
 
  

                                        PODER JUDICIÁRIO                                      
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                            
Agravo de Execução Penal n. 0000171-70.2017.815.0000
RELATOR    :  Des. João Benedito da Silva
COMARCA   :  comarca de Campina Grande 
AGRAVANTE: Marcondes Lira de Sousa 
ADVOGADO : Altamar Cardoso da Silva
AGRAVADO  :   Justiça Pública                                                                                          

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.  INDULTO.  DECRETO  Nº
8.615/15 CRIME HEDIONDO. INDEFERIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  SUPLICA PELA
CONCESSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  VEDAÇÃO.
AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

O  art.  9º,  II,  do  Decreto  nº  8.615/2015  veda  a
concessão de indulto e ou comutação às condutas
previstas no art. 33, caput, bem como nos arts. 34
a 37 da Lei N. 11. 343/06, por ser equiparado a
hediondo.

Restando  demonstrado  que  o  réu  se  encontra
cumprindo pena pela  prática  de tráfico  ilícito  de
entorpecentes, crime equiparado a hediondo pela
legislação, não há como conceder o benefício do
indulto.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados;
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO AO  AGRAVO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  de  Execução  Penal  manejado  por

Marcondes Lira de Sousa face a decisão (fls.04/05), proferida pelo Juízo de

Direito da Execução Penal  da comarca de Campina Grande, que julgou

improcedente pedido de indulto.

Em seu arrazoado (fls. 07/08), sustenta o Agravante que faz jus

ao beneficio pretendido, eis que o Magistrado indeferiu o pedido de indulto, por

entender que o requisito subjetivo não fora preenchido, haja vista responder a

outro  delito,  contudo,  fato  novo  ocorreu  nos  autos,  visto  que  a  ação  que

tramitava em face do Agravante, fora julgada improcedente, cessando o seu

impedimento, de modo que, preenche os requisitos legais.

Em  sede  de  contrarrazões  (fls.25/26),  o  representante  do

Ministério Público a quo, requer a concessão do indulto.

No  exercício  do  Juízo  de  retratação  (fls.36/36v),  o  Magistrado

manteve  a  decisão  ora  objurgada,  esclarecendo  que  embora  tenha  sido

absolvido  na  ação  penal  que  tramitava  em  seu  desfavor,  o  apenado  não

preenche as condições dispostas no Decreto Presidencial nº 8.615/2015, por

ter sido condenado pela prática de crime equiparado a hediondo.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  por  seu  Procurador  Alvaro

Gadelha Campos, exarou parecer (fls. 38/39), opinando pelo desacolhimento

do agravo.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

 
Cuida-se  de  Agravo  de  Execução  Penal  manejado  por

Marcondes Lira de Sousa face a decisão, proferida pelo Juízo de Direito da

Execução  Penal  da  comarca  de  Campina  Grande/PB,  que  indeferiu  o

pedido de indulto formulado com fulcro nas disposições contidas no Decreto

Presidencial n.º 8.615/2015.

Sustenta o Agravante que faz jus ao beneficio pretendido, eis que

o  Magistrado  indeferiu  o  pedido  de  indulto,  por  entender  que  o  requisito

subjetivo não fora preenchido, haja vista responder a outro delito, contudo, fato

novo ocorreu nos autos, visto que a ação que tramitava em face do agravante,

fora  julgada  improcedente,  cessando  o  seu  impedimento,  de  modo  que,

preenche os requisitos legais.

No entanto, tenho que sem razão.

Pois bem. Extrai-se do caderno processual  que o agravante foi

condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, a

uma pena privativa de liberdade de 06 (seis)  anos e 04 (quatro) meses de

reclusão,  cujo  crime  é  equiparado  a  hediondo,  conforme  o  previsto  na  Lei

8.072/90.

Por outro lado, no exercício do Juízo de retratação o Magistrado

manteve  a  decisão  ora  objurgada,  esclarecendo  que  embora  tenha  sido

absolvido  na  ação  penal  que  tramitava  em  seu  desfavor,  o  apenado  não

preenche as condições dispostas no Decreto Presidencial nº 8.615/2015, por

ter sido condenado pela prática de crime equiparado a hediondo.

Como é sabido, a concessão de indulto somente é possível diante

Desembargador João Benedito da Silva
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o  preenchimento  dos  requisitos  exigidos  no  decreto  presidencial  que  o

regulamenta, o qual no caso dos autos, é o decreto 8.615/2015.

Por  seu  turno,  o  art.  9º,  inciso  III,  do  referido  Decreto, é

categórico  ao  vedar a  extensão dos benefícios  de indulto  e  comutação de

penas aos condenados por crime hediondo, ou equiparado praticado após a

edição da Lei 8.072/90, como na hipótese em exame. Verbis:

"Art. 9º O disposto neste Decreto não alcança
as pessoas condenadas:
(...)
II  -  por  crime de  tráfico  ilícito  de droga,  nos
termos do caput e § 1º do art. 33 e dos arts. 34
a 37 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
III  -  por  crime  hediondo,  praticado  após  a
publicação das Leis nº 8.072, de 25 de julho de
1990; nº 8.930, de 6 de setembro de 1994; nº
9.695, de 20 de agosto de 1998; nº 11.464, de 28
de março de 2007; e nº 12.015, de 7 de agosto
de  2009,  observadas,  ainda,  as  alterações
posteriores;  
(...)"

Os Tribunais Superiores tem decidido no sentido de ser impossível

a  concessão do indulto  e  da  comutação da pena ao condenado por  crime

hediondo ou a ele equiparado enquanto durar a respectiva pena, considerando

o disposto nos artigos 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, 2º, inciso I, da

Lei 8.072/90. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  MATÉRIA
CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONCESSÃO  DE  INDULTO.  PRECEDENTES.
AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA

Desembargador João Benedito da Silva
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PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STF segue
no  sentido  de  reputar  inconstitucional  a
concessão de indulto a condenado por tráfico de
drogas, independentemente da pena imposta.  2.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(STF.  ARE  899195  AgR  /  DF,  Relator(a):  Min.
EDSON  FACHIN,  Primeira  Turma,  julgado  em
03/05/2016,  DJe-100,  DIVULG  16-05-2016
PUBLIC 17-05-2016).

HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL  E
PROCESSUAL  PENAL.  LATROCÍNIO.  CRIME
HEDIONDO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO
N.  7.046/2009.  VEDAÇÃO  LEGAL  EXPRESSA.
IMPOSSIBILIDADE.  DENEGAÇÃO  DA ORDEM.
1.  A  jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal
Federal  é firme no sentido de que o instituto  da
graça,  previsto  no  art.  5.º,  inc.  XLIII,  da
Constituição  Federal,  engloba  o  indulto  e  a
comutação  da  pena,  estando  a  competência
privativa  do  Presidente  da  República  para  a
concessão  desses  benefícios  limitada  pela
vedação  estabelecida  no  referido  dispositivo
constitucional.  Precedentes.  2.  O  Decreto  n.
7.046/2009 dispõe que a concessão dos benefícios
de indulto e comutação da pena não alcança as
pessoas  condenadas  por  crime  hediondo,
praticado após a edição das Leis ns. 8.072/1990,
8.930/1994,  9.695/1998,  11.464/2007  e
12.015/2009.  3.  Ordem  denegada.
STJ.  (HC  115099,  Relator(a):  Min.  CÁRMEN
LÚCIA,  Segunda Turma,  julgado em 19/02/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 13-
03-2013 PUBLIC 14-03-2013). 

Diante das razões acima expostas, deve ser mantida a decisão

que indeferiu o pedido de indulto, por não ser permitido o beneficio para os

crimes hediondos e aos equiparados a hediondo, como é o caso do delito de

tráfico de drogas.

Forte em tais razões, nego provimento ao agravo.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto. 

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o

preenchimento  da  vaga  de  Desembargador).  Ausentes,  justificadamente,

Carlos Martins Beltrão  Filho  e Márcio  Murilo  da Cunha Ramos.  Presente  à

Sessão o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor 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 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


