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A C Ó R D Ã O

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  Nº  0123741-77.2012.815.2002 –  Vara  de
Entorpecentes da Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
EMBARGANTE: Anderson de Lima Silva Fonseca
ADVOGADO: Bel. Gilson de Brito Lira (OAB/PB 7.830)
EMBARGADO: Câmara Criminal

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGADA
OMISSÃO  E  OBSCURIDADE.  INTEMPESTIVIDADE.
INOBSERVÂNCIA  DO  PRAZO  DO  ART.  619  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL,  C/C  O  ART.  291,
CAPUT, DO RITJ/PB. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Reveste-se de caráter expresso a redação do art. 619 do
Código Processual Penal, no sentido de que o lapso temporal
para  interposição dos  embargos de declaração,  em matéria
criminal,  é  de  2  (dois)  dias,  restando  não  conhecido  o
recurso, quando oferecido fora desse prazo.

2. “No processo penal, o prazo para a oposição de embargos
de  declaração em face  de  acórdão proferido  por  Tribunal,
Câmara ou Turma é de 2 (dois) dias, nos termos do art. 619,
do Código de Processo Penal”.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade, em não conhecer dos embargos, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  de  embargos  de  declaração,  com  efeitos
modificativos, opostos por  Anderson de Lima Silva Fonseca às fls. 296-303, com base
nos arts. 619 e 620 do CPP, em face do v. acórdão de fls. 285-291fv, que, no seu entender,
incorreu em obscuridade e omissão, além de se encontrar desfundamentado, por não se
pronunciar sobre pontos relevantes postos na apelação criminal, em especial, acerca da
alegação de provas falhas.
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Com vistas dos autos, o douto Procurador de Justiça opinou pela
rejeição dos embargos de declaração (fls. 306-309).

Conclusos os autos, coloquei-os em mesa para julgamento.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINARMENTE – Do não conhecimento dos embargos
de declaração, por ser intempestivo:

Ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, imperioso suscitar a
preliminar de não conhecimento dos presentes embargos declaratórios, uma vez que se
encontram intempestivos. E, para essa ilação, valho-me do que vem a prescrever o art.
619 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação,  câmara  ou  turmas,  poderão  ser  opostos
embargos  de  declaração,  no  prazo  de  2  (dois)  dias
contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Dessa forma, do exame dos autos, verifica-se, sem maior esforço,
que o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça em 23.9.2016 (sexta-feira),
conforme Certidão expedida pela Coordenadoria Judiciária desta Corte de Justiça à fl.
292.  Assim,  o  início  do  prazo  se  deu  na  segunda-feira  do  dia  26.9.2016,  data  útil
desimpedida, e o seu término em 27.9.2016 (terça-feira), restando, assim, intempestiva a
oposição  dos  embargos,  porque  foram  apresentados  em  30.9.2016,  como  prova  o
protocolo da data em que foi interposto o recurso (fl. 296).

Ressalte-se  que  o  Regimento  Interno  do Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, em seu art. 291,  caput, prescreve, igualmente, o prazo de 2 (dois) dias para a
propositura dos embargos de declaração, em matéria criminal, in litteris:

“Art. 291. Aos acórdãos proferidos pelo Tribunal e seus
órgãos  fracionários  poderão  ser  opostos  embargos  de
declaração, no prazo de cinco dias,  em se tratando de
matéria  cível,  ou  no  prazo  de  dois  dias,  em  se
tratando  de  matéria  criminal,  contados  de  sua
publicação, em petição dirigida ao relator, na qual será
indicado  o  ponto  obscuro,  duvidoso,  contraditório  ou
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omisso, cuja declaração se imponha”. (destaquei)

Também, esse é o entendimento dos Tribunais Superiores, in verbis:

“O prazo para interposição de embargos de declaração
aos  acórdãos  proferidos  pelos  mesmos  Tribunais  em
processo-crime  é  de  2  (dois)  dias,  ainda  que  o
Regimento  Interno  do  Tribunal  estabeleça  o  prazo
genérico de 5 (cinco) dias para este recurso (art. 619 do
CPP) ”(STF – JSTF 212/370).

“O prazo para embargos de declaração em matéria criminal
é de dois dias (art. 619 do CPP e 263 do RISTJ, com a nova
redação dada pela ER 4)” (STJ – RT 711/385).

“No  processo  penal,  o  prazo  para  a  oposição  de
embargos de declaração em face de acórdão proferido
por  Tribunal,  Câmara  ou  Turma  é  de  dois  dias,  nos
termos do art. 619, do Código de Processo Penal” (STJ –
DJU de 22-2-99, pág. 139).

Ante  o exposto,  em desarmonia  com o Parecer  Ministerial,  não
conheço dos presentes embargos, ante a sua intempestividade.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás de Brito
Pereira  Filho,  Decano  no  exercício  da  Presidência,  dele  participando,  além de  mim
Relator,  o  Dr.  Carlos Antônio Sarmento,  Juiz de  Direito  convocado para  substituir  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Doutor  José  Marcos
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                        - Relator -
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