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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

RÉU PRESO

1. DELÚBIO SOARES DE CASTRO foi condenado nos autos da Ação Penal
nº 5022182-33.2016.4.04.7000/PR, da 13ª Vara Federal desta Subseção Judiciária, pela
prática do crime previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/98. As penas totalizaram 6 (seis) anos
de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no
valor unitário de 2 (dois) salários mínimos vigentes em 11/2004. Foi condenado, ainda, ao
pagamento das custas processuais proporcionais.

Não obstante a possibilidade de interposição de recursos excepcionais pela
defesa, diante da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do HC nº
126.292, e do julgamento da MC nas ADCs nºs 43 e 44, bem como do ARE nº 964.246,
determinou-se a execução das penas, sendo encaminhada a este Juízo a ficha individual do
sentenciado (evento 1, DEC16).

Com base no art. 387, IV, do CPP, fixou-se em R$ 6.000.000,00 (seis milhões e
vinte e oito mil reais) o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes dos crimes, a
serem pagos à Petrobras (evento 1, ACOR15).

Em razão do cumprimento do mandado de prisão nº 700004970240, o
executado provisório encontra-se custodiado desde 24/05/2018 em São Paulo/SP, na
carceragem da Polícia Federal (evento 3).

A defesa pleiteou, no evento 4, que o executado cumpra pena em Brasília/DF,
nos termos do art. 103 da Lei de Execução Penal, local próximo ao seu meio social e familiar.
Argumentou que "sendo certo que essa expedição evitará desnecessário deslocamento de
todo o aparato estatal desde São Paulo-SP até a cidade de Curitiba-PR e
recambiamento/transferência para Brasília-DF, emprestando dignidade ao próprio
reeducando, é que se pede a Vossa Excelência possa o Peticionário cumprir a pena imposta
em Brasília-DF, expedindo-se a competente guia de execução ao Juízo da Vara de Execuções
de Brasília-DF, bem como determinação para que seja encaminhado de São Paulo-SP para
Brasília-DF visando início do referido cumprimento na capital federal".

Apresentado o cálculo da importância devida a título de reparação de danos,
multa e custas processuais nos autos de Ação Penal nº 5022182-33.2016.4.04.7000/PR
(evento 12).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
12ª Vara Federal de Curitiba
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Instado, o Ministério Público Federal manifestou-se contrariamente ao pleito da
defesa. Asseverou que "DELÚBIO SOARES DE CASTRO é atualmente acusado em ação
penal no âmbito da Operação Lava Jato, autuada sob o nº 5052995-43.2016.4.04.7000, o
que torna indispensável a permanência do apenado em Curitiba pelo interesse processual".
Argumentou que "[...] o direito ao convívio de DELÚBIO SOARES DE CASTRO com os
familiares dele não deve prevalecer sobre os interesses da administração da justiça criminal,
posto que seria dispendioso aos cofres públicos o traslado do apenado toda a vez que se fizer
necessário o comparecimento ao Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba" (evento 15).

A defesa de DELÚBIO SOARES DE CASTRO, no evento 17, peticionou "
[...] para se manifestar acerca do parecer lançado pelo Ministério Público Federal (evento
15) e sobre sua douta decisão (evento 05) que determinou cálculos dos valores pecuniários".
Questionou "tocante ao valor da multa aplicada ao Peticionário, pede se digne esclarecer
(382 do CPP – Embargos de Declaração) se referido pagamento (ou parcelamento) é
condição indispensável para progressão de regime de cumprimento de pena ou obtenção de
benefícios de ressocialização, previstos na Constituição e na LEP"; e se o pedido de
parcelamento deve ser proposto perante este Juízo ou a órgão fazendário. Discorreu que o
valor a título de reparação de danos é impagável e que "[...] não pode ser o Peticionário
responsável isoladamente pelo valor que solidariamente foi imputado a todos os
condenados". Pleiteou "[...] o direito a não haver o condicionamento do exercício da
ressocialização ao adimplemento pecuniário". Argumentou "[...] que querer condicionar o
pagamento de pena pecuniária (multa) para obtenção de benefícios é o mesmo que
condicionar a ressocialização prevista na Carta Magna ao pagamento em dinheiro para sua
obtenção, o que é vedado pela Constituição Federal brasileira e Tratados Internacionais de
Direitos Humanos de que o Brasil é signatário (e.g, Convenção Americana de Direitos
Humanos e Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos), que é a prisão por dívida, já
excluída (à exceção da oriunda de dívida alimentícia) de nosso ordenamento pátrio desde o
emblemático julgamento do STF/RE 366343/SP". Insurgiu-se contra a condenação do
executado ao pagamento de indenização à Petrobras, pois o fatos imputados ocorreram em
2004 e "[...] essa hipótese de o Juiz criminal já condenar estipulando valor de condenação
somente ocorreu em 2008, com a lei 11.719/2008, e o artigo 5o , XL da Carta Magna não
permite retroação de sua incidência, pois não se trata de norma meramente processual, mas
que tem caráter material, destarte não se pode aplicar ao caso concreto, pois a acusação e a
condenação versam sobre caso supostamente ocorrido em 2004". Reiterou o interesse de
cumprir pena em Brasília/DF, afirmando que o executado, eventualmente, poderá acompanhar
atos processuais perante a Justiça Federal em Curitiba/PR por videoconferência.

Decido.

2. De acordo com a legislação nacional a execução penal será processada no
local da condenação (v.g. arts. 66, 86 e 105 da Lei de Execução Penal; art. 289, 668 e 675 do
CPP).

Não descurou o legislador, todavia, em razão dos próprios fins da pena, da
possibilidade de efetivar-se a execução no local de domicílio do preso, de modo a assegurar a
sua permanência em local próximo ao seu meio social e familiar (v.g. art. 86 e 103 da LEP).
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Isto porque, consoante doutrina e jurisprudência, "tanto quanto possível,
incumbe ao Estado adotar medidas preparatórias ao retorno do condenado ao convívio
social. Os valores humanos fulminam os enfoques segregacionistas. A ordem jurídica em
vigor consagra o direito do preso de ser transferido para local em que possua raízes,
visando a indispensável assistência pelos familiares. Os óbices ao acolhimento do pleito
devem ser inafastáveis e exsurgir ao primeiro exame, consideradas as precárias condições do
sistema carcerário pátrio. (STF. HC nº 71179, Relator Min. Marco Aurélio, Segunda Turma,
julgado em 19/04/1994. In: DJ de 03/06/1994).

Assim, na prática, a condenação penal deve ser executada, ordinariamente, no
local onde cometido o crime ou em que proferida a sentença condenatória, ou, ainda,
naquele próximo aos familiares do condenado (HC 88.508/RJ MC-AgR, rel. Min. Celso de
Mello, DJe 18.1213).

Previu o legislador, ainda, no artigo 86 da LEP, que a "implementação executiva
do título penal condenatório pode realizar-se, legitimamente, em lugar diverso daqueles
anteriormente referidos, desde que ocorrentes, como sucede na espécie, situações
vinculadas a determinados fatores, como os pertinentes à conveniência da administração
penitenciária ou a critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da
ordem pública". (HC 88.508/RJ MC-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.1213).

Destaco, excerto do voto do Min. Celso de Mello no julgamento do  Ag.Reg. na
MC no HC 88.508/RJ, DJe 18.12.13):

Isso significa, portanto, tal como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, que a Lei de
Execução Penal não criou “para o condenado um direito subjetivo” que se possa qualificar
como sendo de observância obrigatória por parte do Estado, notadamente por parte de sua
administração judiciária (RT 709/422, Rel. Min. SYDNEY SANCHES), pois o cumprimento do
que prescreve o art. 86 da Lei nº 7.210/84 está sujeito a critérios de conveniência e de
oportunidade, que devem informar o próprio juízo a ser formulado pelo magistrado
competente.

É por isso que esta Suprema Corte (RT 612/422, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI), sem
desconhecer que a legislação referida possibilita, sempre que materialmente viável, a
permanência do condenado “em local próximo ao meio social em que vive sua família”, não
subtrai, contudo, ao magistrado competente o poder de decidir sobre a conveniência, a
necessidade, a oportunidade ou a utilidade de adotar medida que implique remoção do
sentenciado para lugar diverso.

Cabe rememorar, no ponto, o magistério, sempre autorizado, de JÚLIO FABBRINI
MIRABETE (“Execução Penal”, p. 238/239, item n. 4.9, 9ª ed., 2000, Atlas), cuja lição, a
propósito do art. 86 da Lei de Execução Penal, adverte que essa regra legal “não outorga ao
sentenciado direito líquido e certo à concessão do pedido”, pois “a transferência [mesmo
para o meio social em que vivam seus familiares] é uma faculdade do juiz, fundada em razões
de conveniência e oportunidade”.

Inquestionável, desse modo, a possibilidade de a execução da pena privativa de liberdade
efetivar-se em local diverso daqueles que venho de mencionar, ainda que distante do lugar em
que residam os familiares do condenado, valendo destacar que esse entendimento encontra
pleno apoio na jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 686/325 – RT 744/521 – RT
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776/701 – RT 787/611, v.g.), eis que, em tema de execução da pena, o sentenciado não tem
direito subjetivo de caráter absoluto que lhe confira a prerrogativa de pretender transferência
para estabelecimento penal de sua preferência".

A propósito, nem poderia ser diversa a compreensão, pois, consoante ressaltado
pelo Ministério Público Federal, a hermenêutica jurídica moderna não tergiversa sobre
a relatividade dos direitos:

Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter
absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do
princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção,
por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou
coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto
constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas
- e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações
de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de
outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia
pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias
de terceiros (MS 23452, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em
16/09/1999. In: DJ de 12/05/2000).

Com efeito, a inclusão e/ou transferência para outra unidade prisional não
representa direito público subjetivo do condenado, irrecusável pela administração judiciária. 
"Para concedê-la ou recusá-la, o juiz deve levar em conta, não apenas as conveniências
pessoais e familiares do preso, mas, também, os da administração pública, sobretudo quando
relacionadas com o efetivo cumprimento da pena". (STF. HC 71.076/GO, rel. Min. Sydney
Sanches, Primeira Turma. In: DJ de 06/058/1994).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região:

O direito do preso provisório de permanecer em local próximo aos seus familiares não
configura garantia absoluta, podendo ser afastada quando houver conflitos entre os direitos
do preso e os interesses da administração da justiça criminal. (TRF4, HC 5002151-
69.2018.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos
autos em 22/02/2018).

Analisando os autos, no entanto, observo que  DELÚBIO SOARES DE
CASTRO possuía domicílio residencial e profissional em São Paulo/SP (evento 1, INIC1; e
evento 17, ANEXO2) - local inclusive em que se apresentou à Polícia Federal - e não há
elementos suficientes que permitam concluir que o local próximo de seu meio social e
familiar corresponda a Brasília/DF, uma vez que somente foi juntado um simples
comprovante de endereço em nome de sua filha na capital federal (evento 4, fl. 2).

Não bastasse, DELÚBIO SOARES DE CASTRO figura como réu na ação
penal nº 5052995-43.2016.4.04.7000, a qual está em fase de instrução.

Constata-se, então, a existência de interesse da administração judiciária, para
fins de instrução criminal, na inclusão do executado no sistema prisional em Curitiba/PR.



20/06/2018 :: 700005029719 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0c2adacbe65fea3bcf4989b8b… 5/7

5022028-44.2018.4.04.7000 700005029719 .V24

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

Portanto, denota-se de rigor transferência do executado para o sistema
prisional em Curitiba/PR, Complexo Médico Penal, em ala reservada aos presos da
Operação Lavajato.

3. A defesa de DELÚBIO SOARES DE CASTRO manifestou-se, no evento
17, afirmando que condicionar a progressão de regime à reparação de danos configura prisão
por dívida.

A par do equívoco na argumentação, uma vez que a prisão do ora apenado deve-
se ao cometimento de crime e a questão estar afeta a eventual direito à progressão, impende
destacar 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. O argumento de que a aplicação do
§4º do art. 33 do Código Penal configuraria prisão por dívida foi enfrentado pelo STF:

III.1. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO

17. Não considero a alegação da impossibilidade de pagamento como capaz de impedir a
aplicação do § 4º do art. 33 do Código Penal. Noto, de plano, que o argumento da prisão por
dívida (CF, art. 5º, LXVII) não se aplica na espécie. Com efeito, não está em discussão a
liberdade do sentenciado, mas o direito de progredir ou não para regime menos rigoroso. A
pena privativa de liberdade subsiste em qualquer caso. Em segundo lugar, reiterando o já
afirmado, o dever de restituir a quantia desviada não é uma sanção adicional, mas o mínimo
a se exigir, sob pena de o crime compensar. Note-se bem: não se trata de um pagamento,
mas de devolução. Em terceiro lugar, não impressiona a abertura do sigilo fiscal e bancário.
Não é na declaração de bens e de rendimentos à Receita Federal que se vai encontrar o
produto de peculato.

Em que pese tal precedente não ostente eficácia vinculante, deve-se prestigiar a
função de uniformização da jurisprudência atribuída ao Supremo Tribunal Federal,
principalmente em se tratando de questão constitucional.

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 expor de forma pormenorizada de que forma a quantia devida encontra-se
garantida ou adimplida pelos demais sentenciados.

De outro norte, como bem ressaltado pela própria defesa, não compete ao Juízo
da Execução alterar os termos da condenação imposta a DELÚBIO SOARES DE
CASTRO. Desse modo, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser
materializado por meio de recurso adequado nos autos da ação penal.

Esclareço que pedidos de parcelamento devem ser apresentados a este Juízo da
execução.
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Registro ainda que o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se pela
possibilidade da execução provisória de pena acessória, conforme decisões proferidas, v.g., no
ARE nº 954.883 (rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-89 publicado em 04/05/2016 e DJe-210
publicado em 03/10/2016), o que autoriza a imediata execução da pena de multa, além das
custas processuais, bem como do valor mínimo fixado de reparação dos danos.

Não por outra razão, este Juízo tem intimado os executados para o pagamento
das penas pecuniárias e custas, asseverando, contudo, em face ao caráter provisório da
execução, que os respectivos valores permanecerão em depósito em conta vinculada à
ação penal para destinação apenas após o trânsito em julgado.

O depósito dos valores em conta vinculada assegura os interesses contrapostos
do Estado e do executado, bem como o disposto no artigo 51 do Código Penal. E nesta
perspectiva de acautelamento dos interesses, a medida autoriza o parcelamento do valor pelo
período da pena privativa de liberdade, condição esta que não se mostra viável após o trânsito
em julgado.

Com efeito, a "antecipação" do pagamento beneficia exclusivamente ao
apenado que tem a faculdade de parcelar o valor pelo prazo correspondente ao período da
pena, a par de evidenciar o senso de responsabilidade e comprometimento com a execução
penal.

Não se olvide, ademais, que o Supremo Tribunal Federal já assentou o
entendimento "que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional" (STF, EP 8, ProReg-
Agr.Reg./DF, rel. Min. Roberto Barroso, DJe- 20-09-2017).

Entrementes, é fato que outras consequências executivas somente podem ser
adotadas após o trânsito em julgado, uma vez que a pena de multa, havida como dívida de
valor, deverá ser encaminhada à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida
ativa e eventual cobrança judicial.

4. Após o recambiamento do preso, em observância à Súmula nº 716 do
Supremo Tribunal Federal, expeça-se guia de recolhimento provisória ao Juízo
competente, a quem caberá, por analogia à Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça,
decidir acerca de eventuais incidentes relativos à custódia do executado.

4.1. Encaminhe-se uma cópia da guia ao estabelecimento prisional onde se
encontra custodiado o apenado.

4.2. Instruam-se os expedientes com cópias das peças processuais necessárias
descritas na Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça.

5. Intimem-se o Ministério Público Federal e a defesa. Cientifique-se a Polícia
Federal desta decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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