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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA FEDERAL DA 12ª VARA 

FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE CURITIBA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

URGENTE 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA 

 

 

 

Autos n°. 5010919-33.2018.4.04.7000 

Execução Penal Provisória 

 

 

 

 GERSON DE MELLO ALMADA, devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio dos procuradores signatários, 

comparece, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para manifestar-se 

nos seguintes termos. 

 

No julgamento de Medida Cautelar na Ação Declaratória 

de Constitucionalidade nº. 54/DF, o e. Min. Marco Aurélio deferiu a liminar para, 

reconhecendo a harmonia com a Constituição da República do art. 283, do Código de 

Processo Penal, determinar a suspensão da execução da pena cuja decisão a encerrá-

la ainda não haja transitado em julgado, bem como a libertação daqueles que tenham 

sido presos, ante exame da apelação. 

 

É exatamente o caso do Sr. GERSON DE MELLO ALMADA, 

cuja condenação foi mantida pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos 

de Ação Penal nºs. 5083351 89.2014.4.04.7000/PR e 5045241-

84.2015.404.7000/PR. Tem-se presente, ainda, que foram admitidos os Recursos 
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Especiais de ambos os feitos, que discutem aspectos relevantes da dosimetria das 

penas impostas ao Defendente, e que podem alterar sobremaneira as penas corporais 

impostas. Além disso, a prisão de GERSON DE MELLO ALMADA não está 

fundamentada em nenhuma das hipóteses previstas no art. 312, CPP. 

 

Considerando que, para o cumprimento da r. decisão do 

Pretório Excelso, basta a expedição do competente alvará de soltura, requer- se ao 

d. Juízo que exare o cumpra-se, dando seguimento aos trâmites de praxe para a 

colocação do Defendente em imediata liberdade, expedindo alvará de soltura 

endereçado ao diretor do Complexo Médico-Penal, em Pinhais – PR (Avenida Ivone 

Pimentel, s/n - Canguiri, Pinhais - PR, 83320-000), local onde se encontra atualmente 

custodiado, requerendo, finalmente, a dispensa do exame de corpo de delito. 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

Curitiba – PR, 19 de dezembro de 2018. 

 

 

 

CÁSSIO QUIRINO NORBERTO    HENRIQUE SMIJTINK 

OAB/PR 57.219      OAB/PR 67.641 

 


