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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  DE
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  DETECTADA
OMISSÃO  QUANTO  À  ANÁLISE  DO  PEDIDO
DE  SUBSTITUIÇÃO  DA  REPRIMENDA
CORPÓREA  POR  PENAS  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS,  EM  FACE  DA  DETRAÇÃO
OPERADA.  AUSÊNCIA  DE  MENÇÃO
EXPRESSA.  NECESSIDADE  DE  SUPRIR  TAL
OMISSÃO.  EFEITOS,  POREM,  MERAMENTE
INTEGRATIVOS,  POIS  QUE  REJEITADA  A
PRETENSA SUBSTITUIÇÃO.  AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS  OBJETIVOS  PARA  A
CONCESSÃO  DA  BENESSE.  ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS COM EFEITOS MERAMENTE
INTEGRATIVOS.

Verificando-se  que  o  acórdão  não  debateu
expressamente o pedido de substituição da pena
corpórea,  há  que  se  acolher  os  embargos  de
declaração, a fim de que a omissão seja suprida.

Nos termos do § 2º do art. 387, do CPP, o tempo
de prisão provisória será computado para fins de
determinação do regime inicial de pena privativa
de liberdade, não havendo que falar em redução
do  quantum da  reprimenda,  para  fins  de
substituição por penas restritivas de direitos.

Dá-se  aos  embargos  de  declaração  efeitos
meramente  integrativos  quando  a  análise  da
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matéria omissa não implica nenhuma alteração no
julgamento do recurso cujo acórdão se impugna

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  autos  identificados
acima,

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS, COM EFEITOS
MERAMENTE INTEGRATIVOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM
HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

O  acusado  Antônio  Sucupira  Sobrinho e  outros  03  (três)

corréus foram  denunciados  pelo  representante  do  Ministério  Público com

atuação na 6ª Vara Mista da Comarca de Sousa/PB, pela prática, em tese,

dos crimes tipificados nos arts. 33, 35, e 40, inc. V, todos da Lei nº 11.343/06,

conforme se vê da peça acusatória.

Após a devida instrução processual,  veio o juízo sentenciante a

julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando todos

os 4 (quatro) acusados pelas práticas dos delitos esculpidos nos arts. 30 e 35

da Lei Antidrogas, e absolvendo-os do crime capitulado no art. 40 da referida

norma penal.

Inconformados com a sentença condenatória, o  acusado  Márcio

Antônio Sucupira Sobrinho e outros dois sentenciados interpuseram recurso

de apelação criminal,  ocasião em que pugnaram pela reforma da sentença

condenatória.

A Egrégia  Câmara  Criminal  rejeitou  a  preliminar  arguida  e,  no

mérito,  deu provimento parcial  ao apelo, para afastar a  condenação pelo

crime de associação para o tráfico de drogas e, também, estender seus efeitos

à corré que não apelou da sentença de 1º Grau.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em  razão  da  referida  absolvição,  restou  remanescente,  em

desfavor  do  acusado  Antônio  Sucupira Sobrinho,  a  condenação referente  a

prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena foi fixada pelo juízo primevo - e

mantidas por este Órgão Recursal – em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15

(quinze) dias de reclusão, além de 520 dias-multa.

Em face da decisão proferida por este Egrégio Órgão Colegiado,

os três apelantes opuseram Embargos de Declaração.

O  então  embargante Antônio  Sucupira  Sobrinho  (fls.

1.009/1.013) pugnou, liminarmente, a suspensão do cumprimento da execução

da pena. No mérito, aduziu que houve omissão no julgado, por não ter sido

realizada a detração,  nos termos do art. 387, §2º, do CP, e a consequente

readequação de regime prisional para o regime aberto, em razão do período de

tempo em que permaneceram enclausurados provisoriamente (1 ano, 3 meses

e 15 dias). Na ocasião, requereu, caso fossem acolhidos aqueles embargos

de declaração, que houvesse a substituição da reprimenda corpórea por

penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

Ocorreu  que  este  Órgão  Colegiado  acolheu os  referidos

embargos  e  aplicou  a  detração  da  pena,  bem  como  readequou  o  regime

prisional para o aberto (Acórdão de fls. 1.050/1.054.).

Irresignado, o ora embargante Antônio Sucupira Sobrinho opôs

os presentes embargos (fls. 1.062/1.065), alegando que o acórdão foi omisso

quanto à análise do pedido de substituição da reprimenda corpórea por penas

restritivas de direitos.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  por

intermédio do Procurador Joaci Juvino da Costa Silva, opinou pelo acolhimento

Desembargador João Benedito da Silva
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dos embargos, com efeitos meramente integrativos.

É o relatório.

V O T O

Como  visto,  o  ora  recorrente  foi  condenado  em  1ª  Instância.

Inconformado,  interpôs  recurso  de  apelação  criminal,  para  o  qual  foi  dado

provimento parcial. Ato contínuo, opôs embargos de declaração, os quais foram

acolhidos, para aplicar a detração penal e readequar o regime prisional.  Agora,

vem opor os presentes embargos declaratórios em face da decisão proferida

no julgamento daquele primeiro instrumento aclaratório,  por  ter  sido omisso

quanto ao pedido de substituição da pena. 

Fazendo uma leitura atenta do acórdão de fls. 1.050/1.054., vê-se

que  houve,  efetivamente,  omissão  quanto  ao  referido  pleito,  o  qual  fora

veiculado nos embargos de fls. 1.050/1.054v.

Assim,  forçoso  reconhecer  que  a  ausência  de  análise  dessa

questão  no  acórdão  embargado  constitui  omissão  a  ser  suprida  nessa

oportunidade,  motivo  pelo  qual  os  embargos  de  declaração  devem  ser

acolhidos.

Não merece reforma, contudo, o acórdão embargado. 

Ora, o teor do § 2º do art. 387, do CPP, é claro ao dispor que o

tempo de  prisão  provisória  será  computado  para  fins  de  determinação do

regime inicial de pena privativa de liberdade, in verbis:

Art. 387

[...]

Desembargador João Benedito da Silva
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§  2o   O  tempo  de  prisão  provisória,  de  prisão
administrativa  ou  de  internação,  no  Brasil  ou  no
estrangeiro,  será  computado  para  fins  de
determinação do regime inicial  de  pena privativa  de
liberdade. 

Desse  modo,  verifica-se  que  o  dispositivo  legal  em  epígrafe,

incluído pela Lei nº 12.736/12, limita os efeitos da detração, tão somente, para

a fixação do regime prisional, não cabendo falar em redução da carga penal

fixada.

Nessa vertente, destaco excerto do parecer exarado pela douta

Procuradoria de Justiça:

“(…) À margem de das controvérsias e presumindo-se
a constitucionalidade da norma, é possível antever a
conclusão de que o §  2º  do art.  387 do Código de
Processo Penal tem influência na fixação do regime
inicial  de  cumprimento  da  pena,  não  devendo
implicar na redução do ‘quantum’ da pena corporal
(…) (Destaquei)

Dessarte,  a  aplicação  da  detração  não  implica  na  redução  da

carga penal fixada, mas tão somente na imposição do regime prisional e no

restante do tempo de pena a cumprir pelo réu condenado.

Por  tais  razões,  para  aferir  o  cumprimento  do  critério  objetivo

capitulado no art. 44, inc. I, do CP, deve ser observada o  quantum da pena

corpórea, sendo indiferente a eventual aplicação de detração.

Na  espécie,  conforme  visto  no  Relatório,  a  pena  imposta  ao

acusado  Antônio Sucupira Sobrinho, após o julgamento da apelação criminal

que reformou a sentença de 1º Grau, foi reduzida para 5 (cinco) anos, 2 (dois)

meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ou seja, acima do patamar máximo (4

anos) para a concessão da benesse, sendo, portanto, descabida a substituição

Desembargador João Benedito da Silva
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postulada.

Ausente tal requisito de ordem objetiva, desnecessário verificar o

eventual preenchimento dos requisitos subjetivos.

Face  ao  exposto,  acolho  os  embargos  declaratórios,

conferindo-lhes,  porém,  efeitos  meramente  integrativos,  para,  suprindo  a

omissão do acórdão no tocante ao pedido substituição da reprimenda corpórea

por penas restritivas de direitos, rejeitá-lo.

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 Ramo. 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, aos 10 (dez)

dias do mês   de abril de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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