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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.  OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA.
MATÉRIA JÁ  ANALISADA E  DECIDIDA PELA
CÂMARA  CRIMINAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
NOVA  APRECIAÇÃO.  VIA  IMPRÓPRIA.
REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração não se  prestam a
rediscutir  matéria  já  devidamente  apreciada,  e
nem  a  modificação  essencial  do  acórdão
embargado.

Vistos, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

 A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, NOS TERMOS

DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Embargos de Declaração opostos por  Ana Paula

Dutra de Souza face o acórdão de fls.  87/91 da Câmara Criminal  deste c.

Tribunal  de  Justiça,  que,  por  unanimidade,  deu  provimento ao  agravo  de

execução penal para conceder o indulto previsto no Decreto Presidencial de
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12 de abril de 2017, extinguindo o cumprimento da pena imposta na ação penal

n. 0052103-18.2011.815.2002.

Em  suas  razões  (fls.  94/98),  a  Embargante  sustentou,  tão

somente, que preenche na íntegra todos os requisitos, dos incisos I, II e III, “f”

do art.  1º  do Decreto Presidencial  referente ao indulto  do dia  das mães,  à

concessão do  indulto  quanto  ao crime  referente  à  ação penal  n.  0003142-

75.2013.815.2002.

Indagou, além do mais, que a concessão do indulto a apenas uma

de suas condenações torna inócua a medida, eis que não teria efeito prático,

devendo,  assim,  ser  a  matéria  do  agravo  totalmente  discutida,  inclusive  no

tocante  à  incidência  ou  não  da  concessão  de  indulto  ao  remanescente  do

quantum em decorrência  da  soma de  penas  que  havia  sido  efetuada  pela

magistrada a quo.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Joaci Juvino da Costa Silva, exarou o parecer de fls. 101/104, opinando pela

rejeição dos embargos.

É o relatório. 

VOTO

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto

em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os

embargos de declaração se prestam para complementar ou aclarar as decisões

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros,

contraditórios ou haja, em seu teor, ambiguidade (artigo 620 do CPP).

A finalidade, então, dos embargos de declaração é, tão somente,

corrigir defeitos porventura existentes nas decisões proferidas pelo magistrado,

pois eles não se prestam para reexame e novo julgamento do que foi decidido,

já que, para tanto, há recurso próprio previsto na legislação.
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Pois bem. Em suas razões (fls. 94/98), a Embargante sustentou,

tão somente, que preenche na íntegra todos os requisitos, dos incisos I, II e III,

“f” do art. 1º do Decreto Presidencial referente ao indulto do dia das mães, à

concessão do  indulto  quanto  ao crime  referente  à  ação penal  n.  0003142-

75.2013.815.2002.

Indagou, além do mais, que a concessão do indulto a apenas uma

de suas condenações torna inócua a medida, eis que não teria efeito prático,

devendo,  assim,  ser  a  matéria  do  agravo  totalmente  discutida,  inclusive  no

tocante  à  incidência  ou  não  da  concessão  de  indulto  ao  remanescente  do

quantum em decorrência  da  soma de  penas  que  havia  sido  efetuada  pela

magistrada a quo.

Pois bem. Da leitura do acórdão combatido, verifica-se extensa e

minuciosa fundamentação sobre a impossibilidade de concessão de indulto nos

casos de condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art.  33,

“caput” da Lei n. 11.343/06) haja vista a expressa vedação pelos art. 2º da Lei

n. 8.072/90 e art. 44 da Lei n. 11.343/06 e a submissão do poder discricionário

do Presidente da República ao princípio da legalidade, em especial à vedação

prevista no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal.

A propósito, lê-se:

Diante  de  todo  o  exposto,  ainda  que  o  Decreto
Presidencial  de  12  de  abril  de  2017  não  tenha
expressamente  vedado  a  sua  aplicação  às
condenadas  por  crime  de  tráfico  ilícito  de
entorpecentes delineado no “caput” do art. 33 da Lei n.
11.343/06, a impossibilidade de concessão de indulto
decorre de lei específica, tanto o é que somente previu
o indulto para o tráfico privilegiado (fl. 89v).

Ainda, foi mencionado:
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[…] A segunda, ao argumentar que o Decreto de 12 de
abril não teria previsto a concessão de indulto para os
casos de infrações em crimes hediondos. Ora, como
aqui  já  sustentado,  caso  o  fizesse  seria  ele
inconstitucional por afrontar o ordenamento jurídico; no
entanto,  ainda  que  se  considere  o  tráfico  ilícito  de
entorpecentes como crime hediondo por equiparação
(art. 2º da Lei n. 8.072/90), o mesmo rigor não pode
recair sobre o tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei n.
11.343/06), sendo, assim, permitido o perdão da pena
neste crime. (fl. 90v).

Nesse norte, considerando que a Embargante, na ação penal n.

0003142-75.2013.815.2002, foi condenada pela prática do crime capitulado no

art. 33 da Lei n. 11.343/06 (fls. 56/63), não poderia o indulto abarcá-la, motivo

pelo qual decidiu a Câmara Criminal, por unanimidade, pela necessidade de

cumprimento da pena imposta nesta, exclusivamente; o que restou, inclusive,

sublinhado à fl.  90v, a evidenciar a inexistência de contradição, omissão ou

obscuridade no julgado combatido.

Forte em tais razões, rejeito os embargos opostos, uma vez que

não  fora  evidenciada  qualquer  complementação  ou  esclarecimento  a  ser

procedido na decisão objurgada.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal ,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito  da  Silva,  relator,  e   Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.  Presente  à

sessão a Excelentíssima Senhora  Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo,

Procuradora de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos

01 (primeiro) dia do mês de março do ano de 2018

                             Des. João Benedito da Silva
                                            RELATOR
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