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EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA Nº 5022028-44.2018.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CONDENADO: DELUBIO SOARES DE CASTRO

DESPACHO/DECISÃO

1. DELÚBIO SOARES DE CASTRO opôs embargos de declaração (evento
25) em face da decisão associada ao evento 20. Pretende que este Juízo "[...] se digne sanar
omissão apontada e permita ao Requerente cumprir pena perto de sua família e amigos (arts.
86 e 103 da LEP), podendo ser ouvido a qualquer tempo pelo Juízo da Ação Penal nº
5052995-43.2016.4.04.7000, que tramita perante a 13ª Vara Criminal de Curitiba-PR, por
videoconferência, estando disponível o Peticionário na sede da Justiça Federal em Brasília-
DF [...]".

Requereu, em relação ao item 3 da decisão embargada, no tocante ao caráter
solidário da condenação à reparação de danos, que este Juízo "[...] se digne esclarecer qual o
alcance da determinação judicial, se deverá cada condenado buscar os bens dos demais
condenados". Outrossim, requereu que "[...] esse douto Juízo reconheça a impossibilidade
econômica do Peticionário em realizar pagamentos dos valores pecuniários, sem que tal
impossibilidade constatada frustre o direito de exercitar benefícios de execução penal".
Acostou comprovantes de endereço da filha (residente em Brasília/DF), de irmãos
(domiciliados em Goiânia/GO) e do genitor (residente em Buriti Alegre/GO).

Decido.

2. O Código de Processo Penal estabelece que qualquer das partes poderá, no
prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela
houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão (art. 382).

Registro, primeiramente, que os embargos de declaração não constituem
meio idôneo ao reexame da decisão indigitada, que é, exatamente, o que pretende o
embargante na hipótese dos autos.

O cabimento dos embargos restringe-se à análise de possível e real contradição
ou omissão e, ainda assim, desde que digam respeito aos termos da própria decisão, de modo
que ela, em si, seja contraditória ou omissa. Omissões e contradições entre a decisão e a lei,
entre a decisão e o entendimento jurisprudencial diverso ou entre a decisão e os fatos, devem
ser resolvidas por meio do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que os embargos de
declaração não se prestam a corrigir eventual erro de julgamento; admitindo-se que tal
recurso comporte efeitos infringentes apenas nos casos em que haja premissa equivocada,
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com reconhecimento de erro material ou de fato (STF. RE n. 194662 ED-ED-EDv/BA, Pleno.
In: DJe de 31.07.2015).

No caso, observa-se que este Juízo, no evento 20, já apreciou os argumentos
esposados pela defesa de DELÚBIO SOARES DE CASTRO nos presentes embargos de
declaração.

A circunstância de o executado provisório ter comprovado que seus diversos
parentes residem em Goiás não infirma as conclusões da decisão embargada. 

Entrementes, como expressamente assentado, a existência de interesse da
administração judiciária, para fins de instrução criminal, justifica a inclusão do
executado no sistema prisional em Curitiba/PR.

Ressalto, em razão do ora alegado, que tendo em vista a complexidade que
acompanhará a instrução processual, a pluralidade de réus e defensores, e os inúmeros atos a
serem realizados, com as respectivas intimações e pleitos defensivos dos mais diversos, e
ainda considerando que o sistema de videoconferência depende da disponibilidade limitada
de sinais de satélite e de condições técnicas nem sempre disponíveis ao juiz da causa, tenho
que o recambiamento do apenado mostra-se, de fato, necessário à célere e regular persecução
criminal - a exemplo do que já ocorreu com outros investigados -, sendo, por ora,
preponderante à garantia, não-absoluta, de custódia em local próximo à sua família. Nesse
sentido: STJ. HC nº 425.595/SC. Min. Nefi Cordeiro. decisão monocrática de 21/11/2017.

Reforço que nada obsta, em princípio, que ultimados os atos instrutórios seja
reavaliada a situação e, se for o caso, proceda-se a remoção do apenado.

3. Quanto à obrigação de reparar o dano, saliento novamente que não compete
ao Juízo da Execução ALTERAR os termos da condenação imposta a DELÚBIO
SOARES DE CASTRO.

Reitero que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na EP nº 22 (Min. Relator
Roberto Barroso. Informativo nº 780), considerou constitucional o art. 33, § 4º, do Código
Penal, que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a Administração
Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito.

Este Juízo esclareceu que aplicará esse entendimento jurisprudencial, por ser de
rigor prestigiar a função de uniformização da jurisprudência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal, principalmente em se tratando de questão constitucional.

Desse modo, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá
ser materializado por meio de recurso adequado nos autos da ação penal.

4. No evento 20, decidiu-se o seguinte quanto ao caráter solidário da obrigação
de reparar o dano:

Em relação ao caráter solidário da condenação à reparação de danos, ressalto que este Juízo
avaliará as situações de forma individualizada quando, em razão de uma mesma dívida,
existirem bens constritos pertencentes a diversos condenados. Para tanto, deverá a defesa
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expor de forma pormenorizada de que forma a quantia devida encontra-se garantida ou
adimplida pelos demais sentenciados.

Trata-se da mera aplicação do disposto nos artigos 264 e 275 do Código Civil,
que disciplinam as obrigações solidárias:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais
de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores
continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Vê-se, portanto, que este Juízo apenas afirmou que o pagamento ou a garantia
da dívida por qualquer dos coobrigados pode beneficiar os demais nos seguintes termos: (a)
se integralmente, a exigência do art. 33, § 4º, do Código Penal restará atendida; (b) se
parcialmente, os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo restante.

Logo, deverá o executado demonstrar, detalhadamente, se algum outro
coobrigado pagou a dívida em comum ou ao menos ofereceu bens em garantia da
execução da obrigação solidária.

5. Ante o exposto, CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO e REJEITO-OS no mérito, conforme fundamentação supra.

6. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Federal. Cumpra-se, expedindo-se
o necessário.
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