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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
Plantão - JFPR

EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA Nº 5014411-33.2018.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CONDENADO: LUIZ INACIO LULA DA SILVA

DESPACHO/DECISÃO

1. Em Plantão.

2. Resta prejudicado o pedido formulado no evento 439,
por não mais estar em vigor a liminar que o fundamentou. Nesse sentido
reporto-me às razões expostas na manifestação ministerial do evento
442, às quais passam a constar desta decisão por remissão.

3. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA requer
autorização/permissão de saída para comparecer ao velório e
sepultamento de Sigmaringa Seixas, que ocorrerão na manhã e tarde do
dia 26/12/2018, respectivamente, no Cemitério Campo Santo, em
Brasília/DF.

Fundamenta o pedido no estreito relacionamento pessoal
existente há mais de 30 anos entre o Requerente e Sigmaringa Seixas.

O Requerente está custodiado em cumprimento de pena de
reclusão, fixada em sentença condenatória confirmada em Segunda
Instância.

Segundo preceitua o artigo 120 da Lei de Execução Penal
(Lei 7.210/84) aplicável ao caso:

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou
semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair
do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos
seguintes fatos:

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira,
ascendente, descendente ou irmão;
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Sendo assim, a despeito da alegada proximidade existente,
não está caracterizado o grau de parentesco entre o Requerente e o
falecido necessário para ensejar a autorização de saída pleiteada.

Indefiro o pedido.

Intime-se a defesa do Requerente.

 

Documento eletrônico assinado por VICENTE DE PAULA ATAIDE JUNIOR, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº
17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o
preenchimento do código verificador 700006101051v7 e do código CRC 1680fb4a. 
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Signatário (a): VICENTE DE PAULA ATAIDE JUNIOR 
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