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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
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RELATOR:  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
EMBARGANTE : Ireide Izaquiel Paulo 
ADVOGADO: Alberdan Jorge da Silva Cotta
EMBARGADO: Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça

PROCESSUAL PENAL. Embargos de Declaração. Interposição
fora do prazo legal. Intempestividade. Não conhecimento. 

− Opostos os embargos de declaração após decorrido o
prazo  de  2  (dois)  dias  para  a  sua  interposição,  estes  não
merecem conhecimento.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração,  nos termos do voto do
Relator e em harmonia com o parece da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Ireide  Izaquiel
Paulo, com o escopo de impugnar acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, que
negou provimento ao recurso, mantendo sentença que a condenou pela prática do crime
previsto no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Sustenta a existência de omissão quanto à análise da falta de prova
da continuidade delitiva; que, por consequência, não poderia incidir o art. 217-A, vigente
somente a partir de 07.08.2009.

Pugna, ao final,  pelo acolhimento dos embargos,  para que sejam
supridas as omissões apontadas (fs. 172/174).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento dos
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embargos ou, no mérito, o seu não acolhimento (fs. 180/184).1

É o relatório. 

− VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator)

Os Embargos Declaratórios não devem ser conhecidos.

Com efeito, nos termos do art. 6192 do CPP, o prazo para a oposição
de Embargos de Declaração é de 2 (dois) dias.

In casu, considerando que o acórdão foi publicado em 03.07.2014
(quinta-feira), a contagem do prazo teve início em 04.07.2014 (sexta), findando no dia
05.07.2014 (sábado). Assim, considerando-se findo em dia não útil, o prazo é prorrogado
para  o  dia  útil  consecutivo,  ou  seja,  dia  07.07.14  (segunda-feira).  Não  obstante,  os
Embargos foram opostos em 14.07.2014, conforme protocolo à f. 172, estando, portanto,
manifestamente intempestivo.

Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  José  Roseno  Neto,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 16 de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator 

1 2/2 ED.1575-55. (embargos declaração rediscussão materia).odt
2   Art. 619. 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.
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