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A C Ó R D Ã O

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  Nº  0017289-38.2015.815.2002  –  6ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
EMBARGANTE: Cristiano das Neves Caetano
ADVOGADO: Paulo Roberto de Lacerda Siqueira
EMBARGADO: Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO
A REEXAME  DE  QUESTÕES  JÁ  DECIDIDAS.
INADMISSIBILIDADE.  MEIO  PROCESSUAL
INIDÔNEO. REJEIÇÃO.

1.  Visando  os  embargos  declaratórios  a  sanar
ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou  omissão
existentes em acórdão, serão eles rejeitados, quando
não vierem aquelas a se configurarem, constituindo-
se  meio  inidôneo  para  reexame  de  questões  já
decididas.

2.  Os  embargos  declaratórios  só  têm aceitação  para
emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima
excepcionalidade,  quando  manifesto  o  erro  de
julgamento,  não  se  prestando  para  rediscutir  a
controvérsia debatida no aresto embargado.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  embargos  de
declaração acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à  unanimidade, em  rejeitar os embargos de declaração,  em
harmonia com o Parecer da d. Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes e
para  fins  de  prequestionamento,  opostos  por  Cristiano  das  Neves  Caetano,  às  fls.
265/293, em face do v. acórdão de fls. 256/263.
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Argumenta que teria havido omissão por parte da Câmara Criminal
em razão do não enfrentamento das questões pontilhadas no recurso, no tocante ao
pedido de absolvição pela alegada falta de justa causa para a acusação; à alegação de
inépcia da denúncia; além da atipicidade de sua conduta, argumentando que não há
indícios de que o acusado praticou as condutas descritas nos arts. 305 e 306 do CTB;
exacerbação da dosimetria; à absorção pelo art. 306 do art. 305 da Lei nº 9.503/97; ao
pleito pela suspensão condicional do processo; alegando que não houve o esgotamento
da tutela jurisdicional e, por via de consequência, do art. 381 do CPP, requerendo a
nulidade do acórdão.

Remetidos  os  autos  à  d.  Procuradoria  de  Justiça,  foram
apresentadas, pelo Procurador Francisco Sagres de Macedo Vieira, as contrarrazões
respectivas,  através  das  quais  requereu  a  rejeição  dos  presentes  Embargos  de
Declaração,  para  que seja mantido na sua integralidade o acórdão oriundo desta
Corte (fls. 296/303).

É o relatório.

VOTO

Conheço  dos  embargos,  por  estarem  presentes  os  seus
pressupostos  de  admissibilidade,  notadamente  a  tempestividade,  uma  vez  que  o
acórdão foi publicado no dia 21.11.2017 (fl. 264) e o recurso foi interposto no dia
seguinte (fl. 265), portanto, observando o prazo legal.

Pois bem. Em princípio, examinando os autos, não se verifica,
no corpo da decisão objurgada, a existência de qualquer mácula, capaz de ensejar a
interposição de Embargos de Declaração.

Isso  porque,  como  se  vê  dos  fundamentos  explanados  no
acórdão, toda matéria ventilada em sede apelatória, foi clara e amplamente discutida.

O  fato  de  a  decisão  haver  sido  contrária  aos  interesses  do
embargante,  não  é  fundamento  suficientemente  capaz  de  autorizar  o  presente
recurso.

Da análise do acórdão embargado constata-se que esta Câmara
Criminal  analisou  detidamente  os  argumentos  lançados  em  sede  de  recurso
apelatório afastando a alegação de inépcia da denúncia, bem como discorreu acerca
da autoria e materialidade do crime definidos nos arts.  305 e 306 do Código de
Trânsito,  indicando  as  provas  que  embasaram  as  razões  de  decidir  deste  órgão
colegiado,  destacando,  inclusive,  a  prova testemunhal,  além de discorrer  sobre  a

Embargos de Declaração n° 0017289-38.2015.815.2002                  Des. CMBF - Relator                  2



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

dosimetria  da  pena,  sobre  o  pedido  de  absorção  de  crimes  e  ainda  acerca  da
suspensão condicional do processo.

Vê-se, pois,  que o acórdão embargado não pecou em nenhum
aspecto, nada havendo de ser sanado, porquanto toda a matéria trazida à baila, foi
devidamente discutida, sendo os presentes embargos de declaração meio inidôneo
para  reexame  de  questões  já  decididas,  destinando-se  tão  somente,  por  expressa
previsão legal, a sanar omissões e a esclarecer contradições ou obscuridades.

Os embargos declaratórios, portanto, não se prestam à reforma
da decisão, mas, sim, ao seu aperfeiçoamento, nas restritas hipóteses do art. 619 da
Lei Instrumental Penal.

Diria, ainda, que o embargante quer, sob esse pretexto, atribuir
efeito  infringente  ou  modificativo  a  estes  embargos,  o  que  é,  prima  facie,
inadmissível,  ressalvadas  as  hipóteses  de  erro  material,  de  contradição  entre  os
fundamentos do acórdão e a sua conclusão e de obscuridade influente no resultado
do julgamento. In casu, porém, nenhuma dessas hipóteses está a ocorrer.

Neste sentido:
 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.  FINALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  EFEITOS  INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
EMBARGOS. 1. Hipótese em que não se verifica a
existência de qualquer vício processual no acórdão
a  demandar  correção.  2.  A  modificação  do
julgado,  pela  via  dos  embargos  declaratórios,  é
medida excepcional e não dispensa a presença de
seus requisitos específicos. 3. O juiz não é obrigado
a  examinar  e  rebater,  um  a  um,  os  argumentos
apresentados pelas partes em suas alegações,  desde
que a decisão seja suficientemente fundamentada. 4.
Embargos  de  declaração  rejeitados.  (TRF  1ª  R.;
EDcl-ACr 0000308-90.2014.4.01.4103; RO; Terceira
Turma; Rel. Des. Fed. Ney Bello; Julg. 17/12/2014;
DJF1 09/01/2015; Pág. 676). Grifos nossos.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.
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INEXISTÊNCIA.  PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME  DE  MATÉRIA  DEBATIDA  E
DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I.
Os  embargos  declaratórios  não  se  prestam  ao
reexame dos fundamentos já discutidos na decisão
embargada,  cujo  resultado  não  atendeu  aos
anseios  da  parte.  O  seu  campo  se  limita  ao
propósito de completar a decisão omissa ou, ainda,
de  aclará-la,  dissipando  obscuridades  ou
contradições.  II.  Não  se  cogitando  de  omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão,
restando  evidente  o  propósito  do  embargante  de
apenas  de  ver  reexaminados  os  fundamentos  do
apelo,  impõe-se  a  rejeição  dos  embargos.  III.
Embargos  rejeitados.  (TJPB;  EDcl  0052196-
78.2011.815.2002;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;  DJPB
27/06/2014; Pág. 17). 

Nessa diretriz,  incabíveis são estes embargos declaratórios,  de
vez que o r. acórdão embargado não pecou em nenhum aspecto, pois as matérias
submetidas  à  cognição  da  Egrégia  Câmara  Criminal  foram,  percucientemente,
analisadas e dissecadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, sendo
certo que dita decisão se apresenta, frise-se, clara, didática e precisa em todos os
seus termos.

Assim, mantenho o entendimento de que, somente em caráter
excepcional,  quando manifesto o erro de julgamento, dar-se-á efeito modificativo
aos  embargos  declaratórios,  os  quais  só  têm  aceitação  para  emprestar  efeito
modificativo  à  decisão  em  raríssima  excepcionalidade,  não  se  prestando  para
rediscutir a controvérsia debatida no aresto embargado.

Ante  todo  o  exposto,  rejeito os  presentes  embargos  de
declaração.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão
Filho, Presidente da Câmara Criminal e relator, dele participando os Exmos. Srs. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
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Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08
de Março de 2018.

João Pessoa, 09 de Março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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