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RELATÓRIO 

O EXMO. SR. JUIZ TOURINHO NETO (RELATOR): 

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por LAWRENCE ALLEN STANLEY, 
em fls. 1.128/1.130, ao acórdão de fls. 1.169/1.1.186, alegando o seguinte (fls 1.189): 

Com o julgamento do recurso de apelação HOUVE O SURGIMENTO DE 
NOVA NULIDADE ABSOLUTA, com franco prejuízo ao embargante e 
frontal violação ao art. 5°, LIV e LV da Constituição Federal e, de resto, 
ao disposto no art. 370, parágrafo 1°. do Código de Processo Penal. 

De plano, tratando-se de nulidade por ofensa à Constituição Federal surgida 
somente com o julgamento do Recurso de Apelação, o embargante invoca 
o texto da Súmula 356 do STF, de modo a PREQUESTIONAR A MATÉRIA. 

É nulo o acórdão embargado, porquanto não houve intimação válida da 
defesa, informando a data da sessão de julgamento, para que pudesse 
proceder a sustentação oral e, dessa forma, exercer com amplitude o direito 
de defesa. Não houve publicação no Diário da Justiça informando a data do 
julgamento. 

Também, nenhuma intimação foi expedida comunicando ao advogado 
subscritor do presente recurso a data do julgamento, a exemplo da 
providência à fl. 1122, quando o advogado foi intimado pessoalmente a 
apresentar razões de apelação. 

Registre-se que a petição contendo as razões de apelação está subscrita 
exclusivamente pelo advogado Bruno Rodrigues. 

A falta de publicação na imprensa oficial da data da sessão de julgamento 
implica em cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. 

2. O Ministério Público Federal, pelo Procurador Regional da República Franklin 
Rodrigues da Costa, foi pela rejeição dos embargos, dizendo (fls.  1.195/1.197): 

O que o embargante quer é reformar o julgado em sentido favorável a ele, e 
não corrigir possível "ambigüidades, obscuridade, contradição ou 
omissão" do acórdão. O que o Embargante quer é rever as provas dos 
autos, e os embargos de declaração não são a via própria para rever a 
matéria de fundo, mas sim para corrigir eventuais ambigüidades, 
obscuridades, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos. 

A leitura do recurso mostra essa intenção do Embargante, pois ele se ateve a 
conjecturas tão-somente acerca de prazos processuais, ausência de 
intimação e data de julgamento do recurso de apelação. Veja-se, pela leitura 
dos votos dos desembargadores, que todas as provas foram analisadas, não 
restando qualquer dúvida quanto à condenação. 

O art. 620 do CPP diz que "os embargos de declaração serão deduzidos em 
requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, 
obscuro, contraditório ou omisso". 

Em nenhum momento dos embargos de declaração opostos pelo Embargante 
ele se presta a apontar os "pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, 
contraditório ou omisso". 

Conforme já se ressaltou, o que o embargante quer é reexaminar o mérito da 
questão, com a finalidade meramente procrastinatória. 

3. É o relatório. 
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V O T O 

O EXMO. SR. JUIZ TOURINHO NETO (RELATOR): 

1. O feito foi incluído na pauta de julgamentos do dia 07 (sete) de novembro de 2005. 
A pauta foi publicada no Diário da Justiça Seção II de 25.10.2005. A intimação da inclusão do feito na 
pauta não é feita pessoalmente ao defensor constituído do acusado. 

2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

3. É o voto. 

4. Corrija-se a numeração das folhas a partir da de n.1.178. 

5. Certifique-se a publicação no DJ da inclusão do feito em pauta de julgamento. 

  


