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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OMISSÃO  E
CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  MATÉRIA
JÁ  ANALISADA  E  DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  NOVA  APRECIAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  NECESSIDADE  DE
INDICAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DO
ART. 619 DO CPP. REJEIÇÃO.

Rejeitam-se  os  embargos  declaratórios,  quando
não restou configurada a ocorrência de qualquer
omissão ou contradição no acórdão atacado.

Não  é  possível,  em  sede  de  embargos  de
declaração,  rediscutir  matérias  que  restaram
exaustivamente  analisadas  e  decididas  pelo
acórdão  embargado,  buscando  modificá-lo  em
sua essência ou substância. 

A utilização dos aclaratórios, ainda que para fins
de prequestionamento, depende da indicação de,
pelo menos, um dos fundamentos elencados no
art.  619  do  CPP  (ambiguidade,  obscuridade,
contradição ou omissão).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara  Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração (fls. 928/949), opostos por
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Rodrigo Artur da Fonseca Dourado de Azevedo contra acórdão proferido por

esta Câmara Especializada Criminal (fls. 907/926-v) que, julgando a Apelação

Criminal, negou-lhe provimento, mantendo a condenação do embargante em

17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime

inicialmente fechado pela prática do crime tipificado no art. 121,  caput (duas

vezes) e art. 129, caput, (duas vezes) c/c o art. 70, todos do CP. 

Em suas razões recursais (fls.  928/949),  o embargante aduz a

existência de omissões e contradições no acórdão combatido, utilizando-se dos

presentes embargos com o propósito de prequestionar matéria constitucional e

infraconstitucional. 

Preliminarmente,  aduz  a  necessidade  de  reconhecimento  das

nulidades  decorrentes  da  quebra  de  incomunicabilidade  dos  jurados  com

violação ao art. 461, §1º, c/c o art. 564, III, “j”, do CPP e da quesitação posta à

apreciação do Conselho de Sentença quanto ao questionamento nº 03 nas 04

(quatro) séries propostas, resultando no maltrato ao art. 564, parágrafo único,

do CPP. 

No mérito, argui que o julgamento foi proferido contrariamente à

prova  amealhada  aos  autos,  pois:  a)  ausente  de  realização  do  teste  do

bafômetro ou do exame de sangue; b) foi completamente refutado o argumento

de que desenvolvia velocidade excessiva, incompatível com a via trafegada; c)

o arcabouço probatório permite concluir que, em nenhum momento, assumiu o

risco de produzir os resultados ocorridos.

Ao final,  requer  o  acolhimento  dos Embargos,  para  que sejam

sanadas as omissões e contradições apontadas. 

Instada a se manifestar a Procuradoria da Justiça (fls. 952/960),

pugna pela rejeição dos Embargos, mantendo o acórdão de fls. 907/926-v.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

O embargante aviou os presentes embargos declaratórios, tendo

por  finalidade  o  prequestionamento  da  matéria  legal  envolvida  na  presente

causa, para efeitos de eventuais recursos nas superiores instâncias, daí porque

aduz a existência de omissão e contradição no julgado proferido pela Câmara

Especializa Criminal. Alega, para tanto, preliminarmente, a nulidade da decisão

combatida em razão da quebra da incomunicabilidade dos jurados, bem como

em virtude da quesitação posta à apreciação do Conselho de Sentença quanto

ao questionamento nº 03 nas 04 (quatro) séries propostas. 

Sustenta,  também,  o  embargante  que  a  decisão  foi

manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto: a) não foi  realizada

perícia técnica (bafômetro ou exame sanguíneo) para atestar sua ebriedade; b)

restou demonstrado que não desenvolvia velocidade incompatível com a via; e

c) não há prova de que assumiu o risco de produzir os resultados.

Insurge-se, por fim, contra a dosimetria da pena.

A despeito dos judiciosos argumentos invocados, no entanto, sem

razão o embargante.

De  início,  impende  considerar  que  cada  recurso  previsto  em

nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que no caso

dos  embargos  de  declaração,  servem  para  complementar  ou  aclarar  as

decisões judiciais  como um todo,  quando nestas  existirem pontos  omissos,

obscuros, contraditórios ou haja, em seu teor, ambiguidade, segundo disposto

no art. 619 do CPP).

Em outros termos, a finalidade dos embargos de declaração não é

outra senão corrigir defeitos porventura existentes nas decisões proferidas pelo

magistrado,  não se  prestando para  reexame e  novo julgamento  do que foi

Desembargador João Benedito da Silva
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decidido,  já  que,  para  tanto,  há  recurso  próprio  previsto  na  legislação

processual penal.

Sucede que,  no  caso  sob  exame,  as  questões suscitadas,  via

embargos de declaração, identificam-se com aquelas levantadas na Apelação

Criminal,  as quais,  inclusive, foram devidamente analisadas e decididas por

esta Câmara Especializada Criminal.

Com efeito, no que pertine às supostas nulidades decorrentes da

quebra da incomunicabilidade dos jurados e da quesitação posta à apreciação

do Conselho de Sentença, eis o que ficou assentado na decisão combatida,

respectivamente:

No caso dos autos, consoante restou consignado em
ata,  o  familiar  de  uma  das  vítimas  fatais  teria  se
dirigido a um dos jurados, solicitando que fosse feita
justiça:
'A requerimento da defesa fica consignado que um dos
parentes da vítima disse aos jurados que eles tinham
que fazer justiça e condenar o réu, tendo o MM juiz
determinado  a  retirada  do  plenário  de  todas  as
pessoas que estavam na plateia.'
A partir da leitura da insatisfação registrada, percebe-
se  que,  em  nenhum  momento,  o  jurado  abordado
chegou a exteriorizar seu entendimento, muito menos
manter  qualquer  interação  com  o  familiar.  Neste
contexto,  diante  do  que  foi  registrado  em  ata,  não
houve  qualquer  violação  à  incomunicabilidade  do
jurado, seja porque não há troca de palavras com a
família,  seja  porque,  em  nenhum  momento,  houve
exteriorização do convencimento firmado.
[…]
Por outro lado, ainda é de se acrescentar que não foi
apontado em que aspecto reside eventual prejuízo a
ser suportado pelo recorrente. A simples alegação de
quebra  de  incomunicabilidade  dos  jurados  não  é
suficiente  para  amparar  pedido  de nulidade,  se  não
indicado o prejuízo, em estrita atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief.
Inclusive, o próprio STJ, a quem cabe a interpretação
da norma infraconstitucional,  já firmou entendimento,
no sentido de que, para ser possível o reconhecimento
de nulidade, inclusive as de natureza absoluta, deverá
ser demonstrado o prejuízo suportado pelo acusado:
[…]

Desembargador João Benedito da Silva
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Este entendimento é preceituado em dispositivo legal
próprio (art. 563, CPP)
Art.563, CPP: Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade  não  resultar  prejuízo  para  a  acusação  ou
para a defesa. 
Não  apontando  o  prejuízo,  ausente  qualquer
irregularidade.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Em seguida,  melhor  sorte não há ao recorrente,  ao
afirmar  que  deverá  ser  reconhecida  a  nulidade
processual, por não ter sido apresentado, ao Conselho
de Sentença,  da forma como postulado pela defesa,
quesito  quanto  à  eventual  culpa  do  acusado,  na
conduta delitiva.
Ora, o art.  483, §4º do CPP preceitua que, havendo
tese  da  defesa,  quanto  à  desclassificação  do  deito,
deverá ser formulado quesito a respeito do tema, sem,
no entanto,  indicar  qual  o  correto  questionamento  a
ser feito, se abordando o dolo ou, então, indagando a
respeito da culpa:
[...]
Para a questão sub judice, a defesa alega que, ao não
ser questionada a culpa de forma explícita,  mas sim
submetida  a  pergunta  ao  Conselho  de  Sentença  a
respeito do dolo, haveria nulidade a ser reconhecida.
Entretanto, este não deve ser o entendimento firmado. 
Bem  justificou  o  magistrado  singular,  ao  rebater  a
insatisfação:
'Com a devida vênia do entendimento sustentado pela
ilustre  defesa,  concluo  não  deva  sofrer  qualquer
reparo o quesito impugnado. Inicialmente, conforme o
art.  5º,  inciso  XXXVIII,  alínea  “d”,  da  constituição
federal, a competência do júri é para julgamento dos
crimes dolosos contra a vida. Daí que é possível ao
júri  afastar  sua  competência,  desde  que  reconheça
não  estar  diante  de  uma  hipótese  de  delito  doloso
contra a vida. Não poderá, entretanto, afirmar tratar-se
de delito culposo, qualquer que seja ele, pois lhe falta
competência  para  tanto.  Noutras  palavras,  não  é
possível  ao  Conselho  de  Sentença  deliberar  sobre
culpa, mas apenas afastar o dolo. E é exatamente isto
o que propõe o quesito atacado. Submete aos jurados
a análise do dolo (no caso, eventual). E, é de se notar,
nenhum prejuízo  há para  a  defesa,  pois  a  resposta
negativa  ao  quesito,  afastando  o  dolo  eventual,
promove  o  acatamento  da  tese  defensiva,  que  é  a
desclassificação para a figura culposa. (…) Por outro
lado,  segundo  o  art.  482  do  Código  de  Processo
Penal,  o  “Conselho  de  Sentença  será  questionado

Desembargador João Benedito da Silva
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sobre  matéria  de  fato'.  Ora,  a  imprudência-  que
pretende a defesa seja analisada pelos jurados- não é
questão de fato. Trata-se, a toda evidência, de tema
eminentemente  de direito,  porque  constitui  elemento
jurídico típico, e que, à luz do dispositivo processual
acima  mencionado,  não  é  posto  para  análise  do
Conselho de Sentença.' 
Como já pontuado,  ao ser analisada a preliminar de
nulidade, por quebra de incomunicabilidade, eventual
irregularidade  somente  deverá  ser  reconhecida
quando demonstrado o prejuízo, o que não é o caso
dos autos.
A simples afirmação de que houve quesito de forma
tendenciosa, não implica dizer que o direito de defesa
do acusado restou prejudicado. A partir  do momento
em que o quesito foi levado à discussão pelo Conselho
de Sentença, ainda que não nos moldes pretendidos
pela defesa (mesmo porque a elaboração é atribuição
do presidente do Tribunal do Júri), não há de se falar
em nulidade.
Neste contexto,  o STJ já teve a oportunidade de se
manifestar a respeito de matéria similar, e chegou ao
entendimento de que o questionamento a respeito do
dolo afasta a necessidade de arguição sobre a culpa,
sem que isso enseje qualquer nulidade.
[...]
Por estas razões, rechaço a preliminar aventada.

Já  quanto  à  alegação  de  estar  o  acórdão  em  evidente

contrariedade à prova dos autos, também se observa que houve manifestação

expressa a respeito das questões a ela atinentes, conforme se observa dos

seguintes trechos extraídos da decisão fustigada:

Iniciada a coleta de provas, sob o crivo do contraditório
e  da ampla  defesa,  uma das vítimas sobreviventes,
Vanessa Adelino de Oliveira  (fls.  411/412),  relatou a
respeito  do  acidente,  destacando,  inclusive,  que,  ao
acordar no Hospital de Traumas, o acusado também
se  encontrava,  completamente  embriagado
(cambaleando), neste mesmo nosocômio.
[…]
A outra vítima sobrevivente, Vamberto Gomes de Silva
Júnior  (fls.  413/41),  confirmou a versão apresentada
pela ofendida. Destacou, ainda, ter ouvido comentários
do acusado, afirmando que não seria punido, pois era
de família rica:
[…]

Desembargador João Benedito da Silva
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Os  sintomas  de  embriaguez  também  foram
destacados pelos policiais militares Rogério Gomes da
Silva (fls. 415/416) e Fábio de Lacerda Antonino (fls.
416):
[…]
Os  já  mencionados  sintomas  de  embriaguez  foram
também mencionados pelo Sgt  Yuri  Soares Loss do
Corpo  de  Bombeiros,  ao  ser  ouvido  em  juízo  (fls.
433/434),  bem  como  por  Jimmy  Marques  da  Silva
Braga (fls. 495):
[…]
Ora, como já ponderado na decisão de pronúncia, e
aqui  mais  uma  vez  destacado,  havendo  dúvidas  a
respeito da existência, ou não, de dolo na conduta do
agente,  ela  deverá  ser  dirimida  pelo  Conselho  de
Sentença,  a quem compete a discussão da matéria,
competência esta aurida diretamente da Carta Magna.
A soberania dos veredictos, pois, impõe a manutenção
do  entendimento  firmado  pelos  jurados,  máxime
quando  encontra  amparo  em  elementos  mínimos
colhidos  no  decorrer  da  instrução,  precisamente  os
depoimentos  das  testemunhas,  os  quais  foram
transcritos  nesta  oportunidade,  apontando  a
embriaguez  do acusado  e  o  excesso  de  velocidade
quando do sinistro. 
Relatadas  as  circunstâncias  em  que  praticados  os
fatos,  e  discutidas  todas  as  versões  apresentadas,
inclusive  as  da  defesa,  mas  tendo  o  Conselho  de
Sentença  entendido  estar  a  tese  da  acusação
devidamente  demonstrada,  nos  autos,  através  de
elementos probatórios mais veementes,  sobrepondo-
se, dessa forma, à versão levantada pela defesa, não
há de se reconhecer qualquer irregularidade.
Sendo assim, diante deste contexto, vislumbro não ser
cabível  falar-se  em  decisão  contrária  à  prova  dos
autos,  tendo  em  vista  que  duas  foram  as  versões
discutidas em plenário, tendo os jurados optado pela
tese mais convincente ao seu entendimento.
E  como  também  já  mencionado  na  decisão  de
pronúncia,  mesmo que não se chegue à fórmula de
que haverá dolo eventual  a partir  da conjugação de
embriaguez  com velocidade excessiva,  no caso dos
autos,  esta  união levou o Sinédrio Popular  a firmar
este  convencimento  (existência  de  dolo  eventual),  o
que  não  pode  ser  afastado,  se  há,  nos  autos,
elementos  mínimos  coligidos  a  respeito  destas
condições (embriaguez e velocidade excessiva).
[...]
Por fim, é salutar destacar que, ainda que o recorrente
busque imputar a responsabilidade pelo sinistro a uma
das vítimas, Vamberto, por não ser ela, ao tempo da

Desembargador João Benedito da Silva
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colisão,  habilitada  para  a  condução  de  veículo
automotor, o fato é que, no presente caso, o que se
discute  é  o  dolo  eventual  com  que  teria  agido  o
apelante, único denunciado nesta ação penal.
E, mesmo que demonstrada eventual responsabilidade
desta  mesma  vítima,  em  processo  autônomo,  não
haveria  compensação  de  culpas  entre  as  vítimas,
muito menos de dolo de um condutor com culpa de
outro.  Cada  um  deveria  responder  pela  conduta
perpetrada.  Mais  ainda  quando  se  está  diante  de
procedimento submetido ao rito do Tribunal do Júri, em
que deverá ser preservada a soberania de veredictos
do  Conselho  de  Sentença,  desde  que  amparada,
como  por  diversas  vezes  mencionado,  em  provas
mínimas colhidas no decorrer da instrução criminal.
Em  síntese:  no  caso  dos  autos,  não  estando  o
entendimento firmado pelo Conselho de Sentença, ao
reconhecer  conduta  dolosa  do apelante,  distante  de
elementos  coligido  no  decorrer  da  instrução
processual,  não  há  de  se  falar  em  decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.

Por  último,  a  dosimetria  da  pena,  pautando-se  em  elementos

concretos do processo, observou adequadamente os parâmetros fixados pelos

arts. 68 e 59 do CP. 

Desse contexto, sem grande esforços, salta aos olhos o interesse

do embargante em rediscutir matéria já dirimida, o que não é admissível, pois,

conforme exposto, a finalidade do presente recurso é, em regra, de esclarecer,

tornar claro o acórdão, sem que haja modificação de sua substância. 

Nesse norte é o entendimento jurisprudencial:

“CRIMINAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE  DO  FEITO.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA. HIPÓTESE DO ART. 620 DO CPP NÃO
CONFIGURADA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I. Os embargos de declaração somente
podem ser opostos dentro da sua previsão legal,  ou
seja,  com  vistas  a  suprir  omissão,  contradição  ou
obscuridade evidenciada no julgado, sendo que, não
existindo qualquer  um desses elementos  essenciais,

Desembargador João Benedito da Silva
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impõe-e a sua rejeição. II.  Hipótese na qual  não se
verifica no julgado motivação idônea para acolhimento
dos  aclaratórios,  por  não  se  vislumbrar  qualquer
irregularidade na decisão colegiada, ex vi do art. 620
do  CPP.  III.  Pretensão  do  embargante  que  se
resume à rediscussão das questões já enfrentadas
pelo  acórdão  embargado,  visando  à  reforma  do
julgado, o que não se mostra viável a via eleita. IV.
Embargos  de  declaração  rejeitados,  nos  termos  do
voto do Relator.” (STJ. EDcl no HC 208.821/CE, Rel.
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
01/12/2011, DJe 13/12/2011) (grifo nosso)
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  ALEGADA
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO  DO
JULGADO EMBARGADO - PREQUESTIONAMENTO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  NÃO  CONHECIDO  -
INTEMPESTIVIDADE  -  DESNECESSIDADE  DE
DISCUSSÃO  DAS  QUESTÕES  DE  MÉRITO.  -  Os
Embargos  de  Declaração  não  se  prestam  à
promoção  de  reexame  da  matéria  apreciada  e
julgada,  de  modo  que,  não  havendo  qualquer
omissão, contradição ou obscuridade, devem ser
rejeitados.  Sendo  os  embargos  interpostos  de
acórdão que não conheceu do agravo de instrumento
por  intempestividade,  desnecessária  se  faz  a
discussão do mérito do recurso. (TJMG. Processo n.º
0153377-08.2010.8.13.0000.  Relatora:  Armando
Freire.  Data  do  julgamento:  23.11.2010.  Data  da
publicação: 10.12.2010) - grifei

Em  arremate,  impede  ressaltar  que,  mesmo  a  utilização  dos

aclaratórios para fins de prequestionamento, depende da indicação de, pelo

menos,  um dos fundamentos elencados no art.  619 do CPP (ambiguidade,

obscuridade, contradição ou omissão). A propósito, confira-se:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO
REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
ACLARATÓRIOS  REJEITADOS.  CRIME  CONTRA A
ORDEM  TRIBUTÁRIA.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA  ESTATAL.  QUESTÃO  DE
ORDEM  PÚBLICA.  LAPSO  CONSUMADO.
EXAURIMENTO  DO  PROCESSO  NA  ESFERA
ADMINISTRATIVA.  VEDAÇÃO  À  REFORMATIO  IN
PEJUS  INDIRETA.  CONCESSÃO  DE  HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO.

Desembargador João Benedito da Silva
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1. Os embargos de declaração, nos termos do art.
619  do  Código  de  Processo  Penal,  servem  para
sanar eventual omissão, contradição, obscuridade
ou  ambiguidade  no  pronunciamento  judicial
embargado, impondo-se, ainda que utilizado para
fins de prequestionamento, a demonstração de um
desses vícios, não sendo possível atribuir-lhes, na
hipótese, efeitos infringentes.
2.  Não  se  constata,  na  espécie,  nenhuma  das
hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração,
pois  o  acórdão  de  fls.  1.008/1.013  foi  claro  ao
consignar que o agravo regimental deixou de atacar,
especificamente, o fundamento da decisão agravada,
razão pela qual foi aplicada a Súmula 182/STJ.
3.  Iniciada  a  atividade  persecutória  antes  da
finalização  da  apuração  tributária  na  esfera
administrativa,  acertado  o  acórdão  que  anulou,  ab
initio, o processo, sem prejuízo de futura ação penal.
4. Em razão da vedação à reformatio in pejus indireta
na contagem da prescrição, deve ser utilizada a pena
fixada na sentença anulada, de 3 anos, 2 meses e 12
dias  (Súmula  497/STJ).  Como  a  prescrição  é  de  8
anos (art. 109, IV, do CP), verifica-se já ter transcorrido
o  referido  lapso,  pois  o  recurso  administrativo  foi
concluído em 4/8/2006.
5. Embargos de declaração rejeitados. Habeas corpus
concedido  de  ofício,  para  declarar  extinta  a
punibilidade  do  embargante  pela  prescrição  da
pretensão punitiva estatal, com fundamento no art.
107, IV, c/c os arts.  109, IV, e 110, § 1°,  do Código
Penal.
(EDcl  no  AgRg no  AREsp 109.858/SP,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 03/02/2015, DJe 13/02/2015)
(grifo nosso)

Diante do exposto, estreme de dúvida que toda a matéria trazida

a  lume  foi  suficientemente  enfrentada  e  claramente  decidida  no  acórdão

embargado, inexistindo qualquer vício de omissão ou contradição a macular o

acórdão ora combatido.

Forte em tais razões, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

      Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Desembargador João Benedito da Silva
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Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.
Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o
Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 14 (quatorze  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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