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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

Ultrapassado o prazo de 02 (dois) dias, previsto
no  artigo  619  do  CPP,  para  a  oposição  de
embargos de declaração, não há de ser o recurso
conhecido.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,  em  NÃO CONHECER DOS EMBARGOS,  NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por  Ednaldo

Santos Rodrigues face o acórdão de fls.  273/281v,  proferido pela Câmara

Criminal  deste  Tribunal  de  Justiça,  que,  por  unanimidade,  deu provimento

parcial ao apelo para reduzir a pena para 15 (quinze) anos de reclusão no

regime fechado.

Em sede de razões recursais (fls. 284/288), sustentou que apesar

do  redimensionamento  da  pena-base,  restou  observada  a  omissão  no  que
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tange a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, uma vez que a

citada pena continuou sendo fixada acima do mínimo legal.

Ademais, manteve a tese de que a decisão do Tribunal do Júri

mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, principalmente no que

concerne à qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP, haja vista que

para tanto é necessário que além do procedimento inesperado, não haja razão

para a vítima suspeitar de uma iminente agressão, no entanto, no caso em

epígrafe, a vítima tinha razões para esperar a ação violenta do agente.

Pugnou,  assim,  a  reforma  da  decisão  colegiada,  face  o  efeito

modificativo dos embargos.

A  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  por  intermédio  do

Procurador Amadeus Lopes Ferreira, exarou parecer (fls. 294/297), opinando

pelo não conhecimento dos embargos de declaração face o reconhecimento da

intempestividade ou, caso esse não seja o entendimento adotado, que sejam

os embargos rejeitados.

É o relatório.

VOTO

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,

em  sessão  datada  de  22  de  setembro  de  2016,  por  unanimidade,  deu

provimento  parcial  ao  apelo  interposto  pelo  réu  Edinaldo  Santos  Rodrigues

para reduzir a pena para 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado, nos

termos do voto do Relator, Des. João Benedito da Silva (fls. 273/281v).

Conforme certidão de fl. 281, o citado acórdão foi disponibilizado

no  Diário  de  Justiça  no  dia  29  de  setembro  de  2016,  sendo  considerado

publicado no dia 30 de setembro de 2016. 

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Acontece que o artigo 619 do CPP descreve que: “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.” (grifei).

Nesse norte, considerando como “dies a quo” a data de 30 de

setembro de 2016 (sexta-feira), teria o Embargante até o dia 04 de outubro

(terça-feira)  para  opor  embargos  de  declaração.  No  entanto,  do  carimbo

acostado na folha inicial do recurso (fl. 284) consta como data do protocolo a

de 10 de outubro de 2016, a evidenciar a intempestividade do recurso em lume.

Forte em tais razões, não conheço dos embargos de declaração

ora opostos, face a intempestividade averiguada.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Des.  Joás  de Brito  Pereira
Filho, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal. Participaram do
julgamento, além do relator, o Exmo. Sr. Dr. José Guedes Cavalcanti Neto (Juiz
de Direito convocado,  para substituir o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho
Junior), e o Exmo. Sr. Dr. Carlos Antônio Sarmento (Juiz de Direito convocado
para substituir  o Exmo. Sr.  Des.  Márcio Murilo da Cunha Ramos).  Ausente,
justificadamente,  o Exmo. Sr.  Des.  Carlos Martins Beltrão Filho.  Presente à
sessão o Exmo. Sr. Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça
convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de
novembro do ano de 2016.

        
Dr. Marcos William de Oliveira 

RELATOR
Juiz convocado

Gabinete do Des. João Benedito da Silva


