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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 5017602-86.2018.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CONDENADO: SONIA MARIZA BRANCO

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de execução provisória das penas impostas a
SÔNIA MARIZA BRANCO, que foi condenada nos autos da Ação
Penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000/PR, da 13ª Vara Federal desta
Subseção Judiciária de Curitiba/PR, pela prática dos crimes previstos no
artigo 1º, caput, inciso V, da Lei nº 9.613/98 e no artigo 288 do Código
Penal, às penas de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e de 20 (cento e vinte) dias-multa, no valor
unitário de 3 (três) salários mínimos.

Com o julgamento dos recursos em segunda instância,
determinou-se a execução provisória das penas, com a expedição de
mandado de prisão em desfavor da apenada, haja vista o regime inicial
(semiaberto) imposto para o cumprimento da pena (evento 10).

O Mandado de Prisão nº 700005571889, expedido em
17/09/2018, encontra-se pendente de cumprimento (evento 11).

SÔNIA MARIZA BRANCO, por meio de seu defensor
constituído, requereu a revogação do mandado de prisão, tendo em vista
o quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
07/11/2019, por ocasião do julgamento do mérito das ADC's nº 43, 44 e
54 (evento 66).

Decido.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, em
07/11/2019, o julgamento das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, que foram julgadas procedentes.
Com isso, firmou-se o entendimento de que, nos termos do art. 283 do
Código de Processo Penal, a execução penal provisória, antes do
esgotamento dos recursos, somente é cabível quando houver sido
decretada a prisão preventiva do sentenciado, nos moldes do artigo 312
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do CPP (Disponível em:
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=429359&ori=1).

Foi publicado extrato da sessão de julgamento com o
seguinte teor (Disponível em:
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4986065):

O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos,
julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art.
283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº
12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que
julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes,
Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam
parcialmente procedente para dar interpretação conforme.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019.

Considerando a eficácia erga omnes e o efeito vinculante
da decisão proferida nas ações de controle abstrato de
constitucionalidade, o entendimento assentado pela Suprema Corte é
aplicável a todos os feitos individuais (art. 28, parágrafo único da Lei nº
9.868/1999).

2.1. Depreende-se dos autos que não foi decretada a prisão
cautelar da sentenciada, de modo que a execução da pena fixada na
Ação Penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000/PR decorre exclusivamente
da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus nº 126.292/SP, reiterado no julgamento da ADC nº 43-
MC/DF e da ADC nº 44-MC/DF e também do ARE nº 964.246/SP.

Pende de julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, o
recurso especial interposto pela defesa (REsp nº 1768487/RS -
2018/0249641-0).

Desse modo, na hipótese sob exame, tal como noticiado
pelo executado, não há trânsito em julgado. Outrossim, como
mencionado acima, observa-se que a presente execução iniciou-se
exclusivamente em virtude da confirmação da sentença condenatória em
segundo grau, não existindo qualquer outro fundamento fático para o
início do cumprimento das penas.

Portanto, revogue-se o mandado de prisão
anteriormente expedido no evento 11, efetuando-se as comunicações
necessárias.

2.2. À vista do quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal nas ADC's nº 43, 44 e 54, inexiste fundamento para
prosseguimento da presente execução penal provisória, razão pela qual
determino o arquivamento do feito, sem prejuízo de sua eventual
reativação futura.

3. Dê-se baixa nos presentes autos, efetuando-se as
anotações pertinentes e arquivando-os.
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Documento eletrônico assinado por DANILO PEREIRA JÚNIOR, Juiz Federal, 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 700007770791v5 e do código CRC 302c0fcf.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DANILO PEREIRA JÚNIOR
Data e Hora: 11/11/2019, às 23:6:5
 

 


