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Tese 471  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSSIBILIDADE DE EFEITOS 

MODIFICATIVOS DECORRENTES DO RECONHECIMENTO 

EXPRESSO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE, 

OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO 

EMBARGADO.  

No julgamento de embargos de declarações, havendo 

reconhecimento de que houve omissão, contradição, ambiguidade, 

obscuridade ou erro material no acórdão embargado, é possível a 

concessão de efeitos infringentes para fins de modificação do julgado 

(artigo 619 do CPP e artigos 424, I e II e 1.029, §2º, do CPC).   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027993-87.2004.8.26.0451, em que 

figura como apelante LEONARDO IGOR MOURA FELÍCIO, vem à presença 

de Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, no art. 1.029 do Código de Processo Civil e no art. 255 

do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, interpor RECURSO 

ESPECIAL pelos seguintes motivos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 LEONARDO IGOR MOURA FELÍCIO foi condenado pelo Juízo 

de Direito da Comarca de Piracicaba, como incurso no artigo 14 da Lei 

6368/76, às penas de três anos de reclusão, em regime fechado, e 

pagamento de 50 dias-multa. 
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 Julgando a apelação interposta pelo condenado, a C. 11ª 

Câmara Criminal Extraordinária julgou extinta a punibilidade do acusado, 

com fulcro no artigo 109, V, c.c. 115, ambos do Código Penal. 

 

 Ocorre que, apesar de constar do relatório do voto que o 

processo permaneceu suspenso pelo artigo 366 do Código de Processo 

Penal, referido período de suspensão do processo, e do prazo prescricional, 

não foi observado pelo Relator Desembargador Francisco Bruno ao proferir 

o voto de fls. 1120/1121, com a seguinte ementa: “Julgaram extinta a 

punibilidade de Leonardo Igor Moura Felício, com fundamento no art. 109, 

V, c.c. o art. 115, do Código Penal. V.U.”. 

 

 Eis a íntegra do v. acórdão, por imagem: 
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Observando que, na realidade, o processo permaneceu 

suspenso pelo artigo 366 do Código de Processo Penal de 11/08/2009 (fls. 

684) até 17/08/15 (fls. 995), período em que, consequentemente, não 

correu o prazo prescricional, o Ministério Público opôs embargos de 
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declaração a fls. 1124/1125, consignando a existência de erro e 

contradição, com os seguintes argumentos: “Contudo, não há como 

reconhecer a consumação da prescrição em 11 de agosto de 2013, considerando 

que nesta data o processo estava suspenso, assim como o curso do prazo 

prescricional, em respeito ao disposto no art. 366, Código de Processo Penal. 

Portanto, tendo em vista que não transcorreu lapso temporal superior a 4 

(quatro) anos entre os marcos interruptivos, em razão da suspensão do curso 

prescricional, não há que se falar em prescrição.”. 

Ao julgar os embargos de declaração Ministeriais, a C. 11ª 

Câmara Criminal Extraordinária, em que pese rejeita-los, reconheceu 

expressamente a contradição e erro apontados pelo embargante:  

“Embargos de declaração. Contradição. Existência. 

Suspensão de processo com fundamento no art. 366 do Código de 

Processo Penal. Erro matemático. Impossibilidade, porém, de dar efeitos 

infringentes aos embargos. Rejeição. (...) Tem razão a douta Procuradoria 

Geral de Justiça: houve lamentável – e reconheço, inescusável – equívoco 

deste desembargador. Com efeito, como o lapso prescricional voltou a 

correr em 11 de agosto de 2013, só ocorreria a prescrição ao final do dia 10 

de agosto de 2017. Como o processo retomou seu curso em 18 de agosto 

de 2015, não decorreu o lapso. Porém, infelizmente não é possível 

conceder aos embargos efeitos infringentes, em prejuízo do apelante. 

Assim, nada se pode fazer, a não ser em recurso.” (grifei) 

  Eis a íntegra do voto (fls. 1128/1129): 
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 Assim decidindo, o v. acórdão contrariou e negou vigência 

ao disposto nos artigos 366 e 619, ambos do Código de Processo Penal, 
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combinados com as disposições dos artigos 494, incisos I e II, e 1023, §2º, 

ambos do Código de Processo Civil, permitindo a interposição do presente 

Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da CF, com a 

seguinte tese: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EFEITOS 

MODIFICATIVOS DECORRENTES DO RECONHECIMENTO 

EXPRESSO DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU 

OBSCURIDADE (Art 619 do CPP e arts 424, I e II e 1029, §2º, 

do CPC.). Se o Relator, ao julgar os embargos de declaração, 

reconhece, expressamente, que houve contradição e erro 

matemático no acórdão embargado, decorrentes da não 

consideração do prazo de suspensão da prescrição pelo artigo 

366 do CPP, e, consequentemente, reconhece que não 

decorreu o prazo prescricional no caso concreto, é possível a 

correção do erro de cálculo consignado no acórdão e o 

afastamento da prescrição indevidamente reconhecida.” 

 

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (ARTIGOS 366 E 619, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL, COMBINADOS COM OS ARTIGOS 494, INCISOS I E II, E 1023, §2º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) 

 

   O art. 366 do Código de Processo Penal está assim redigido: 
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“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 

constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do 

prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção 

antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar 

prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.            (Redação 

dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)” 

 

  O art. 619 do Código de Processo Penal está assim redigido: 

“Art. 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.” 

 

O art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, determina: 

“Art. 1.023.  Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, 
em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, 
contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. 

§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no 
prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu 
eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.” 

 

O art. 494, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por sua 

vez, dispõe: 

“Art. 494.  Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 
materiais ou erros de cálculo; 

II - por meio de embargos de declaração.” 

 

   Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art312.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9271.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9271.htm#art1
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em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 

48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esses dispositivos de leis federais ao 

consignar expressamente que: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. 

SUSPENSÃO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 366 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERRO MATEMÁTICO. 

IMPOSSIBILIDADE, PORÉM DE DAR EFEITOS INFRINGENTES AOS 

EMBARGOS. REJEIÇÃO. 

  (...) 
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   Com efeito, o v. acórdão embargado reconheceu 

expressamente que houve contradição e erro matemático ao declarar a 

prescrição da pretensão punitiva a fls. 1120/1121, pois não havia 

considerado o período de suspensão do processo e do prazo prescricional 

pelo artigo 366 do Código de Processo Penal. 

  Ora, reconhecendo o acórdão embargado, expressamente, 

que houve contradição e erro matemático na decisão, matéria embargada, 

e que, realmente, não decorreu a prescrição da pretensão punitiva, deveria 

ter dado provimento aos embargos de declaração para corrigir o erro da 

decisão anterior, não havendo que se falar em “impossibilidade, porém, de 

dar efeitos infringentes, aos embargos”. 

  No caso dos autos, sequer havia qualquer pedido da defesa 

para declaração de prescrição, justamente porque inexistente. O Eminente 

Relator declarou a prescrição de ofício, fundada, contudo, em equívoco de 

cálculo por ele mesmo admitido posteriormente, não havendo, portanto, 

qualquer óbice à correção do julgado. 

  A correção do erro, no caso concreto, é imperiosa e não trará 

prejuízo à defesa, permitindo o julgamento do mérito do recurso de 

apelação por ela interposto.  

  Com todo o esperado e devido respeito, mas é evidente que 

sentenças e acórdãos podem ser modificados para correção de erros 

materiais ou de cálculo, inclusive de ofício. 

Do mesmo modo, a legislação pátria (e jurisprudência) são 

pacíficas quanto à possibilidade de os embargos de declaração resultarem 

em modificação do julgado, desde que diretamente decorrente da 

apreciação da omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade 

apontadas. Por óbvio, erros materiais e de cálculo, não corrigidos de ofício, 
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também podem ser apontados por meio de provocação da parte, 

viabilizando, assim a integração e correção da decisão. 

  Claro, a respeito, o teor do artigo 619 do CPP quando 

combinado com o artigo 494 do Código de Processo Civil: 

Art. 494.  Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

 I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo; 

II - por meio de embargos de declaração. 

 

  Da mesma forma, o artigo 1023, §2º, do Código de Processo 

Civil1 deixa clara a possibilidade de concessão de efeitos infringentes 

quando decorrente da análise dos pontos que ensejaram a oposição de 

embargos de declaração (ambiguidade, obscuridade, contradição ou 

omissão - artigo 619 do CPP). 

  Se a matéria, no caso concreto, poderia, até mesmo, ser objeto 

de correção de ofício, já que o acórdão reconhece se tratar de erro 

matemático (vide fls. 1128 verso), não há qualquer óbice à alteração do 

julgado decorrente do provimento dos embargos de declaração que 

demonstraram o erro de cálculo e contradição da decisão. 

                                       
1 Art. 1.023.  Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao 

juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. 

§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre 

os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada.” 
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  Cumpre ressaltar a lição preciosa de Alexandre Cebrian Araújo 

Reis e Victor Eduardo Rios Gonçalves, em sua obra Direito Processual Penal 

esquematizado, 6ª edição, Editora Saraiva: 

“Excepcionalmente, contudo, os embargos terão efeitos 

modificativos (ou efeitos infringentes): quando o 

reconhecimento do defeito alegado impossibilitar a 

manutenção do teor da decisão, situação em que a alteração 

será mero desdobramento da operação de integração do 

julgado.  

Atente-se para os seguintes aspectos: se o promotor requereu 

o reconhecimento de determinada causa de aumento de pena 

e o juiz, por esquecimento, não tratou desta circunstância na 

sentença, poderá, em embargos de declaração reconhecer a 

omissão e aplicar o aumento. A pena será modificada, mas em 

relação a tema que foi fruto de omissão.” (fls. 487/488) 

(...) 

 “Excepcionalmente, contudo, os embargos terão efeitos 

modificativos (também denominados infringentes): quando do 

reconhecimento do defeito decorrer necessariamente, a 

alteração do que foi julgado.” (fls. 712) 

 

   No mesmo sentido, a jurisprudência pátria reconhece a 

possibilidade de correção do julgado, ainda que com efeitos modificativos 

(infringentes), quando decorrentes diretamente da correção do erro ou da 

contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade objeto dos embargos 

de declaração. Assim vem decidindo a jurisprudência:  
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“PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. 

POSSIBILIDADE. LIMITES DO ART. 619 DO CPP OBSERVADOS. 

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar 

obscuridade, omissão ou contradição no aresto embargado, 

sendo perfeitamente possível a conferência de efeitos 

modificativos ao julgado quando constatado algum dos vícios 

elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. 

2. Tendo a Corte local reconhecido a existência de omissão e 

contradição na fixação da pena imposta ao Réu, cabível a 

modificação da sanção em sede dos aclaratórios sem que 

possa falar em extrapolação dos limites do art. 619 do 

Diploma Processualista. 

(...) 

(AgRg nos EDcl no REsp 1304376/AM, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 

13/08/2012)” 

 

 

”PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO 

INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. MERO REEXAME DO JULGADO. 

DESCABIMENTO. 

- Segundo a moldura do art. 619, do Código de Processo Penal, 

os embargos de declaração consubstanciam instrumento 

processual destinado a expungir do julgamento obscuridade, 

ambigüidade ou contradição, ou ainda para suprir omissão 
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sobre tema de pronunciamento obrigatório pelo Tribunal, não 

se prestando para promover a mera reapreciação do julgado. 

- A hipótese em que se confere efeito infringente aos 

embargos de declaração somente ocorre quando a 

modificação do julgamento decorrer da correção da 

ambigüidade, obscuridade ou contradição ou da supressão do 

ponto omisso. 

- Embargos declaratórios rejeitados. 

(EDcl no HC 7.348/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA 

TURMA, julgado em 30/06/1999, DJ 23/08/1999, p. 147)” 

 

  Desse modo, o v. acórdão contrariou o disposto nos 

artigos 366 e 619, ambos do Código de Processo Penal, analisados 

concomitantemente com os artigos 494, incisos I e II, e 1023, §2º, do Código 

de Processo Civil.  

 

3 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Por todo o exposto, aguarda esta Procuradoria-geral de 

Justiça o processamento do presente Recurso Especial por essa Egrégia 

Presidência, remetendo-se os autos para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, para conhecimento e provimento do presente Recurso, para: 1)  

cassar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, 
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prosseguindo-se o julgamento em apelação acerca dos demais temas 

pendentes; 2) subsidiariamente, cassar o acórdão dos embargos de 

declaração, para que, admitido o efeito infringente decorrente do 

reconhecimento do erro no cálculo da prescrição, o E Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo aprecie o tema proposto nos embargos de declaração, 

e prossiga no julgamento da apelação.  

 São Paulo, 10 de outubro de 2018. 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 
 
 

FÁBIO BRAMBILLA 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 

 (PORTARIA Nº 7904/16 – DOE DE 08.07.2016) 


