
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 12ª VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autos de execução penal provisória nº 5063078-55.2015.4.04.7000 

 

RENATO DE SOUZA DUQUE, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por 

intermédio de seus advogados infrassignatários, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, expor e requerer o que segue:  

 



 

 

1. Atualmente, o peticionário se encontra recluso ao cárcere por força de quatro 

decisões prolatadas pelo segundo grau de jurisdição, as quais foram proferidas no bojo 

das seguintes ações penais: a) ação penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000 (primeira 

condenação provisória); b) ação penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000 (segunda 

condenação provisória); c) ação penal nº 5030883-80.2016.4.04.7000 (terceira 

condenação provisória); d) ação penal nº 5045241-84.2015.4.04.7000 (quarta 

condenação provisória).    

2. Logo, é inquestionável o fato de que a constrição da liberdade do requerente, 

no bojo de tais processos, ocorre não por força de uma prisão preventiva, mas sim por 

conta de títulos executivos judiciais, os quais estão sendo cumpridos provisoriamente 

perante esse Juízo. Em outras palavras, em tais feitos, o peticionário não está preso 

cautelarmente, mas está recluso por força de decisões prolatadas pelo Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, o qual determinou a execução provisória das penas em tais casos.  

3. Ocorre que, e este é o motivo da vertente petição, na data de hoje, dia 19 de 

dezembro de 2018, o Ministro MARCO AURÉLIO, no bojo da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 54/DF, prolatou liminarmente a seguinte decisão:  

 

“Defiro a liminar para, reconhecendo a 

harmonia, com a Constituição Federal, do 

artigo 283 do Código de Processo Penal, 

determinar a suspensão de execução de pena 

cuja decisão a encerrá-la ainda não haja 

transitado em julgado, bem assim a libertação 

daqueles que tenham sido presos, ante exame de 

apelação, reservando-se o recolhimento aos 

casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 

312 do mencionado diploma processual. Submeto 

este ato ao referendo do Plenário, declarando-

me habilitado a relatar e votar quando da 

abertura do primeiro Semestre Judiciário de 

2019. 5. Publiquem.”   

 

 

4. Conforme se lê, a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal suspende, 

de modo erga omnes, a possibilidade de se executar provisoriamente, a partir de decisão 

de segundo grau (“ante exame de apelação”), uma sanção penal. Ou seja, a liminar proíbe 

que o condenado em segunda instância seja submetido ao cárcere por força de acordão 

condenatório, como no caso do requerente.  



 

 

5. Assim, tendo em vista que, nas quatro ações penais supramencionadas, ainda 

não há trânsito em julgado da decisão condenatória prolatada em desfavor de RENATO 

DUQUE; tendo em vista que, em tais processos, o peticionário se encontra preso por conta 

da execução provisória de suas penas; tendo em vista isto, é forçoso concluir que o 

vertente quadro jurídico se amolda perfeitamente à situação processual descrita na 

liminar supratranscrita, a qual proibiu o recolhimento ao cárcere de pessoas que se 

encontram em situação equivalente a do requerente.  

6. Dessa forma, por tais razões, apresenta-se a vertente petição para se 

demandar, por força do que dispôs a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal 

na ADC nº 54/DF, a expedição de alvará de soltura em favor de RENATO DUQUE, no âmbito 

das ações penais supramencionadas, vez que ele não pode continuar preso por conta da 

execução provisória de suas penas.  

7. Saliente-se, por fim, que não se fazem presentes in casu os requisitos 

dispostos no art. 312 do CPP, sobretudo porque o requerente é atualmente reconhecido 

colaborador da Justiça, cooperando com as autoridades tanto por intermédio de acordos 

formais, como de modo espontâneo. De mais a mais, frise-se que RENATO DUQUE já está 

preso há mais de três anos, sendo que todo o patrimônio ilícito angariado por ele já foi 

devolvido à Justiça; dados fáticos e objetivos estes que afastam qualquer necessidade de 

recolhimento provisório e preventivo do acusado ao cárcere.  

 

 

 

Nestes termos, pede-se deferimento. 

Curitiba/PR, 19 de dezembro de 2018. 

 
 
 

Tracy Reinaldet                                                                                                  Matteus Macedo 
OAB/PR nº 56.300                                                                                           OAB/PR nº 83.616 

 
 


