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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 0001225-71.2017.815.0000 – Vara de
Execuções Penais da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
AGRAVANTE : Kyelson Arruda Limeira
ADVOGADO : José Evanildo Pereira de Lima
AGRAVADA : A Justiça Pública

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  PENAL.  Indulto  de
penas  restritivas  de  direitos.  Impossibilidade  de
concessão. Requisito objetivo não preenchido. Art.
1º,  caput,  do  Decreto  8.940/2016.  Vedação
específica. Recurso desprovido.

-  O  art.  1º,  caput,  do  Decreto  Presidencial  nº.
8.940/2016 é claro ao dispor a impossibilidade de
concessão do benefício do induto para aqueles que
tiveram a pena privativa de liberdade substituída
por restritivas de direitos. 

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução, em desarmonia com o parecer ministerial.
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RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto por
Kyelson Arruada Limeira, em face de decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara de Execuções Penais da Comarca de Campina Grande, que indeferiu
o pedido de indulto presidencial.

Sustenta a defesa, em suas razões (fls. 09/12), que o
agravante possui os requisitos objetivos e subjetivos.

Afirma que o réu possui duas condenações: 01 (um)
ano e 03 (três) meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos,
pelo crime de furto qualificado; e a outra de 04 (quatro) anos de reclusão,
pela prática de roubo simples.

Assevera que o decisum vergastado não observou que
o apenado possuía duas sanções, sendo considerada apenas a primeira
condenação.

Alega,  também,  que,  na  data  de  24/12/2016,  o
reeducando cumpriu 02 (dois) anos e 08 (oito) meses da reprimenda,
fração  superior  a  um  terço,  lapso  temporal  exigido  pelo  Decreto
Presidencial n.º 8.940, para alcançar os reincidentes, nos termos do inciso
I, do artigo 3.º.

Aduz, ainda, que, de acordo com o artigo 9º do Decreto
Presidencial n.º 8.940 de 22/12/2016, a declaração do indulto prevista
fica condicionada à ausência da prática de infração disciplinar de natureza
grave, nos doze meses anteriores à publicação do decreto o que resta
preenchido pelo  réu,  ante  o  cumprimento da pena sem incidentes,  no
prazo anterior a publicação.

Ante tais argumentos, requer que seja dado provimento
ao agravo, para conceder o indulto presidencial.

O Ministério Público a quo apresentou contrarrazões, às
fls. 14/15, rebatendo os argumentos do agravante e pugnando pelo não
provimento do agravo.

Em sede de juízo  de retratação,  o  douto  Magistrado
primevo manteve a decisão guerreada (fls. 16/17).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de
Justiça, em parecer subscrito pelo insigne Promotor de Justiça convocado,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
26/27).

É o relatório.
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VOTO:  Exmo.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Conheço do agravo, eis que presentes os pressupostos
para sua admissibilidade.

Após detida análise do caso, entendo que não assiste
razão ao agravante. 

 Com  efeito,  o  art.  1º  do  Decreto  8.940/2016  é
expresso ao vedar a concessão de indulto a quem seja favorecido pela
conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

A concessão de indulto,  nos termos do inciso XII  do
artigo  84  da  Constituição  Federal,  afigura  poder  discricionário  do
Presidente da República, em conformidade ao entendimento assentado em
âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Deste  modo,  o  chefe  do  Poder  Executivo  regulará  e
concederá o indulto em consonância à conveniência. 

Consoante  jurisprudência  firmada  pelo  Superior
Tribunal de Justiça e por esta Corte, o magistrado deve se restringir à
análise dos requisitos definidos no ato normativo, sob  pena de violação
ao  princípio  da  legalidade,  em  razão  da  competência  exclusiva  do
Presidente da República para estabelecer as exigências para concessão do
benefício, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. 

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. INDULTO. ATO DISCRICIONÁRIO
DO  CHEFE  DO  EXECUTIVO.  HIPÓTESES  DE
CONCESSÃO.  NECESSIDADE  DE  EXPRESSA
DISPOSIÇÃO  LEGAL.  AGRAVO  DESPROVIDO.  1.  O
indulto  é  constitucionalmente  considerado  como
prerrogativa do Presidente da República, podendo ele
trazer  no  ato  discricionário  e  privativo,  as  condições
que entender cabíveis para a concessão do benefício,
não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no
âmbito de alcance da norma. 2. Por absoluta disposição
literal  do  art.  1º  do  Decreto  n.  8.940/2016,  não  é
possível a concessão de indulto aos condenados à pena
privativa de liberdade que tenha sido substituída por
penas  restritivas  de  direitos.  Precedente.  3.  Agravo
desprovido”. (STJ  -  AgRg  no  HC:  417366  DF
2017/0243753-6,  Relator:  Ministro  JOEL
ILAN  PACIORNIK,  Data  de  Julgamento:
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21/11/2017,  T5  -  QUINTA TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 30/11/2017).

 Na hipótese do Decreto nº 8.940/2016, entendeu-se
por não conceder indulto aos condenados à pena restritiva de direitos e
pena de multa, conforme dispõem, respectivamente, os caputs dos artigos
1º e 10, in verbis:

“Artigo  1º.  O  indulto  será  concedido  às  pessoas
nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa
de liberdade, não substituída por restritivas de direitos
ou  por  multa,  que  tenham,  até  25  de  dezembro  de
2016, cumprido as condições previstas neste Decreto.
(...)
Art. 10. A pena de multa aplicada, cumulativamente ou
não, com a pena privativa de liberdade ou restritiva de
direitos não é alcançada pelo indulto”.

In casu, o apenado Kyelson Arruda Limeira possui duas
condenações:  uma,  pelo  cometimento  do crime de furto  qualificado,  o
qual restou condenado a uma pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime aberto, sendo, ademais, substituída
por restritivas de direitos; e a outra, pela prática de roubo simples, sendo-
lhe imposta a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida
no regime aberto.

Assim,  depreende-se que o reeducando cumpre duas
condenações,  sendo  esta  execução  simultânea  possível,  eis  que
compatível o cumprimento das penalidades ao mesmo tempo.

Frise-se  que,  caso  não  fossem  compatíveis  o
cumprimento das penalidades, o acoimado teria suas penas somadas para
determinação do novo regime prisional, o que não é o caso dos autos.

Veja-se a jurisprudência:

“AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  PENAL.  CONDENAÇÕES
SUPERVENIENTES.  CONVERSÃO  DA  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.  POSSIBILIDADE.  Somente  é  possível  a
manutenção  da  pena  restritiva  de  direitos,  a  ser
cumprida concomitantemente com uma pena privativa
de  liberdade,  quando  for  compatível  o  cumprimento
simultâneo. Hipótese na qual o apenado, que teve duas
penas corporais substituídas por restritivas de direitos,
restou condenado a mais duas privativas de liberdade,
no regime inicial aberto e semiaberto. Art. 44, § 5º do
CP.  O regime semiaberto,  por  resultar  na  contenção
física  do  indivíduo,  com  duas  únicas...”. (TJ-RS  -
AGV:  70046471827  RS,  Relator:  Fabianne
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Breton  Baisch,  Data  de  Julgamento:
15/02/2012,  Oitava  Câmara  Criminal,  Data
de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia
07/03/2012).

Dessa  forma,  estando o  reeducando cumprindo  pena
restritiva de direitos, há óbice ao deferimento do indulto.

Nesse sentido:

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO.  PENA  SUBSTITUTIVA
-CONVERSÃO  EM  PENA  RESTRITIVA  PARA  FINS  DE
CONCESSÃO  DO  INDULTO  PREVISTO  NO  DECRETO
8.940/2016 - INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. Se o
Presidente  da  República,  no  uso  de  sua  atribuição
constitucionalmente  estabelecida,  promulgou  Decreto
de indulto excluindo da benesse os condenados a penas
privativas de liberdade substituídas por  restritivas de
direitos,  não  compete  ao  Magistrado  da  Vara  de
Execuções,  converter  a  sanção  substituída,
simplesmente  para  que  se  tenha  por  preenchido  o
requisito  à  concessão  da  clemência,  sob  pena  de
usurpar a faculdade atribuída ao Chefe do Executivo e
consubstanciada em típico ato de governo.  Portanto,
ausente  requisito  objetivo  para a  concessão do
indulto, consistente na vedação do benefício aos
réus que tiveram a pena corporal substituída por
outra  restritiva  de  direitos  (art.  1º  do  Decreto
8.940/2016), seu indeferimento é medida que se
impõe. (Acórdão  n.1026512,
20170020116804RAG,  Relator:  ROMÃO  C.
OLIVEIRA  1ª  TURMA  CRIMINAL,  Data  de
Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE:
28/06/2017. Pág.: 138/148). Destaquei.

Firme em tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao
agravo em execução, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).  Ausente  justificadamente  o  Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho.
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Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, 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, 15 de março de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


