apto para ensejar o 

conhecimento dos Declaratórios. Por todos:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE 
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO 
PREVENTIVA. AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 
OBSCURIDADE OU ERRO. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista 
que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 
619 do CPP. 
2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se 
genericamente a contradições no acórdão recorrido, é a 
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renovação do julgamento da causa, providência incabível na via 
dos embargos de declaração. Notadamente porque o 
inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica 
como omissão, contradição ou obscuridade. 
3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no 
sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade 
do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem 
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 
Precedentes 
4. Embargos rejeitados."
(STF  HC 137.238 ED  Rel. Min. Roberto Barroso  1ª T  j. 
09.03.2018  DJe 21.03.2018);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XLVI E LV, E 93, 
IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E 
AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DOSIMETRIA DA 
PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OMISSÃO NÃO 
OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua 
vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento 
da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e 
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 
2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos 
declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter 
meramente infringente da insurgência. 
3. Embargos de declaração rejeitados."
(STF  ARE 1.032.050 AgR-ED  Rel. Min. Rosa Weber  1ª T  j. 
09.03.2018  DJe 21.03.2018);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO 
CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
INCONFORMISMO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 
PRETENSÃO ARGUMENTATIVA E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 
PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma 
do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão 
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente 
caso. 
2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, 
com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. Mero 
inconformismo que não encontra amparo em sede de 
aclaratórios. Precedentes. 
[...]."
(STF  AP 863 ED  Rel. Min. Edson Fachin  1ª T  j. 10.10.2017  
DJe 29.11.2017);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE 
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO 
DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I  Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo 
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Penal. 
II  O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, 
mas os embargos de declaração não constituem meio processual 
adequado para a reforma do decisum. 
III  Embargos de declaração rejeitados."
(STF  RHC 127.530 AgR-ED  Rel. Min. Ricardo Lewandowski  2ª 
T  j. 02.06.2017  DJe 16.06.2017);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  INOCORRÊNCIA DE 
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE  
PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA  CARÁTER INFRINGENTE  
INADMISSIBILIDADE NO CASO  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE 
REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE  
Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a 
parte recorrente  a pretexto de esclarecer uma inexistente 
situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade 
(CPP, art. 619)  vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o 
julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. 
Precedentes."
(STF  ARE 906.130 AgR-ED-EDv-AgR-ED  Rel. Min. Celso de 
Mello  Tribunal Pleno  j. 28.10.2016  DJe 17.11.2016);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INQUÉRITO. RECEBIMENTO 
PARCIAL DE DENÚNCIA. OBSCURIDADE, DÚVIDA E 
CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA 
DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a 
pretexto de sanar omissões da decisão embargada, traduzem, na 
verdade, o inconformismo dos embargantes com a conclusão 
adotada. Precedentes. 
2. No caso, não se constata a existência de nenhuma das deficiências 
apontadas pelos embargantes, pois o que existe é a invocação de 
fundamentos já esgotados no acordão impugnado, de modo que os 
embargos declaratórios não se prestam como instância revisora da 
decisão embargada. 
3. Embargos declaratórios rejeitados."
(STF  Inq 3.983 ED  Rel. Min. Teori Zavascki  Tribunal Pleno  j. 
02.06.2016  DJe 10.10.2016);

"Embargos de declaração em extradição. 2. Ausência de 
contradição, obscuridade ou omissão do acórdão recorrido. 3. Tese 
que objetiva a concessão de efeitos infringentes aos embargos. 4. 
Mero inconformismo do embargante. 5. Embargos de declaração 
rejeitados." 
(STF  Ext 1.348 ED  Rel. Min. Gilmar Mendes  2ª T  j. 
25.08.2015  DJe 11.09.2015);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 
REJEIÇÃO. 
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1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de 
reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto 
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou 
obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de 
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 
[...]."
(STF  AI 805.685 AgR-ED  Rel. Min. Luiz Fux  1ª T  j. 22.05.2012 
 DJe 18.06.2012);

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
VIOLAÇÃO AO ART. 619 E 620, AMBOS DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL 
QUE DECIDIU A QUESTÃO DE FORMA FUNDAMENTADA. 
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 
AGRAVO IMPROVIDO.
1. No recurso especial, a parte pretende a declaração de nulidade do 
acórdão recorrido por ofensa aos arts. 619 e 620, ambos do CPP, ao 
argumento de que o Tribunal a quo não teria se manifestado em 
relação à omissão apontada pelo agravante.
2. É cediço que o puro e simples inconformismo do recorrente 
com a solução dada pela Corte a quo à controvérsia, não dá 
ensejo à oposição de embargos de declaração. [...]."
(STJ  AgRg no AREsp 681.426/PR  Rel. Min. Jorge Mussi  5ª T  
j. 06.03.2018  DJe 14.03.2018);

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REITERAÇÃO 
DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE EXPOSTOS. REVISÃO DO 
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 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.
[...]."
(STJ  EDcl no AgRg no AREsp 584.372/MS  Rel. Min. Ribeiro 
Dantas  5ª T  j. 01.03.2018  DJe 07.03.2018);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS 
INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. 
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS 
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver 
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 
619 do Código de Processo Penal.
2. Não se prestam, portanto, para revisão do julgado no caso de 
mero inconformismo da parte.
[...]."
(STJ  EDcl no AgRg no HC 377.067/SP  Rel. Min. Reynaldo 
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Soares da Fonseca  5ª T  j. 14.11.2017  DJe 24.11.2017);

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA 
DECISÃO EMBARGADA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 
RECURSO IMPROVIDO. 
1. Aclaratórios opostos com nítido caráter infringente, devem ser 
recebidos como agravo regimental. Precedentes. 
2. Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada 
deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, 
ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619, CPP. 
3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão 
do acórdão recorrido quanto revelado mero inconformismo com o 
resultado do julgamento. 
[...]."
(STJ  EDcl no AREsp 816.978/SC  Rel. Min. Nefi Cardoso  6ª T  
j. 17.10.2017  DJe 23.10.2017);

"CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS 
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NORMAS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE 
OFÍCIO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 
vinculada, ou seja, a parte não pode sustentar qualquer matéria 
referente ao seu inconformismo com a decisão prolatada. No 
compasso, dispõe o artigo 620 do Código de Processo Penal, 
somente são cabíveis embargos de declaração quando existente 
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.
[...]."
(STJ  EDcl no AgRg nos EAREsp 540.925/PR  Rel. Min. Felix 
Fischer  3ª Seção  j. 11.10.2017  DJe 31.10.2017);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. 
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS ACLARATÓRIOS 
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de 
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no 
acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da 
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da 
decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.
[...]
8. Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero 
inconformismo com o resultado do julgado, não há nenhum 
fundamento que justifique a interposição dos embargos de 
declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual 
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e 
não a reapreciar a causa.
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9. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ  EDcl no REsp 1365215/PR  Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz 
 6ª T  j. 19.09.2017  DJe 27.09.2017).

Ao final, embora não seja o caso, é sabido que o julgador não 

está obrigado a refutar expressamente todas as teses eventualmente 

aventadas pela defesa (ou pelo Ministério Público), desde que pela motivação 

apresentada seja possível aferirem-se as razões pelas quais acolheu ou 

rejeitou as pretensões da parte. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 
REJEIÇÃO. 
[...]
2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos 
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 
[...]."
(STF  AI 805.685 AgR-ED  Rel. Min. Luiz Fux  1ª T  j. 22.05.2012 
 DJe 18.06.2012);

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO 
DO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 
OFENSA AO ART. 226, INCISO II, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. 
AGENTE TIO-AVÔ DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO APLICÁVEL 
SE O AUTOR EXERCE AUTORIDADE, A QUALQUER TÍTULO, 
SOBRE A VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as 
teses expostas no recurso, ainda que para fins de 
prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os 
motivos que justificaram suas razões de decidir." (EDcl no AgRg 
no HC 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, DJe 24/11/2017).
[...]."
(STJ  AgRg no REsp 1.716.592/SP  Rel. Min. Felix Fischer  5ª T  
j. 27.02.2018  DJe 07.03.2018);

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
EIVA INEXISTENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU A 
QUESTÃO DE FORMA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO 
IMPROVIDO.
[...]
3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os 
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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.
[...]."
(STJ  AgRg no AREsp 463.300/PR  Rel. Min. Jorge Mussi  5ª T  
j. 13.03.2018  DJe 23.03.2018);

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REITERAÇÃO 
DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE EXPOSTOS. REVISÃO DO 
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão 
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos 
alegados pela parte, mas somente sobre os que entender 
necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre 
convencimento fundamentado.
3. Embargos de declaração não acolhidos."
(STJ  EDcl no AgRg no AREsp 584.372/MS  Rel. Min. Ribeiro 
Dantas  5ª T  j. 01.03.2018  DJe 07.03.2018);

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS 
INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. 
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS 
REJEITADOS.
[...]
4. Impende registrar que o julgador não é obrigado a manifestar-
se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins 
de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e 
os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a 
matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a 
esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a 
pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria.
5. Não há, assim, que se falar em omissão, contradição e obscuridade 
no acórdão embargado.
6. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ  EDcl no AgRg no HC 401.360/SP  Rel. Min. Reynaldo 
Soares da Fonseca  5ª T  j. 14.11.2017  DJe 24.11.2017);

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. DA PENA. CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 
CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. RESP N. 
1.341.370/MT. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 543-C, 
DO CPP. SÚMULA N. 545/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 
PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO COM O JULGADO. 
EMBARGOS REJEITADOS.
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1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver 
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 
619 do Código de Processo Penal, pressupostos não caracterizados 
na hipótese dos autos.
2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses 
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, 
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que 
justificaram suas razões de decidir.
[...]."
(STJ  EDcl no AgRg no HC 302.526/SP  Rel. Min. Joel Ilan 
Paciornik  5ª T  j. 13.12.2016  DJe 01.02.2017);

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. 
ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 
MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se configura a omissão se o Tribunal decide integralmente 
a controvérsia, ainda que por fundamentos diversos daqueles 
invocados pelas partes. Para motivar suas decisões, o 
magistrado não precisa se manifestar exaustivamente sobre 
todos os pontos arguídos pelas partes, sobretudo se forem 
impertinentes ou irrelevantes à formação de seu livre 
convencimento. Basta que a fundamentação seja suficiente à 
adequada e integral solução da lide.
2. O acórdão embargado dirimiu fundamentadamente a 
controvérsia e não incorreu em nenhuma omissão que desse 
ensejo aos embargos de declaração.
[...]."
(STJ  EDcl no HC 290.438/PB  Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz  
6ª T  j. 18.06.2015  DJe 01.07.2015).

Por fim, a mim me parece que os presentes Embargos de 

Declaração apenas foram opostos com o fim de se prequestionar a matéria já 

analisada e debatida no v. Acórdão, como dito anteriormente, ensejando 

posterior interposição de Recursos, Especial ou Extraordinário, para os 

Tribunais Superiores, o que era absolutamente desnecessário, a teor da 

Súmula n. 211, do Superior Tribunal de Justiça, a saber: "Inadmissível recurso 

especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos 

declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal 'a quo'.".

Sem mais.

Deste modo, conheço dos Embargos de Declaração e lhes 
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nego provimento, por ausência de omissão contida no v. Acórdão embargado, 

oriundo desta 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça Paulista.

É como voto.

AIRTON VIEIRA
Relator

[assinatura eletrônica]
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