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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 
nº 0044869-39.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é 
embargante TIAGO CORREA VIANA, é embargado COLENDA 4ª CÂMARA DE 
DIREITO CRIMINAL.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS 
SOARES DE MELLO (Presidente sem voto), IVAN SARTORI E CAMILO 
LÉLLIS.

São Paulo, 22 de maio de 2018.

IVANA DAVID

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Embargos de Declaração nº 0044869-39.2016.8.26.0050/50000

Embargante: Tiago Correa Viana 
Embargado: Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto nº 14006

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

DESACATO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER 

VÍCIO ESTABELECIDO NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE 

APRECIOU AS TESES DEDUZIDAS 

FUNDAMENTADAMENTE, EXPLICITANDO AS RAZÕES 

QUE LEVARAM AO DESPROVIMENTO DO APELO, 

COM A MANUTENÇÃO DO REGIME. EMBARGOS 

REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tiago 

Correa Vianna em face do v. Acórdão de fls. 160/169, desta C. 

Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo 

na integra a r. sentença condenatória e determinando a expedição de 

mandado de prisão.

Aponta o embargante em suma, omissão quanto à prova 

testemunhal, posto que a defesa demonstrou que não se  cometeu o 

crime da forma narrada, bem como para fins de prequestionamento (fls. 

01/04).
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É o relatório.

De início, cabe lembrar que os embargos destinam-se a 

corrigir, obscuridade, contradição ou omissão1 existentes no v. 

Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum ou mesmo 

apresentar prequestionamento, matéria que se destina aos Tribunais 

Superiores.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PRONÚNCIA. 
INVASÃO DO MÉRITO DA CAUSA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de 
declaração têm seus contornos delineados pelo art. 619 do Código de Processo Penal, 
sendo cabíveis quando há necessidade de supressão de qualquer forma de ambiguidade, 
obscuridade, contradição ou omissão em uma decisão judicial. 2. Devidamente analisada 
a alegação de que a pronúncia adentrou no mérito da causa e inexistente quaisquer dos 
vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos que 
objetivam a mera revisão do conteúdo da decisão embargada. 3. Embargos de declaração 
rejeitados. (EDcl no REsp 1359890/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA 
TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013).

Com efeito, pela simples leitura do aresto, vê-se que não 

ocorreu qualquer uma das hipóteses conferidas no art. 619, do Código 

de Processo Penal, porquanto, constaram do v. Acórdão, de forma clara, 

precisa, fundamentada e dentro dos parâmetros legais, os motivos pelos 

quais a Turma Julgadora negou provimento ao pedido da defesa.

Os embargos de declaração, conforme expressa 

disposição legal, não se prestam para alterar a decisão, mas sim para 

esclarecimentos sobre eventual ambiguidade, obscuridade ou 

contradição, ou ainda para que seja suprida eventual omissão, o que a 

toda evidência não é o caso dos autos.

1 Art. 619, do CPP.
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Destaco, por oportuno, que a prova testemunhal foi 

devidamente analisada, sendo motivo de apontamentos no v. Acórdão 

de fls. 160/169.

Nesse sentido: 

“Ao ser ouvido na delegacia o réu alegou que levava um filho 

seu à escola e não ouviu a sirene da viatura policial. Disse que foi 

detido com uso de força bruta pelos policiais, mesmo depois de ter 

tentado entrar na escola (fl. 10).

Em juízo, sob o contraditório, alegou que estava de motocicleta 

com seu filho na garupa, quando foram abordados por policiais. Alegou 

que os policiais ordenaram que descesse da motocicleta apontando-lhe 

uma arma, e lhe aplicaram um golpe no pescoço, por isso que caiu ao 

chão e machucou-se. Como seu filho entrou assustado na escola, tentou 

acompanhá-lo mas foi novamente agredido e imobilizado. Por fim 

negou que tivesse xingado os policiais. Essa narrativa, não obstante, 

restou infirmada.

Veja-se que a vítima Higor Siveli, agente policial, contou na 

audiência que patrulhava pela região dos fatos quando avistou uma 

moto, com garupa, com a placa dobrada para cima, por isso resolveu 

pela abordagem. Ocorre que o condutor desobedeceu ao sinal de 

parada e tentou evadir-se, parando depois defronte a uma escola, 

quando desceu afirmando “não vou parar seu policial de bosta, do 

caralho” (sic). Disse que o acusado novamente desobedeceu a uma 

ordem de parada, assim tentou detê-lo antes que ele entrasse na escola, 

mas ele o empurrou fazendo com que caísse no chão, lesionando punho 

e cotovelo. Na abordagem que se seguiu, com a ajuda de outros 

policiais, verificou-se que o réu não possuía documentação da 
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motocicleta ou habilitação.

O relato do também policial Leandro Pereira foi no mesmo 

sentido, cumprindo lembrar a inerente credibilidade das palavras dos 

agentes da lei na formação do convencimento, descabido apontar 

suspeição ou parcialidade deles que resultasse, tão somente, de sua 

condição funcional, inclusive a teor da jurisprudência (REsp nº 

1.302.515/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 5.5.2016; HC nº 

262.582/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 10.3.2016; HC nº 

149.540/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 12.4.2011).

Vale então reiterar “a absoluta validade, enquanto instrumento 

de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, 

portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que 

presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de 

ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática 

suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (HC nº 

87.662-5/PE, rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. em 5. 9.2006).

De resto, a testemunha Joselita Ferreira, funcionária do 

estabelecimento de ensino, afirmou ter presenciado a abordagem do 

réu, que se mantinha sentado na motocicleta enquanto um policial lhe 

pedia para descer. Em seguida, tanto o policial como Tiago acabaram 

por entrar no colégio, sendo que o réu entrou forçadamente, discutindo 

com os agentes da lei.

Paulo Gomes Sena disse que viu os policiais conversando com o 

réu já dentro da escola e chamou a diretora, que por sua vez convidou a 

todos para conversarem em uma sala. Afirmou que não houve 

agressões, mas um entrevero, mas soube depois que os policiais vinham 

seguindo o réu há algum tempo e ele se negou a parar, por isso que a 

abordagem se deu na porta do colégio.”
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Assim, apesar dos veementes argumentos deduzidos, os 

presentes embargos não merecem acolhida, não se vislumbrando a 

ocorrência de quaisquer dos vícios ensejadores e anotada aqui, por 

oportuna, a absoluta excepcionalidade de atribuição de efeitos 

modificativos sob pena de desvirtuamento da função integrativa do 

recurso (ED no AgReg no REsp nº 1.459.931/AL, rel. Min. Humberto 

Martins, j. em 16.4.2015).

Ora, o embargante não se conformou com a decisão 

proferida e tal inconformismo, nem de longe, se confunde com o 

elencado no art. 619, do Código de Processo Penal, que possibilita a 

interposição de embargos de declaração. 

Aliás, quanto à pretensão de prequestionamento sabemos 

que ela deve levantada quando o julgador não adota um entendimento 

explícito sobre matéria arguida, o que não ocorre no caso presente. 

Portanto, prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar 

julgados e, sim pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas. 

Dessa maneira, diz-se prequestionada determinada matéria quando o 

órgão julgador tenha se pronunciado sobre ela.

 No caso, com meridiana clareza verifica-se que o aresto 

se pronunciou sobre a matéria discutida. Portanto, nada há a ser 

prequestionado.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
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IVANA DAVID
Relatora
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