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RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  declaratórios  interpostos  pela  defesa  de  FRANCISCO  DE  ASSIS
ALMEIDA E SILVA em face de acórdão proferido por esta Segunda Turma, assim ementado:

PJE 0804672-16.2019.4.05.8200

 

EMENTA

 

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.
QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.
AUSÊNCIA PATENTE  DE  TIPICIDADE.  REJEIÇÃO QUE  DEVE  SER
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Trata-se  de  recurso  em  sentido  estrito  interposto  pela  defesa  de
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA E SILVA em face de decisão oriunda
do Juízo Federal da 16ª Vara da Paraíba, que rejeitou queixa-crime apresenta
pelo recorrente contra ELIANA CHRISTINA CALDAS ALVES, imputando-
lhe os crimes de Calúnia e Difamação.

2.Segundo a queixa-crime:

No dia 28/11/2018, às vésperas da eleição para Presidência da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, ELIANE teria compartilhado  no
grupo de whatsapp, denominado OABERTA, sabendo ser falsa, informação
de  que  FRANCISCO DE ASSIS havia  assediado a  senhora Lanusa  do
Monte, no exercício da função de então Secretário Geral da OAB-PB.

No mesmo dia,  ELIANE teria  reiterado,  também em grupo de  whatsapp,
imputação falsa,  veiculada por um perfil desconhecido, de que teria  sido
publicada sentença da 8ª Vara do Trabalho "condenando a OAB no caso
de assédio envolvendo o Dr. Assis e a ex funcionária".

Diante do panorama, entendendo que a primeira conduta constituiria crime
de calúnia e a segunda, de difamação, FRANCISCO DE ASSIS apresentou a
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queixa-crime.

3.Diante  da  peça  e  das  provas  colacionadas,  o  juízo  originário  proferiu
decisão nos seguintes termos (ID 4058200.4300781):

Os delitos tratados na queixa são os de calúnia e difamação, previstos nos
artigos 138 e 139 do Código Penal.

Como é sabido, os crimes de calúnia e difamação descritos na queixa-crime
possuem, respectivamente, os seguintes tipos objetivos: a) imputação falsa
de  fato  definido  como  crime  (honra  objetiva);  b)  imputação  de  fato
determinado  que,  embora  sem  se  revestir  de  caráter  criminoso,  é
ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva).

Inicialmente, menciono as ações judiciais relativas ao episódio do suposto
assédio sexual envolvendo ASSIS, então Secretário Geral da OAB, e Lanusa
do Monte Ribeiro Nazianzeno, então secretária da OAB:

pje  0806147-41.2018.4.05.8200/16ª Vara Federal  -  notícia  de  crime  de
assédio sexual (art. 216-A do CP) apresentada por Lanusa em face de
ASSIS;  o termo circunstaciado (físico)  adveio da  Justiça  Estadual,  onde
havia tomado o número 3001090-16.2017.815.2002. Neste Juízo, acatando
pedido do MPF, o processo físico foi enviado à Polícia Federal, para integrar
as investigações do IPL 150/2017, e o respectivo pje foi baixado, no aguardo
de eventual ação criminal e/ou pedido de arquivamento;
pje  0808245-96.2018.4.05.8200/16  Vara  Federal  -  baixado em razão  de
duplicidade com pje 0806147-41.2018.4.05.8200;
IPL 150/2017 (ainda sem numeração na Justiça Federal), instaurado diante
da  representação  ao  MPF,  feita  por  ASSIS,  atribuindo  a  Lanusa  os
crimes de difamação, calúnia, denunciação caluniosa e extorsão. O IPL
absorveu uma segunda representação de ASSIS, atribuindo a ela  crime de
divulgação de segredo. E, como visto, juntou-se a este IPL, por se tratar de
questão reflexa, a notícia de crime apresentada por Lanusa de que ASSIS a
assediara sexualmente;
pje  0810567-89.2018.4.05.8200/16  Vara Federal:  queixa  crime  movida
por  FRANCISCO  DE ASSIS ALMEIDA E  SILVA em face  de  JOSÉ
MARQUES DA SILVA MARIZ (advogado de Lanusa), na qual o aquele
atribuiu a este prática de crime de calúnia decorrente de públicação, em
19.11.2018 no blog "Paraíba Já", de declaração relativa ao caso;
processo 0802862-62.2017.8.15.0731/2ª Vara de Cabedelo (referência fls.
30 do pje  0806147-41.2018.4.05.8200) - ação de  indenização por danos
morais, movida por Lanusa em face de ASSIS;
processo  0000532-18.2017.4.13.0023  -  ação  trabalhista,  movida  por
Lanusa, contra a OAB, em razão de sua demissão.

Em  relação  aos  crimes  de  calúnia  e  de  difamação,  comungo  com  o
entendimento do MPF acerca da flagrante atipicidade.

Extrai-se  do  contexto  fático-probatório  dos autos que  não  houve  o  dolo
específico por parte da querelada, qual seja, o desejo livre e consciente
de difamar ou caluniar, não ingressando, portanto, na órbita penal.

É manifesta a ausência de tipicidade  na conduta da querelada, tendo em
vista que suas afirmações se circunscrevem unicamente à confirmação,
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proferida num grupo de whatsapp, acerca da publicação da sentença da
8ª Vara do Trabalho.

Ressalte-se que sequer partiu da querelada a mensagem mencionando a
sentença condenatória da 8ª Vara do Trabalho. Terceira pessoa informa ter
sabido que  a  sentença fora  publicada,  condenado a  OAB no caso  de
assédio  envolvendo  o  Dr.  ASSIS  e  a  ex  funcionária,  e  pergunta
confirmação aos colegas. Ao que a querelada responde: " A sentença saiu
sim". Mas nem confirma, nem nega que a sentença fosse condenatória.

Desta feita, é nítido que a querelada não atribuiu ao querelante qualquer
fato criminoso, tampouco imputou a ele fato ofensivo à sua reputação.
Apenas mencionou que um processo havia sido sentenciado.

Ademais, o querelante sequer juntou aos autos comprovante de que tal
informação fosse falsa, na medida em que não juntou extrato de consulta
processual  demonstrando que,  na data da mensagem ainda não havia
sentença proferida na ação trabalhista.

Quanto ao pedido da defesa de ELIANA, esta avaliação inicial é de aptidão
da queixa crime; caso fosse recebida, aí então seria feita a citação da ré na
forma do art. 396 do CPP.

Diante do exposto, rejeito a queixa (art. 395, III, do CPP).

4.Irresignada com a aludida decisão, a  defesa de FRANCISCO DE ASSIS
apresentou o presente recurso em sentido estrito, aduzindo, resumidamente,
que  (ID  4058200.4398234):  1)  ELIANE,  com a  intenção  de  caluniar  o
recorrente, mesmo sabendo que a notícia era falsa, teria afirmado em grupo
de whatsapp que ele havia assediado Lanusa do Monte  no exercício da

profissão, fato que constituiria crime (assédio sexual) e, portanto, ao assim
fazê-lo,  a  recorrida  teria  perpetrado  o  delito  de  calúnia;  2)  também
haveria, a recorrida, cometido o crime de difamação ao afirmar, no mesmo
grupo,  mediante  "perfil  falso"  -  "Antônio  Adv"  -  que  havia  "saído"

sentença  condenatória  oriunda  do  juízo  trabalhista  condenando

FRANCISCO DE ASSIS. Por tais motivos, sendo evidente a tipicidade dos
fatos,  requereu  o  recebimento  da  queixa-crime,  que  fora  rejeitada  no
primeiro grau.

5.O  crime  de  calúnia,  como  já  delineado,  consiste  em  imputar  fato
criminoso a outrem, apesar de ter conhecimento de que tal fato não é
verdadeiro, com a intenção de ferir a honra objetiva da vítima.

6.No caso,  seria  possível entrever  a  tipicidade  do  crime  de  calúnia  caso
houvesse indicativos de que ELIANE havia imputado a FRANCISCO DE
ASSIS o  crime  de  assédio  sexual,  mesmo  sabendo  que  ele  não  o  havia
cometido, tudo com o propósito de ferir sua honra objetiva.
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7.Ocorre que, como bem declinado, tanto pelo juízo de primeiro grau, quando
pela PRR em seu parecer, dos autos, não existem indicativos de que:

ELIANE  imputara  a  FRANCISCO DE  ASSIS o  crime  de  assédio  sexual
sabendo  que  ele  não  o  havia  cometido:  primeiro,  porque,  de  fato,
FRANCISCO  DE  ASSIS  fora  processado  por  tal  conduta,  o  que  dá
verossimilhança ao fato de que a recorrida acreditava ser verdade; segundo
porque, como também verificado, a notícia não eram falsa, pois o recorrente
fora, de fato, condenado.

8.Logo, diante da ausência patente de elementares do tipo - consciência, por
parte  de  ELIANE, de  que  a  notícia  era  falsa  e  da  própria  falsidade  da
notícia  -,  não  há  como  se  falar  em tipicidade,  tampouco  deveria  ser,  a
queixa-crime, recebida.

9.Quando ao crime de difamação, este, como também declinado, consiste em
atribuir a outrem fato capaz de denegrir sua imagem,  o qual, no caso,
teria sido a "prolação de sentença condenatória" contra o recorrido.

10.Ocorre que, como também restou demonstrado:

Das  conversas  de  whatsapp,  não  se  verificou  que  ELIANE  houvesse
afirmado que FRANCISCO DE ASSIS havia sido condenado,  tendo,  suas
falas, limitando-se a dizer que a sentença havia saído (sem pontuar se fora
condenatória ou não).

Ademais, como também ressaltado, há plena verossimilhança da informação,
inclusive porque noticiada e espalhada no grupo por outros interlocutores.

11.Em  suma,  restaram  afastados,  também,  elementos  configuradores  do
crime de difamação perpetrado por ELIANE, primeiro porque não fora ela
que afirmara ter saído sentença condenatória, segundo porque a notícia
tornara-se pública e notória.

12.Nesse sentido, merece transcrição o parecer da Douta PRR, que detalhou
todas as teses e antíteses:

O recurso não merece provimento.

Francisco de Assis Almeida e Silva apresentou queixa-crime contra Eliana
Christina  Caldas Alves,  imputando-lhe  a  prática  dos crimes previstos nos
arts. 138 e 139, CP, por ter a querelada (ora recorrida), em 28/11/2018, data
da eleição para Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional
Paraíba,  veiculado  mensagens sabidamente  falsas no  grupo  de  WhatsApp
"OABERTA",  por  meio  das  quais  afirmara  ter  querelante  assediado
sexualmente a ex-funcionária da OAB Lanusa Monte.
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Para amparar a pretensão, o recorrente juntou, com a queixa, 16 arquivos
contendo  capturas de  tela  de  smartphone,  todas  extraídas  de  grupo  de
WhatsApp.  Analisando  as  referidas  mensagens,  observa-se,  em  primeiro
lugar,  ser  o  título  atribuído  ao  grupo  do  WhatsApp  constante  das
capturas de tela, qual seja "ADVOGADOS PB" diverso do indicado pelo
recorrente, o qual afirmou, tanto na queixa-crime, como no recurso ora
analisado, ter a querelada compartilhado tais postagens "no grupo de

whatsapp denominado OABERTA" (fl. 3 - id. 4058200.4398234 e fl. 3 - id.
4058200.3702629),  do  que  exsurgem  dúvidas,  a  princípio,  acerca  da
solidez da imputação.

De todo modo, as mensagens mais relevantes para a análise da pretensão
recursal  foram  trocadas  pela  recorrida,  Eliana  Christina,  e  pelos
usuários  "Antônio  Adv",  "Érick  Coutinho",  "Allysson  Foruna
CPrerrogativas",  "Frederico  Rego"  e  "Fabio  Mariano".  Referidas
mensagens consistiram no seguinte:

+55 83 9100-1062 ~Antonio Adv

Pessoal, soube agora que a sentença da 8 VT foi publicada, condenando a

OAB no caso de assédio envolvendo o Dr. Assis e a ex funcionária.

As partes podem se pronunciar sobre isso?

É um fato decisivo, principalmente no dia de hoje.

Fico no aguardo de notícias dos colegas." (12:13)

(fl. 1 - id. 4058200.3702639)

(...)

+55 83 9869-8055 ~Eliana Christina

A sentença saiu sim (12:29)

(fl. 7 - id. 4058200.3702639)

(...)

Allysson Foruna CPrerrogativas

Falta de respeito

Vão ganhar voto com propostas, ligando, abordado colegas (12:30)

(fl. 8 - id. 4058200.3702639)

(...)

+55 83 9869-8055 ~Eliana Christina

[em resposta a Allyson Foruna]

Vc não ligou para os colegas em GBA...se acalma

Saiu a sentença (12:32)
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(fl. 8 - id. 4058200.3702639)

(...)

+55 83 9970-5441 ~Érick Coutinho

[em resposta a Eliana]

Mostra! Quero ver. Quem sabe voce (sic) não muda meu voto. (12:32)

(fl. 8 - id. 4058200.3702639)

(...)

+55 83 9869-8055 ~Eliana Christina

Já estão acessando.... (12:32)

(fl. 8 - id. 4058200.3702639)

(...)

+351 910 394 252 ~Frederico Rego

Sim, mas e a sentença? Saiu ou não? O [não decifrável] entrou? (13:32)

(fl. 2 - id. 4058200.3702639)

(...)

+55 83 8600-0433 ~Fabio Mariano

Encaminhada

Informação agora do Correio Debate:

Assis  Almeida,  foi  condenado  por  assédio  moral.  Segundo  Nilvan,  a

decisão foi agora!!!! (15:08)

(fl. 3 - id. 4058200.3702639)

Analisando os excertos acima reproduzidos três são as conclusões passíveis
de  serem  alcançadas.  Em  primeiro  lugar,  as  mensagens  acerca  de
eventual  publicação de  sentença  na  ação  trabalhista  na  qual  a  OAB
estava  sendo  processada pela  ex-funcionária  Lanusa  Monte,  por  essa
última  ter  sido  vítima  de  assédio  moral  praticado  pelo  recorrente,
enquanto Secretário-Geral,  não foram veiculadas inicial  e  unicamente
pela recorrida.

Como se infere da linha do tempo da conversa, observada a partir do horário
de envio de cada mensagem, a matéria foi  aventada, inicialmente,  pelo
usuário "Antonio Adv", o qual disse ter tomado conhecimento sobre tal
publicação e pediu esclarecimentos às partes envolvidas por se tratar de
matéria  relevante  na  escolha  dos  pretensos detentores  dos cargos  na
OAB/PB (fl. 1 - id. 4058200.3702639).

Conquanto Eliana Christina tenha, realmente, participado da conversa,
limitou-se a confirmar a prolação de sentença, sem dizer, contudo, se de
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procedência  ou  improcedência  do  pedido,  panorama  do  qual  não  se
verifica ter ela imputado qualquer conduta delitiva ao recorrente.

Mas não é  só,  o usuário "Fabio Mariano",  a  exemplo de  "Antonio Adv",
publicou mensagem informando ter o Portal Correio Debate veiculado
matéria  com a  condenação  da  OAB  pela  prática  de  assédio  moral
exercido  pelo  recorrente  contra  Lanusa  Monte.  Na  mesma  mensagem
"Fabio Mariano" ainda citou ter tomado ciência por pessoa denominada
"Nilvan", de a sentença ter sido proferida naquele mesmo dia.

Em resumo,  a  análise  das  mensagens  permite  concluir  (1.)  não  ter  a
recorrida sido a pessoa responsável por veicular as informações acerca
da  publicação  da  sentença,  apenas  tendo  confirmado  as  afirmações
deduzidas  por  outros  colegas  advogados;  (2.)  não  ter  a  recorrida,
igualmente,  afirmado  haver  a  sentença  sido  proferida  naquela  data,
sendo o usuário "Fabio Mariano", ressaltando palavras de pessoa tida
por "Nilvan", o responsável por tal alegação; e (3.) os fatos narrados tanto
por "Antonio Adv", como por "Fabio Mariano" foram fundado em matérias
jornalísticas, ao que indica o contexto da conversa.

Partindo da premissa número 3, do parágrafo anterior, imperioso salientar o
fato  a  matéria  jornalística  colacionada aos autos  pelo  recorrente  (id.
4058200.4398235), demonstrar a plausibilidade das mensagens trocadas
pelos interlocutores do grupo de WhatsApp "ADVOGADOS PB".

Na  matéria,  intitulada  "CONDENADA:  OAB-PB  demitiu  ex-funcionária,
vítima de assédio sexual,  durante  licença médica alegando justa causa",
consta  link  de  acesso  a  texto  de  sentença  extraída  do  PJE  do  TRT-13ª
Região,  em  27/6/2019,  referente  ao  Recurso  Ordinário  Trabalhista
00000532-18.2017.5.13.0025,  cujas  partes  são  Lanusa  do  Monte  e  a
OAB/PB,  conforme  pode  ser  observado  em  breve  consulta  ao  link
https://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/condenada-oab-pb-demitiu-
ex-funcionaria-vitima-de-assedio-sexual-durante-licenca-medica-alegando-
justa-causa-veja-a-sentenca/.

Tendo  em vista  a  data  da  extração  do  ato  decisório  do  PJE  do  TRT13
(27/6/2019), observa-se a elevada probabilidade de os interlocutores do
grupo  "ADVOGADOS  PB"  terem,  realmente,  veiculado  apenas
informação por eles conhecida através dos veículos de mídia.

Como consequência direta de tais considerações observa-se, a exemplo do
consignado  pela  Juíza  e  defendido  na  manifestação  do  MPF  atuante  na
primeira  instância,  inexistir  justa  causa  para  a  ação  penal  pela  a
atipicidade decorrente da manifesta ausência do dolo específico exigido
pelos tipos imputados na queixa-crime, consistente no intuito deliberado
de atacar a honra objetiva do indivíduo.

Embora  o  elemento  subjetivo,  em  regra,  seja  aferível  após  a  instrução
processual, como defendeu o querelante, sua manifesta ausência inviabiliza
o  início  da  persecução  criminal  porquanto  prejudique  a  tipicidade
material do delito imputado. No caso, não se tem dúvida sobre eventual
grau de  dolo,  esse  sim dependente  de  instrução.  O que se  observa  é  a
completa  inexistência  de  tal  elemento  subjetivo,  de  forma  à  decisão
impugnada não merecer reparos.

Apreciando a  questão  por  outra  perspectiva,  o  crime  de  calúnia,  como
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cediço, exige a demonstração de o fato criminoso imputado à pessoa ser
sabidamente  inexistente.  Havendo a  Justiça  Trabalhista  confirmado  a
prática  do  assédio  pelo  recorrente,  enquanto  Secretário  Geral  da
OAB/PB,  as  informações  repassadas  não  foram falsas.  Logo,  não  se
verifica  justa  causa  também pela  ausência  de  tipicidade  formal  (já  que
ausente a elementar "sabidamente falsa").

Outrossim,  a  circunstância  de  o  processo  trabalhista,  tanto ao  tempo dos
fatos, como até o presente momento, tramitar em segredo de justiça (como se
observa  em simples  consulta  ao  site  do  TRT-13),  não  pode  ser  oposta  à
recorrida como se fosse ela a responsável por veicular as notícias.

Ora, como visto, as informações foram repassadas no grupo dos advogados
em razão de alguns membros, diversos da recorrida, como visto, terem tido
acesso à sentença provavelmente "vazada" às plataformas de mídia.

Nesses  termos,  a  responsabilidade  pelo  vazamento,  ante  o  que  resta
colacionado  aos  autos  a  título  de  elementos  de  convicção,  não  pode  ser
atribuída  à  querelada,  motivo  pelo  qual  a  queixa-crime  carece  de
plausibilidade também e sobretudo quanto a tal ponto.

Referidas considerações se aplicam com muito mais ênfase no tocante ao
crime do art. 139, CP (difamação) porquanto havendo os interlocutores
da conversa de WhatsApp, dentre os quais a querelada, "compartilhado"
informações veiculadas pela mídia não podem eles (os interlocutores) ser
responsabilizados  por  eventual  prejuízo  à  reputação  do  querelante,
ainda  mais  quando  tais  informações  são  amparadas  em  sentença
colacionada pelo veículo midiático em seu website.

Manifesta  a  ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  ação
penal privada pela atipicidade formal e material das condutas, inexistem
reparos  a  serem feitos  na  decisão  proferida  pela  Juíza  da  16ª  Vara
Federal/PB.

Por  tudo  quanto  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  opina  pelo  não
provimento do recurso em sentido estrito.

13.Recurso em sentido estrito improvido.

Sustenta, o embargante, que o acórdão merecia ser sanado através de embargos declaratórios
porque: 1) seria evidente a presença de dolo da embargada em caluniar e difamar o embargante,
embora esta Segunda Turma tenha sustentado o contrário; 2) o acórdão teria afastado os delitos
praticados pela embargada com base em uma única afirmação desta, qual seja, "a sentença saiu
sim", sem analisar as demais provas; 3) deveria ter sido realizada, por este TRF5, emendatio
libelli , adequando a conduta da embargada naquela prevista no art. 139 do CPB.

Contrarrazões apresentadas (ID 4050000.22759951).
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Parecer da Douta PRR apresentado (ID 4050000.23331638).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

PJE 0804672-16.2019.4.05.8200

VOTO

Antes de passar a analisar o caso em concreto, cumpre rememorar, ainda que resumidamente, o
panorama teórico que dá abrigo aos chamados embargos declaratórios.

O aludido instrumento jurídico tem objetivo restrito, que não se confunde com os dos recursos
de uma forma geral, que revolvem aspectos jurídicos e factuais.

Ao  reverso,  os  embargos  declaratórios  são  via  estreita  que  se  prestam tão  somente  para
solucionar  máculas taxativas e  destrinchadas no art.  619 e  seguintes do CPP,  que  assim as
elenca:

619.  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.

Art. 620.  Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de
que  constem  os  pontos  em  que  o  acórdão  é  ambíguo,  obscuro,
contraditório ou omisso.

Em suma, o aludido remédio jurídico só não se presta a rever questões factuais e/ou jurídicas já
decididas,  diante  do que  cabem os recursos de  maneira  geral.  Prestam-se,  como visto  e  de
maneira  específica,  a  solucionar  quatro  "defeitos"  que  porventura  constem  no  julgado:
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ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão.

Dizendo isso, cumpre rememorar e até exemplificar os quatro motes ensejadores dos embargos
declaratórios, até mesmo diante da insistência de alguns em manejá-los de maneira equivocada,
para provocar o juízo a decidir novamente sobre o que já resta exaurido, dando-lhe ares, por
exemplo, de nova apelação.

Enfim, entende-se por:

1)   Ambiguidade: a dúvida, a confusão, a imprecisão que, porventura, dormite num julgado.

Por  exemplo:  imaginemos que  o  juiz aplicou  a  JOÃO e  MARIA,  em substituição  à  pena
privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária,
qual seja, a obrigação de doarem 10 cestas básicas. Nesse caso, o magistrado não especificou
se cada um dos réus deve doar 05 cestas básicas, formando ao todo as 10 unidades; se cada um
deve doar 10 cestas básicas, de maneira individualizada; ou qualquer outra forma de divisão
para realizar a doação, evento que cria ambiguidade, confusão, imprecisão digna de ser elidida
mediante embargos de declaração.

2)    Obscuridade:  algo  nebuloso,  sem clareza,  eivado  de  objetividade  a  ponto  de  coibir
compressão.

Por exemplo: imaginemos que, na denúncia, o MPF imputou ao réu o cometimento do crime de
estelionato  qualificado perpetrado em continuidade  delitiva,  e,  desde  já,  apontando que  a
atenuante genérica da confissão deveria ser aplicada para reduzir a pena na segunda fase da
dosimetria.  Na  cadência,  após a  instrução  e  julgamento,  especificamente  no  dispositivo  da
sentença, o juízo afirmar categoricamente que condena o réu nos exatos termos requeridos na
denúncia mas, ao aplicar a pena, não se refere à a continuidade delitiva, tampouco à confissão,
sem sequer justificar o afastamento de ambas as aplicações, conduta que, por razões óbvias, se
afasta do pleito esculpido na inicial acusatória.

3)   Contradição: algo incoerente, desconexo, que, em si, contrapõe ideias e fixações.

Por exemplo, imaginemos que um juiz condenou o réu pelo crime de estelionato, consignando
que lhe  aplicou a pena-base  mínima  de 02 anos quando, em verdade, sabe-se  que  a  pena
mínima do aludido delito é de 01 ano de reclusão.
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4)   Omissão: ausência de pronunciamento sobre pedido que tenham sido posto à análise em
sede, por exemplo, de apelação.

Por exemplo, imaginemos que o MPF requereu que o juízo aplicasse ao réu condenado pelo
crime previsto no art. 1, I, da Lei 8.137/90, a causa de aumento de pena prevista no art. 12 do
mesmo diploma  legal  e  o  magistrado,  ao  fundamentar  a  sentença  condenatória  e  aplicar  a
dosimetria, não se pronunciou sobre o pedido relativo à causa de aumento de pena referida,
simplesmente passando ao largo da questão.

Enfim, com esses conceitos e  exemplos,  esperamos ter  aclarado quais são os reais veículos
ensejadores dos embargos de declaração.

Ao ensejo, não custa rememorar que o juízo não é obrigado a analisar todas as teses e antíteses
postas. Dizendo de outro modo, caso a defesa fundamente o pedido de absolvição em várias
teorias e vetores, não se exige que a sentença afaste, um a um, para manter a condenação. E
isto não configura omissão, quiçá a ser sanada via embargos declaratórios. Basta, isto sim, que
o magistrado alinhave seu raciocínio baseado no princípio do livre convencimento motivado,
agasalhando-se nas teses e provas que entender valiosas e verossímeis ao deslinde da questão.

Feitas  essas  digressões,  rememoremos  as  teses  sustentadas  nos  presentes  embargos
declaratórios.

Sustentou, o embargante, que o acórdão merecia ser sanado através de embargos declaratórios
porque: 1) seria evidente a presença de dolo da embargada em caluniar e difamar o embargante,
embora esta Segunda Turma tenha sustentado o contrário; 2) o acórdão teria afastado os delitos
praticados pela embargada com base em uma única afirmação desta, qual seja, "a sentença saiu
sim", sem analisar as demais provas; 3) deveria ter sido realizada, por este TRF5, emendatio
libelli , adequando a conduta da embargada naquela prevista no art. 139 do CPB.

Como se infere claramente, o embargante almeja, pela via estreita dos embargos, rediscudir
questões  já  exaurida  no  acórdão,  quais  sejam,  a  ausência  de  provas  suficientes  de  dolo  a
macular  a  conduta   da  embargada;  a  análise  das provas apresentadas em relação  aos fatos
postos - que já fora feita por esta Segunda Turma de forma bastante fundamentada e, ao reverso
do sustentado, não se  limitou apenas a  uma afirmação da  embargada -;  almejando, ainda  a
alteração do tipo penal, matéria também estranha aos emgarbos.

Em suma, não houve a omissão/contradição apontada, tampouco outra  mácula a  ser sanada
através dos presentes embargos declaratórios.
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Ante o exposto, nego provimento aos embargos.

É como voto.

PJE 0804672-16.2019.4.05.8200

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESE EM QUE SE
ALMEJA DISCUTIR ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE E/OU OBSCURIDADE. IMPROVIMENTO.

1.Trata-se  de  embargos  declaratórios  interpostos  pela  defesa  de  FRANCISCO  DE  ASSIS
ALMEIDA E SILVA em face de acórdão proferido por esta Segunda Turma, assim ementado:

PJE 0804672-16.2019.4.05.8200

 

EMENTA

 

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  QUEIXA-
CRIME. REJEIÇÃO. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA PATENTE
DE TIPICIDADE. REJEIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Trata-se  de  recurso  em sentido  estrito  interposto  pela  defesa  de  FRANCISCO  DE
ASSIS ALMEIDA E SILVA em face de decisão oriunda do Juízo Federal da 16ª Vara da
Paraíba, que rejeitou queixa-crime apresenta pelo recorrente contra ELIANA CHRISTINA
CALDAS ALVES, imputando-lhe os crimes de Calúnia e Difamação.

2.Segundo a queixa-crime:

·  No dia 28/11/2018, às vésperas da eleição para Presidência da Ordem dos Advogados do
Brasil,  Seccional  Paraíba,  ELIANE  teria  compartilhado  no  grupo  de  whatsapp,
denominado OABERTA, sabendo ser falsa, informação de que FRANCISCO DE ASSIS
havia  assediado  a  senhora  Lanusa  do  Monte,  no  exercício  da  função  de  então
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Secretário Geral da OAB-PB.

·  No mesmo dia,  ELIANE teria  reiterado, também em grupo de  whatsapp,  imputação
falsa, veiculada por um perfil desconhecido, de que teria sido publicada sentença da 8ª
Vara do Trabalho "condenando a OAB no caso de assédio envolvendo o Dr. Assis e a
ex funcionária".

·  Diante do panorama, entendendo que a primeira conduta constituiria crime de calúnia e a
segunda, de difamação, FRANCISCO DE ASSIS apresentou a queixa-crime.

3.Diante  da  peça  e  das  provas  colacionadas,  o  juízo  originário  proferiu  decisão  nos
seguintes termos (ID 4058200.4300781):

Os delitos tratados na queixa são os de calúnia e difamação, previstos nos artigos 138 e
139 do Código Penal.

Como é  sabido,  os crimes de  calúnia  e  difamação descritos na  queixa-crime  possuem,
respectivamente, os seguintes tipos objetivos: a) imputação falsa de fato definido como
crime (honra objetiva); b) imputação de fato determinado que, embora sem se revestir
de  caráter  criminoso,  é  ofensivo  à reputação da  pessoa  a quem se  atribui  (honra
objetiva).

Inicialmente, menciono as ações judiciais relativas ao episódio do suposto assédio sexual
envolvendo  ASSIS,  então  Secretário  Geral  da  OAB,  e  Lanusa  do  Monte  Ribeiro
Nazianzeno, então secretária da OAB:

pje 0806147-41.2018.4.05.8200/16ª Vara Federal - notícia de crime de assédio sexual
(art. 216-A do CP) apresentada por Lanusa em face de ASSIS; o termo circunstaciado
(físico)  adveio  da  Justiça  Estadual,  onde  havia  tomado  o  número
3001090-16.2017.815.2002. Neste Juízo, acatando pedido do MPF, o processo físico foi
enviado à Polícia Federal, para integrar as investigações do IPL 150/2017, e o respectivo
pje foi baixado, no aguardo de eventual ação criminal e/ou pedido de arquivamento;
pje 0808245-96.2018.4.05.8200/16 Vara Federal - baixado em razão de duplicidade com
pje 0806147-41.2018.4.05.8200;
IPL  150/2017  (ainda  sem  numeração  na  Justiça  Federal),  instaurado  diante  da
representação ao MPF, feita por ASSIS, atribuindo a Lanusa os crimes de difamação,
calúnia, denunciação caluniosa e extorsão. O IPL absorveu uma segunda representação
de ASSIS, atribuindo a ela crime de divulgação de segredo. E, como visto, juntou-se a este
IPL, por se tratar de questão reflexa, a notícia de crime apresentada por Lanusa de que
ASSIS a assediara sexualmente;
pje  0810567-89.2018.4.05.8200/16  Vara  Federal:  queixa  crime  movida  por
FRANCISCO  DE ASSIS ALMEIDA E  SILVA em face  de  JOSÉ MARQUES DA
SILVA MARIZ (advogado de Lanusa), na qual o aquele atribuiu a este prática de crime
de  calúnia  decorrente  de  públicação,  em  19.11.2018  no  blog  "Paraíba  Já",  de
declaração relativa ao caso;
processo  0802862-62.2017.8.15.0731/2ª  Vara  de  Cabedelo  (referência  fls.  30  do  pje
0806147-41.2018.4.05.8200)  -  ação  de  indenização  por  danos  morais,  movida  por
Lanusa em face de ASSIS;
processo 0000532-18.2017.4.13.0023 - ação trabalhista, movida por Lanusa, contra a
OAB, em razão de sua demissão.
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Em relação aos crimes de calúnia e de difamação, comungo com o entendimento do MPF
acerca da flagrante atipicidade.

Extrai-se do contexto fático-probatório dos autos que não houve o dolo específico por
parte da querelada, qual seja, o desejo livre e consciente de difamar ou caluniar, não
ingressando, portanto, na órbita penal.

É manifesta a ausência de tipicidade na conduta da querelada, tendo em vista que suas
afirmações  se  circunscrevem unicamente  à  confirmação,  proferida  num grupo  de
whatsapp, acerca da publicação da sentença da 8ª Vara do Trabalho.

Ressalte-se  que  sequer  partiu  da  querelada  a  mensagem  mencionando  a  sentença
condenatória da 8ª Vara do Trabalho. Terceira pessoa informa ter sabido que a sentença
fora publicada, condenado a OAB no caso de assédio envolvendo o Dr. ASSIS e a ex
funcionária, e  pergunta confirmação aos colegas.  Ao que a  querelada responde: "  A
sentença saiu sim". Mas nem confirma, nem nega que a sentença fosse condenatória.

Desta  feita,  é  nítido  que  a  querelada  não  atribuiu  ao  querelante  qualquer  fato
criminoso, tampouco imputou a ele fato ofensivo à sua reputação. Apenas mencionou
que um processo havia sido sentenciado.

Ademais, o querelante sequer juntou aos autos comprovante de que tal  informação
fosse  falsa,  na  medida  em  que  não  juntou  extrato  de  consulta  processual
demonstrando que, na data da mensagem ainda não havia sentença proferida na ação
trabalhista.

Quanto ao pedido da defesa de ELIANA, esta avaliação inicial é  de aptidão da queixa
crime; caso fosse recebida, aí então seria feita a citação da ré na forma do art. 396 do CPP.

Diante do exposto, rejeito a queixa (art. 395, III, do CPP).

4.Irresignada com a aludida decisão, a defesa de FRANCISCO DE ASSIS apresentou o
presente recurso em sentido estrito, aduzindo, resumidamente, que (ID 4058200.4398234):
1) ELIANE, com a intenção de caluniar o recorrente, mesmo sabendo que a notícia era
falsa, teria afirmado em grupo de whatsapp que ele havia assediado Lanusa do Monte

no exercício da profissão,  fato que constituiria crime (assédio sexual) e, portanto,  ao
assim fazê-lo, a recorrida teria perpetrado o delito de calúnia; 2) também haveria, a
recorrida, cometido o crime de difamação ao afirmar, no mesmo grupo, mediante "perfil
falso"  -  "Antônio  Adv" -  que  havia  "saído" sentença  condenatória  oriunda do  juízo

trabalhista  condenando FRANCISCO DE ASSIS.  Por  tais  motivos,  sendo evidente  a
tipicidade  dos fatos,  requereu  o  recebimento  da  queixa-crime,  que  fora  rejeitada  no
primeiro grau.

5.O crime de calúnia, como já delineado, consiste em imputar fato criminoso a outrem,
apesar de ter conhecimento de que tal fato não é verdadeiro, com a intenção de ferir a
honra objetiva da vítima.

6.No  caso,  seria  possível  entrever  a  tipicidade  do  crime  de  calúnia  caso  houvesse
indicativos de que ELIANE havia imputado a FRANCISCO DE ASSIS o crime de assédio
sexual, mesmo sabendo que ele não o havia cometido, tudo com o propósito de ferir sua
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honra objetiva.

7.Ocorre que, como bem declinado, tanto pelo juízo de primeiro grau, quando pela PRR em
seu parecer, dos autos, não existem indicativos de que:

·  ELIANE imputara a FRANCISCO DE ASSIS o crime de assédio sexual sabendo que ele
não o havia cometido: primeiro, porque, de fato, FRANCISCO DE ASSIS fora processado
por  tal  conduta,  o  que  dá  verossimilhança  ao  fato  de  que  a  recorrida  acreditava  ser
verdade;  segundo  porque,  como  também verificado,  a  notícia  não  eram falsa,  pois  o
recorrente fora, de fato, condenado.

8.Logo, diante  da ausência  patente de  elementares do tipo - consciência,  por  parte  de
ELIANE, de que a notícia era falsa e da própria falsidade da notícia -, não há como se
falar em tipicidade, tampouco deveria ser, a queixa-crime, recebida.

9.Quando ao crime de difamação, este, como também declinado, consiste em atribuir a
outrem fato capaz de denegrir sua imagem, o qual, no caso, teria sido a "prolação de
sentença condenatória" contra o recorrido.

10.Ocorre que, como também restou demonstrado:

·  Das  conversas  de  whatsapp,  não  se  verificou  que  ELIANE  houvesse  afirmado  que
FRANCISCO DE ASSIS havia sido condenado, tendo, suas falas, limitando-se a dizer que
a sentença havia saído (sem pontuar se fora condenatória ou não).

·  Ademais, como também ressaltado, há plena verossimilhança da informação, inclusive
porque noticiada e espalhada no grupo por outros interlocutores.

11.Em  suma,  restaram  afastados,  também,  elementos  configuradores  do  crime  de
difamação perpetrado por ELIANE, primeiro porque não fora ela que afirmara ter saído
sentença condenatória, segundo porque a notícia tornara-se pública e notória.

12.Nesse sentido, merece transcrição o parecer da Douta PRR, que detalhou todas as teses
e antíteses:

O recurso não merece provimento.

Francisco de Assis Almeida e Silva apresentou queixa-crime contra Eliana Christina Caldas
Alves,  imputando-lhe  a  prática dos crimes previstos nos arts.  138 e  139, CP, por ter a
querelada (ora recorrida), em 28/11/2018, data da eleição para Presidência da Ordem dos
Advogados do Brasil, seccional Paraíba, veiculado mensagens sabidamente falsas no grupo
de  WhatsApp  "OABERTA",  por  meio  das  quais  afirmara  ter  querelante  assediado
sexualmente a ex-funcionária da OAB Lanusa Monte.

Para  amparar  a  pretensão,  o  recorrente  juntou,  com a  queixa,  16  arquivos  contendo
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capturas de tela de smartphone, todas extraídas de grupo de WhatsApp.  Analisando as
referidas mensagens, observa-se, em primeiro lugar, ser o título atribuído ao grupo do
WhatsApp constante das capturas de tela, qual seja "ADVOGADOS PB" diverso do
indicado pelo recorrente, o qual afirmou, tanto na queixa-crime, como no recurso ora
analisado,  ter  a  querelada  compartilhado  tais  postagens  "no  grupo  de  whatsapp

denominado OABERTA" (fl. 3 - id. 4058200.4398234 e fl. 3 - id. 4058200.3702629), do
que exsurgem dúvidas, a princípio, acerca da solidez da imputação.

De todo modo, as mensagens mais relevantes para a análise da pretensão recursal foram
trocadas pela recorrida, Eliana Christina, e pelos usuários "Antônio Adv", "Érick
Coutinho",  "Allysson  Foruna  CPrerrogativas",  "Frederico  Rego"  e  "Fabio
Mariano". Referidas mensagens consistiram no seguinte:

+55 83 9100-1062 ~Antonio Adv

Pessoal, soube agora que a sentença da 8 VT foi publicada, condenando a OAB no caso

de assédio envolvendo o Dr. Assis e a ex funcionária.

As partes podem se pronunciar sobre isso?

É um fato decisivo, principalmente no dia de hoje.

Fico no aguardo de notícias dos colegas." (12:13)

(fl. 1 - id. 4058200.3702639)

(...)

+55 83 9869-8055 ~Eliana Christina

A sentença saiu sim (12:29)

(fl. 7 - id. 4058200.3702639)

(...)

Allysson Foruna CPrerrogativas

Falta de respeito

Vão ganhar voto com propostas, ligando, abordado colegas (12:30)

(fl. 8 - id. 4058200.3702639)

(...)

+55 83 9869-8055 ~Eliana Christina

[em resposta a Allyson Foruna]

Vc não ligou para os colegas em GBA...se acalma

Saiu a sentença (12:32)

(fl. 8 - id. 4058200.3702639)

(...)
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+55 83 9970-5441 ~Érick Coutinho

[em resposta a Eliana]

Mostra! Quero ver. Quem sabe voce (sic) não muda meu voto. (12:32)

(fl. 8 - id. 4058200.3702639)

(...)

+55 83 9869-8055 ~Eliana Christina

Já estão acessando.... (12:32)

(fl. 8 - id. 4058200.3702639)

(...)

+351 910 394 252 ~Frederico Rego

Sim, mas e a sentença? Saiu ou não? O [não decifrável] entrou? (13:32)

(fl. 2 - id. 4058200.3702639)

(...)

+55 83 8600-0433 ~Fabio Mariano

Encaminhada

Informação agora do Correio Debate:

Assis Almeida, foi condenado por assédio moral. Segundo Nilvan, a decisão foi agora!!!!

(15:08)

(fl. 3 - id. 4058200.3702639)

Analisando os excertos acima reproduzidos três são as conclusões passíveis de  serem
alcançadas.  Em primeiro  lugar,  as  mensagens  acerca  de  eventual  publicação  de
sentença  na  ação  trabalhista  na  qual  a  OAB  estava  sendo  processada  pela  ex-
funcionária Lanusa Monte, por essa última ter sido vítima de assédio moral praticado
pelo  recorrente,  enquanto  Secretário-Geral,  não  foram  veiculadas  inicial  e
unicamente pela recorrida.

Como se infere da linha do tempo da conversa, observada a partir do horário de envio de
cada mensagem, a matéria foi aventada, inicialmente, pelo usuário "Antonio Adv", o
qual disse ter tomado conhecimento sobre tal publicação e pediu esclarecimentos às
partes  envolvidas  por  se  tratar  de  matéria  relevante  na  escolha  dos  pretensos
detentores dos cargos na OAB/PB (fl. 1 - id. 4058200.3702639).

Conquanto Eliana Christina tenha, realmente, participado da conversa, limitou-se a
confirmar  a  prolação  de  sentença,  sem  dizer,  contudo,  se  de  procedência  ou
improcedência  do  pedido,  panorama  do  qual  não  se  verifica  ter  ela  imputado
qualquer conduta delitiva ao recorrente.

Mas  não  é  só,  o  usuário  "Fabio  Mariano",  a  exemplo  de  "Antonio  Adv",  publicou
mensagem  informando  ter  o  Portal  Correio  Debate  veiculado  matéria  com  a
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condenação da OAB pela prática de assédio moral exercido pelo recorrente contra
Lanusa Monte. Na mesma mensagem "Fabio Mariano" ainda citou ter tomado ciência
por pessoa denominada "Nilvan", de a sentença ter sido proferida naquele mesmo dia.

Em resumo, a análise das mensagens permite concluir (1.) não ter a recorrida sido a
pessoa responsável  por  veicular  as informações acerca da publicação da sentença,
apenas tendo confirmado as afirmações deduzidas por outros colegas advogados; (2.)
não ter a recorrida, igualmente, afirmado haver a sentença sido proferida naquela
data,  sendo  o  usuário  "Fabio  Mariano",  ressaltando  palavras  de  pessoa  tida  por
"Nilvan", o responsável por tal alegação;  e  (3.) os fatos narrados tanto por "Antonio
Adv",  como por  "Fabio  Mariano"  foram fundado  em matérias  jornalísticas,  ao  que
indica o contexto da conversa.

Partindo da premissa número 3, do parágrafo anterior, imperioso salientar o fato a matéria
jornalística colacionada aos autos pelo recorrente (id. 4058200.4398235), demonstrar a
plausibilidade das mensagens trocadas pelos interlocutores do grupo de  WhatsApp

"ADVOGADOS PB".

Na matéria, intitulada "CONDENADA: OAB-PB demitiu ex-funcionária, vítima de assédio
sexual, durante licença médica alegando justa causa", consta link de acesso a texto de
sentença  extraída  do  PJE  do  TRT-13ª  Região,  em  27/6/2019,  referente  ao  Recurso
Ordinário Trabalhista 00000532-18.2017.5.13.0025, cujas partes são Lanusa do Monte e a
OAB/PB,  conforme  pode  ser  observado  em  breve  consulta  ao  link
https://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/condenada-oab-pb-demitiu-ex-funcionaria-
vitima-de-assedio-sexual-durante-licenca-medica-alegando-justa-causa-veja-a-sentenca/.

Tendo em vista a data da extração do ato decisório do PJE do TRT13 (27/6/2019), observa-
se a elevada probabilidade de os interlocutores do grupo "ADVOGADOS PB" terem,
realmente, veiculado apenas informação por eles conhecida através dos veículos de
mídia.

Como consequência direta de tais considerações observa-se, a exemplo do consignado pela
Juíza e defendido na manifestação do MPF atuante na primeira instância, inexistir justa
causa para a ação penal pela a atipicidade decorrente da manifesta ausência do dolo
específico  exigido  pelos  tipos  imputados  na  queixa-crime,  consistente  no  intuito
deliberado de atacar a honra objetiva do indivíduo.

Embora o elemento subjetivo, em regra, seja aferível após a instrução processual, como
defendeu  o  querelante,  sua  manifesta  ausência  inviabiliza  o  início  da  persecução
criminal porquanto prejudique a tipicidade material do delito imputado. No caso, não
se tem dúvida sobre eventual grau de dolo, esse sim dependente de instrução. O que se
observa  é  a  completa  inexistência  de  tal  elemento  subjetivo,  de  forma  à  decisão
impugnada não merecer reparos.

Apreciando a questão por outra perspectiva, o crime de calúnia, como cediço, exige a
demonstração de  o fato  criminoso imputado à pessoa ser  sabidamente  inexistente.
Havendo  a  Justiça  Trabalhista  confirmado  a  prática  do  assédio  pelo  recorrente,
enquanto Secretário Geral da OAB/PB, as informações repassadas não foram falsas.
Logo,  não  se  verifica  justa  causa  também pela  ausência  de  tipicidade  formal (já  que
ausente a elementar "sabidamente falsa").

Outrossim, a circunstância de o processo trabalhista, tanto ao tempo dos fatos, como até o
presente momento, tramitar em segredo de justiça (como se observa em simples consulta ao
site  do TRT-13),  não pode ser  oposta  à  recorrida  como se  fosse  ela  a  responsável por
veicular as notícias.
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Ora, como visto, as informações foram repassadas no grupo dos advogados em razão de
alguns  membros,  diversos  da  recorrida,  como  visto,  terem  tido  acesso  à  sentença
provavelmente "vazada" às plataformas de mídia.

Nesses termos, a responsabilidade pelo vazamento, ante o que resta colacionado aos autos
a título de elementos de convicção, não pode ser atribuída à querelada, motivo pelo qual a
queixa-crime carece de plausibilidade também e sobretudo quanto a tal ponto.

Referidas considerações se aplicam com muito mais ênfase no tocante ao crime do art.
139, CP (difamação) porquanto havendo os interlocutores da conversa de WhatsApp,
dentre os quais a querelada, "compartilhado" informações veiculadas pela mídia não
podem eles (os interlocutores) ser responsabilizados por eventual prejuízo à reputação
do  querelante,  ainda  mais  quando  tais  informações  são  amparadas  em sentença
colacionada pelo veículo midiático em seu website.

Manifesta a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal privada
pela atipicidade formal e material das condutas, inexistem reparos a serem feitos na
decisão proferida pela Juíza da 16ª Vara Federal/PB.

Por  tudo  quanto  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  opina  pelo  não  provimento  do
recurso em sentido estrito.

13.Recurso em sentido estrito improvido.

2.Antes de passar a analisar o caso em concreto, cumpre rememorar, ainda que resumidamente,
o panorama teórico que dá abrigo aos chamados embargos declaratórios.

3.O aludido  instrumento  jurídico  tem objetivo  restrito,  que  não  se  confunde  com os  dos
recursos de uma forma geral, que revolvem aspectos jurídicos e factuais.

4.Ao reverso,  os  embargos declaratórios  são  via  estreita  que  se  prestam tão  somente  para
solucionar  máculas taxativas e  destrinchadas no art.  619 e  seguintes do CPP,  que  assim as
elenca:

619. 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.

Art. 620.  Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os
pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
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5.Em suma, o aludido remédio jurídico só não se presta a rever questões factuais e/ou jurídicas
já decididas, diante do que cabem os recursos de maneira geral. Prestam-se, como visto e de
maneira  específica,  a  solucionar  quatro  "defeitos"  que  porventura  constem  no  julgado:
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão.

6.Dizendo  isso,  cumpre  rememorar  e  até  exemplificar  os  quatro  motes  ensejadores  dos
embargos declaratórios, até mesmo diante da insistência de alguns em manejá-los de maneira
equivocada, para provocar o juízo a decidir novamente sobre o que já resta exaurido, dando-lhe
ares, por exemplo, de nova apelação.

7.Enfim, entende-se por:

1)   Ambiguidade: a dúvida, a confusão, a imprecisão que, porventura, dormite num julgado.

Por  exemplo:  imaginemos que  o  juiz aplicou  a  JOÃO e  MARIA,  em substituição  à  pena
privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária,
qual seja, a obrigação de doarem 10 cestas básicas. Nesse caso, o magistrado não especificou
se cada um dos réus deve doar 05 cestas básicas, formando ao todo as 10 unidades; se cada um
deve doar 10 cestas básicas, de maneira individualizada; ou qualquer outra forma de divisão
para realizar a doação, evento que cria ambiguidade, confusão, imprecisão digna de ser elidida
mediante embargos de declaração.

2)    Obscuridade:  algo  nebuloso,  sem clareza,  eivado  de  objetividade  a  ponto  de  coibir
compressão.

Por exemplo: imaginemos que, na denúncia, o MPF imputou ao réu o cometimento do crime de
estelionato  qualificado perpetrado em continuidade  delitiva,  e,  desde  já,  apontando que  a
atenuante genérica da confissão deveria ser aplicada para reduzir a pena na segunda fase da
dosimetria.  Na  cadência,  após a  instrução  e  julgamento,  especificamente  no  dispositivo  da
sentença, o juízo afirmar categoricamente que condena o réu nos exatos termos requeridos na
denúncia mas, ao aplicar a pena, não se refere à a continuidade delitiva, tampouco à confissão,
sem sequer justificar o afastamento de ambas as aplicações, conduta que, por razões óbvias, se
afasta do pleito esculpido na inicial acusatória.

3)   Contradição: algo incoerente, desconexo, que, em si, contrapõe ideias e fixações.

Por exemplo, imaginemos que um juiz condenou o réu pelo crime de estelionato, consignando
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que lhe  aplicou a pena-base  mínima  de 02 anos quando, em verdade, sabe-se  que  a  pena
mínima do aludido delito é de 01 ano de reclusão.

4)   Omissão: ausência de pronunciamento sobre pedido que tenham sido posto à análise em
sede, por exemplo, de apelação.

Por exemplo, imaginemos que o MPF requereu que o juízo aplicasse ao réu condenado pelo
crime previsto no art. 1, I, da Lei 8.137/90, a causa de aumento de pena prevista no art. 12 do
mesmo diploma  legal  e  o  magistrado,  ao  fundamentar  a  sentença  condenatória  e  aplicar  a
dosimetria, não se pronunciou sobre o pedido relativo à causa de aumento de pena referida,
simplesmente passando ao largo da questão.

8.Enfim, com esses conceitos e exemplos, esperamos ter aclarado quais são os reais veículos
ensejadores dos embargos de declaração.

9.Ao ensejo,  não  custa  rememorar  que  o  juízo  não  é  obrigado  a  analisar  todas  as teses  e
antíteses postas. Dizendo de outro modo, caso a defesa fundamente o pedido de absolvição em
várias  teorias  e  vetores,  não  se  exige  que  a  sentença  afaste,  um  a  um,  para  manter  a
condenação. E isto não configura omissão,  quiçá  a  ser sanada via  embargos declaratórios.
Basta,  isto  sim,  que  o  magistrado  alinhave  seu  raciocínio  baseado  no  princípio  do  livre
convencimento  motivado,  agasalhando-se  nas  teses  e  provas  que  entender  valiosas  e
verossímeis ao deslinde da questão.

10.Feitas  essas  digressões,  rememoremos  a  tese  sustentada  nos  presentes  embargos
declaratórios.

11.Sustentou,  o  embargante,  que  o  acórdão  merecia  ser  sanado  através  de  embargos
declaratórios porque: 1) seria evidente a presença de dolo da embargada em caluniar e difamar
o embargante, embora esta  Segunda Turma tenha sustentado o contrário;  2) o acórdão teria
afastado os delitos praticados pela embargada com base em uma única afirmação desta, qual
seja, "a sentença saiu sim", sem analisar as demais provas; 3) deveria ter sido realizada, por este
TRF5, emendatio libelli , adequando a conduta da embargada naquela prevista no art. 139 do
CPB.

12.Como se infere claramente, o embargante almeja, pela via estreita dos embargos, rediscudir
questões  já  exaurida  no  acórdão,  quais  sejam,  a  ausência  de  provas  suficientes  de  dolo  a
macular  a  conduta   da  embargada;  a  análise  das provas apresentadas em relação  aos fatos
postos - que já fora feita por esta Segunda Turma de forma bastante fundamentada e, ao reverso
do sustentado, não se  limitou apenas a  uma afirmação da  embargada -;  almejando, ainda  a
alteração do tipo penal, matéria também estranha aos emgarbos.
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13.Em suma, não houve a omissão/contradição apontada, tampouco outra mácula a ser sanada
através dos presentes embargos declaratórios.

14.Embargos declaratórios improvidos.

Ffmp.

PJE 0804672-16.2019.4.05.8200

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima identificadas,
DECIDE, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos declaratórios,  nos termos do Relatório,  do Voto do Relator  e  das
Notas Taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Recife,  (data do julgamento)

PAULO CORDEIRO

Desembargador Federal Relator
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