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DECISÃO: 1.  Por meio de petições protocolizadas em 8.11.2019 (fls. 
4.254-4.255 e 4.258-4.259),  a  defesa técnica de Nelson Meurer e Nelson 
Meurer Júnior requer a suspensão da execução das penas privativas de 
liberdade que lhes foram impostas nestes autos.

Argumentam  os  patronos  dos  condenados  que  o  Plenário  do 
Supremo Tribunal  Federal,  em julgamento  finalizado no dia  7.11.2019, 
declarou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, 
“afastando a possibilidade da execução penal antes do trânsito em julgado”.

Asseveram, nesse contexto, a inexistência do trânsito em julgado das 
condenações aqui prolatadas, diante da possibilidade de interposição de 
agravo  regimental  contra  as  decisões  monocráticas  que  julgaram 
manifestamente  protelatórios  os  segundos  embargos  declaratórios 
opostos.

Por meio de petições protocolizadas em 11.11.2019 (0071.122/2019 e 
0071.123/2019), foram interpostos os sobreditos agravos regimentais.

É o relatório. Decido.

Supremo Tribunal Federal
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2. Sem olvidar do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo 
Tribunal  Federal  no  julgamento  das  ADCs  43,  44  e  54  no  último  dia 
7.11.2019,  não  se  constata  nos  autos  qualquer  motivo  à  pretendida 
suspensão  da  execução  das  penas  privativas  de  liberdade  impostas  a 
Nelson Meurer e Nelson Meurer Júnior.

Com  efeito,  conforme  consignado  nas  decisões  publicadas  em 
5.11.2019 (fls.  4.146-4.182),  os segundos embargos declaratórios opostos 
pelos  condenados  foram  declarados  manifestamente  protelatórios, 
característica  que  retira  do  aludido  recurso  integrativo  a  aptidão  de 
interromper o prazo para a interposição de novos recursos.

Não  por  outra  razão  que  o  trânsito  em  julgado  da  condenação 
imposta aos requerentes, ocorrido em 12.6.2019, foi certificado à fl. 4.245.

Trata-se, portanto, de execuções de penas privativas de liberdade em 
conformidade  com  o  ordenamento  jurídico  e  com  o  entendimento 
adotado pela maioria que se formou no sobredito julgamento proferido 
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual, registro, integrei a 
corrente minoritária.

Ainda que as decisões monocráticas que julgaram manifestamente 
protelatórios os segundos embargos de declaração opostos em favor dos 
condenados  sejam  objetos  de  agravos  regimentais  interpostos  em 
11.11.2019,  cumpre  destacar  que  tais  insurgências  são  desprovidas  de 
efeito suspensivo, nos termos do art. 317, § 4º, do Regimento Interno do 
Supremo  Tribunal  Federal,  circunstância  que  mantém  incólume  a 
execução das reprimendas impostas nestes autos.

3. Ante o exposto, indefiro a pretendida suspensão da execução das 
penas privativas de liberdade impostas a Nelson Meurer e Nelson Meurer 
Júnior.

4.  Forme-se novos  autos  na  classe  PET,  distribuindo-os  por 
prevenção a este Relator, aos quais deverão ser juntadas as Petições ns. 
0071.122/2019 e 0071.123/2019, bem como cópias da presente decisão, do 
acórdão de fls.  4.018-4.086,  das petições de fls.  4.088-4.090,  4.092-4.104, 
4.106-4.108, das contrarrazões ministeriais fls. 4.113-4.120, e das decisões 
de fls. 4.146-4.182.
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Após,  dê-se  vista  dos  novos  autos  à  Procuradoria-Geral  da 
República, para que se manifeste sobre os agravos regimentais.

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 12 de novembro de 2019.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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