
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
12ª Vara Federal de Curitiba

Avenida Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1678
- www.jfpr.jus.br - Email: prctb12@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA Nº 5014411-33.2018.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CONDENADO: LUIZ INACIO LULA DA SILVA

DESPACHO/DECISÃO

1. Os pedidos de eventos 439 e 443 foram suficientemente
analisados pelo Juízo plantonista (evento 446), nada mais havendo a
deliberar a respeito.

Há outras questões pendentes de apreciação judicial nestes
autos.

2. No evento 425 juntou-se substabelecimento, com reserva
de poderes, a Gleisi Helena Hoffmann, referente aos autos n. 0602449-
77.2017.6.00.0000, do Tribunal Superior Eleitoral, "para que surta os
efeitos legais". O Ministério Público Federal se manifestou no evento 428.

Reiteram-se os fundamentos das decisões de eventos 303, 348
e 369. A questão já foi exaustivamente analisada por este Juízo.

Desse modo, nada há a ser alterado no ponto.

3. No evento 428 o Ministério Público Federal requereu que
Fernando Haddad se limite às visitas sociais. Apontou que a procuração a
ele outorgada, juntada no evento 244, confere poderes para que "sejam
tomadas todas as medidas administrativas e judiciais com o objetivo de
assegurar os direitos do Outorgante na condição de pré-candidato à
Presidente da República". Considera que tal situação deixou de existir com
a impugnação da candidatura do apenado, razão pela qual perdeu o objeto a
procuração outorgada.

A defesa se manifestou no evento 420. Entende que o
mandato outorgado a Fernando Haddad permanece válido. Afirma que a
despeito do encerramento do processo eleitoral há pendências jurídicas



relativas ao sufrágio em trâmite perante instâncias nacionais e
internacionais que serão acompanhadas por Fernando Haddad na condição
de advogado.

3.1. A procuração outorgada a Fernando Haddad consta do
evento 244. Datada de 03 de julho de 2018, confere ao outorgado plenos e
gerais poderes para o foro geral, com a cláusula 'ad judicia et extra', em
qualquer juízo, instância ou tribunal, ESPECIALMENTE para que sejam
tomadas todas as medidas administrativas e judiciais com o objetivo de
assegurar os direitos do Outorgante na condição de pré-candidato à
Presidente da República.  

Como se infere dos termos empregados no instrumento
procuratório, os poderes amplos para atuação em juízo ou fora dele
(extensão) foram outorgados especialmente para a adoção das medidas
necessárias para assegurar os direitos do outorgante na condição de pré-
candidato à Presidência (finalidade). 

Ante o reconhecimento da inelegibilidade do executado, no
início do mês de setembro de 2018, o partido político ao qual está filiado
lançou, poucos dias depois, candidatura própria ao cargo de Presidente da
República, no caso, o próprio advogado que pretende ver reconhecida a
manutenção da eficácia de seu mandato. Realizadas as eleições, o
candidato eleito foi diplomado e empossado.

Diante desse contexto, claramente não se vislumbram
indicativos da necessidade e utilidade na defesa dos interesses do
executado na condição de pré-candidato. Como visto, a sua candidatura foi
substituída pelo próprio partido. As eleições, ademais, já se findaram, não
tendo a defesa comprovado nos autos a existência de processo ou qualquer
medida concreta impugnativa que efetivamente conte com a atuação do
procurador em questão.

Dito isso, efetivamente se vislumbra o término da eficácia do
mandato outorgado. Logo, não se pode autorizar a visitação do outorgado
na condição de representante do ora apenado.

Acresça-se, sob outro vértice, que após determinação na
decisão de evento 303 para regularização da representação processual do
detento, tendo em vista as diversas procurações sucessivamente juntadas
aos autos, permaneceram especificamente atuando perante este Juízo de
execução os advogados constantes da procuração de evento 356.

Por fim, ainda que se mantivesse a eficácia do mandato – o
que se cogita exclusivamente para fins argumentativos – não se identificou
qual seria a necessidade e utilidade jurídicas de contato direto e constante
de Fernando Haddad com o apenado.



Como já afirmado nestes autos, as prerrogativas da advocacia,
que se destinam à efetiva proteção do cidadão, não podem nem devem ser
invocadas e/ou utilizadas em abuso de direito, com o propósito de burlar as
regras e controles da unidade prisional.

Desse modo, defiro o requerimento de evento 428,
reconhecendo o término da eficácia do mandato outorgado a Fernando
Haddad.

Registre-se que esta decisão se restringe à impossibilidade de
comparecimento no local de custódia de Fernando Haddad na qualidade de
procurador do executado. Não há aqui vedação à visitação ao detento,
desde que observado o regime próprio das visitas sociais.

  4. No evento 297 o Ministério Público Federal requereu a
solicitação de informações à autoridade policial acerca de entrevista ao
executado publicada no jornal italiano "La Repubblica". O requerimento
foi deferido (evento 303).

No evento 338 a Autoridade Policial prestou as seguintes
informações a respeito: "Em momento algum foi deferido ao custodiado
requerimento para conceder entrevista a qualquer meio de comunicação.
Seus defensores estão cientes que tal medida somente será permitida com
autorização judicial, portanto, não houve o conhecimento e muito menos o
deferimento a representantes da imprensa de se entrevistar com o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva" (OFÍCIO C1).

Intimada, a defesa se manifestou no evento 420. Afirmou que
as perguntas foram respondidas por escrito pelo executado, havendo
indicação expressa na matéria jornalística nesse sentido. Concluiu não ter
havido gravação em áudio da entrevista.

No evento 428 o Ministério Público Federal manifestou
ciência quanto aos esclarecimentos prestados pela defesa. Apontou que o
contato com o mundo exterior ocorreu em conformidade com o disposto no
artigo 41, XV, da Lei de Execução Penal. Aduziu que a decisão de evento
320 não era suficientemente clara quanto à concessão de entrevistas por
meio escrito e que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida
na Suspensão de Liminar 1.178/PR, após o fato, as entrevistas a veículos de
imprensa por qualquer forma de meio escrito estão definitivamente
proibidas. Agregou que a repetição desse tipo de episódio, afora configurar
descumprimento da decisão judicial, caracteriza-se como infração
disciplinar.

4.1. Acolho a promoção do Ministério Público Federal.
Conforme exposto, a partir dos esclarecimentos prestados não restou
evidenciada a concessão de entrevista em violação à disciplina legal e às
decisões judiciais até então proferidas no âmbito desta execução.



5. Na manifestação de evento 297 o Ministério Público
Federal requereu a solicitação de informações à Autoridade Policial acerca
da regularidade da visitação ao executado, apontando a realização de
visitas de "caráter religioso" em dia e horário diversos da visitação comum.
Afirmou que tais visitas deveriam ocorrer na mesma data em que realizadas
as demais. O requerimento foi deferido na decisão de evento 303.

A Autoridade Policial apresentou informações nos eventos
338 e 397. Quanto às visitas de caráter religioso, expôs ter sido
estabelecida permissão de visitação ao custodiado, desde que uma vez por
semana, às segundas-feiras, no período da tarde e por no máximo uma
hora. Desse modo, haveria deferimento da visita uma vez por semana,
mediante requerimento da defesa, com indicação do religioso. Afirmou
ainda que em relação aos demais custodiados estaria deferida a visita
religiosa de um Padre, uma vez por mês, preferencialmente na primeira
sexta-feira de cada mês. Anexou relação de visitas com data e nome dos
religiosos que estiveram com o custodiado.

5.1. O art. 5º, VII, da Constituição Federal assegura, nos
termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.

Conferindo densidade normativa para atribuir plena eficácia à
regra constitucional, o artigo 24 da Lei de Execução Penal preceitua que a
assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e
aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços
organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de
instrução religiosa. Do texto normativo em questão extraem-se regras
essenciais para adequada compreensão da situação ora em análise.

Em primeiro lugar, o dispositivo estabelece o dever jurídico
de o Estado organizar serviços de prestação de assistência religiosa. Assim,
deverá haver no ambiente carcerário atendimento aos detentos por meio de
representante religioso qualificado e, se as condições estruturais e
organizacionais permitirem, até mesmo com a celebração de cultos ou
outras atividades que componham os ritos litúrgicos, caso adequados ao
ambiente prisional.

Em segundo lugar, em atenção à liberdade de crença, confere
ao recluso o direito potestativo de participar ou não dos serviços ofertados,
não podendo, portanto, ser compelido a frequentar os atendimentos e
atividades prestadas. Ademais, garante-se ainda ao detento o direito de
possuir livros de instrução religiosa.

Ao que se tem notícia, o dever jurídico estatal vem sendo
cumprido no âmbito da carceragem da Superintendência da Polícia Federal
no Estado do Paraná.



Conforme informação policial, organizou-se serviço de
prestação de assistência religiosa, com atendimento periódico de
representante religioso qualificado.

Ademais, não se tem notícia de que se tenham criado
obstáculos ao exercício dos direitos potestativos acima mencionados.

No tocante especificamente ao cumprimento de pena objeto
desta execução, segundo informado nos autos, atualmente o detento Luiz
Inácio Lula da Silva tem recebido visitas de diversos líderes religiosos, das
mais diversas crenças, fora, portanto, do serviço de prestação de assistência
religiosa ofertado pelo estabelecimento prisional.

A manutenção dessas visitas não se mostra compatível com
os princípios e as regras que regem a execução da pena.

Inicialmente, como se infere da redação dos dispositivos
referidos, mas também de sua intepretação sistemática e teleológica, o
ordenamento jurídico não outorga ao detento o direito subjetivo de ter
serviço de atendimento religioso que bem lhe aprouver, com exclusividade
e alheio à organização do estabelecimento prisional, mormente com rotina
completamente incompatível com as regras ordinárias desse
estabelecimento e com as próprias finalidades da pena. Como bem
ressaltam MIRABETE e FABBRINI, para que as atividades dos serviços
de assistência religiosa alcancem suas finalidades na execução da pena, é
necessário que se integrem na organização de todos os serviços
penitenciários, razão pela qual devem ser eles organizados pelo próprio
estabelecimento penal, como prevê a lei, impedindo-se assim que possam
perturbar o trabalho penitenciário com relação a horários, disciplina etc.1

Desse modo, não cabe ao executado estabelecer forma de
atendimento religioso próprio, em paralelo ao existente, mormente sem que
apresente qualquer incompatibilidade deste com as suas crenças.

Além disso, e especialmente, não se pode, a pretexto da
garantia ao atendimento religioso, buscar burlar o regime de visitação
existente no estabelecimento prisional.

As relações anexas aos eventos 338 (OUT9) e 397 (INF2)
trazem a demonstração de realização de "visitas religiosas", com
periodicidade próxima à semanal, a cada semana por pessoas diferentes, de
diversas religiões (frades, padres, freiras, bispos, pastores, monges, pais de
santo, rabino). Ao todo, no período objeto da informação (seis meses),
foram 16 visitas diversas.

Tais circunstâncias comprovam não se cuidar de assistência
religiosa, nos termos legais, mas de visitas de religiosos. Evidente o desvio
da finalidade da norma.



Aliás, tem sido reiteradamente verificadas no curso desta
execução condutas nesse sentido, com o fim de deturpação do regime de
visitas, já amplamente garantido ao executado, nos termos disciplinados
pelo diretor do estabelecimento prisional (art. 41, X, parágrafo único, Lei
7.210/84). A par das circunstâncias ora analisadas, veja-se, por exemplo, a
decisão de evento 369, relativa também ao abuso de direito no exercício de
prerrogativas do advogado.  

Ressalte-se, ainda, constatar-se clara violação à isonomia em
relação aos demais detentos do estabelecimento prisional. 

Diante do exposto, determino a imediata suspensão das
denominadas visitas de religiosos realizadas às segundas-feiras, conforme
informado pela autoridade policial (evento 338).

Registre-se ficar assegurada ao detento a assistência religiosa
nos moldes permitidos aos demais presos.

Ressalte-se ainda não se estar vedando a realização de visitas
por religiosos. Isso, porém, deve ocorrer em respeito à disciplina de
visitação do estabelecimento prisional - no caso, nos termos expostos no
documento anexo ao evento 166 destes autos.

6. O executado foi pessoalmente intimado para realizar o
pagamento ou formular, justificadamente, pedido de parcelamento da pena
de multa, da reparação dos danos e das custas processuais (evento 321,
OUT2). Permaneceu inerte.

O pagamento da reparação do dano, da pena pecuniária e das
custas processuais, a par de ser dever do apenado, evidencia o senso de
responsabilidade e comprometimento com a execução penal.

Ademais, conforme já consignado na decisão de evento 303,
consoante entendimento atual do Supremo Tribunal Federal (EP12-AgR), o
inadimplemento injustificado da pena de multa impede a progressão de
regime prisional. Na mesma linha, a ausência de reparação dos danos
causados obsta a progressão de regime, nos termos do artigo 33, § 4º, do
Código Penal. Impede, igualmente, o livramento condicional (art. 83, III e
IV, Código Penal).

Já está o executado advertido.

Segundo informação da ficha individual (item 9.7), há
processso de Medidas Assecuratórias em trâmite perante o Juízo da
condenação (nº 5050758-36.2016.4.04.7000/PR). Solicitem-se informações
acerca de tal processo  àquele Juízo, especialmente em relação ao valor,
especificação e eventuais outros óbices incidentes sobre os bens constritos,
bem como quanto ao andamento processual. Após, intimem-se as partes e
voltem conclusos.
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Registre-se que o valor não pago a título de multa penal
deverá ser corrigido monetriamente até a data do pagamento. Quanto à
reparação dos danos, nos termos determinados no Acórdão (evento 1,
VOTO15, p. 32-36), deverá o valor mínimo fixado ser reajustado pela taxa
Selic até a data do pagamento.

7. Comunique-se esta decisão à Autoridade Policial para
imediato cumprimento.

8. Intimem-se.
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