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Excelentíssimo senhor Juiz da 12a Vara Federal de Curitiba, Seção Judiciária Federal do 

Paraná. 

 

Protocolo no 50220284420184047000/PR 

Esta Petição: Delúbio Soares de Castro requer juntada de decisão liminar na ADC 54/STF e expedição de 

Alvará de Soltura 

 

 Delúbio Soares de Castro, já qualificado, comparece perante para requerer a juntada 

de decisão proferida pelo Ministro Relator na ADC 44 perante o Supremo Tribunal Federal, 

na qual reconhece a impossibilidade de execução provisória de pena ou antecipada, sem 

anuência do condenado ou sem que haja requisito de cautelaridade, nos termos ora 

transcritos: 

 

“MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

CONSTITUCIONALIDADE 54 DISTRITO FEDERAL 

[...] 3. Convencido da urgência da apreciação do tema, aciono os artigos 10 da 

Lei nº 9.868/1999, 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 e 21, inciso V, do Regimento 

Interno e 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. 

[...] 

Brasília, 19 de dezembro de 2018, às 14 horas. 

Ministro MARCO AURÉLIO 

Relator” 

 

Assim, pede seja revogada a decisão que determinou a execução da pena do ora 

Peticionário, porque não há qualquer prisão cautelar imposta a ele e porque ainda não 

coberta pelo manto do trânsito em julgado sua condenação, nos termos do artigo 283 do 

CPP, pelo que expressamente dispensa a realização de exame de corpo delito para sua saída; 

com consequente providências de atos e medidas por Vossa Excelência visando a 

desencarcerar imediatamente o ora Peticionário, em respeito à autoridade do julgado 

emanado do Supremo Tribunal Federal. 

 

É o que tem a pedir, respeitosamente. 

Curitiba, Paraná, 19 de dezembro de 2018. 

 

Pedro Paulo de Medeiros 

OAB.GO no 18.111 


