
18/11/2019 · Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau

https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=7c2aeab10b9babc004a674b… 1/2

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS

Gabinete Desembargador Cruz Macedo

 

Órgão                     : Primeira Turma Criminal
Processo nº : HC 0724542-11.2019.8.07.0000

Impetrante :
RODRIGO DE BITTENCOURT
MUDROVITSCH E OUTROS

Paciente : SERGIO CUNHA MENDES

Relator : Desembargador Cruz Macedo

  

DECISÃO
 

 

 

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO BITTENCOURT MUDROVITSCH e outros em
favor de SÉRGIO CUNHA MENDES, apontando-se omissão do Juízo de Execuções Penais na expedição de alvará de soltura do paciente,
que se encontra preso em sede de execução provisória de pena, a partir do julgamento do excelso Supremo Tribunal Federal pela
procedência das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 45, em julgamento concluído em 07/11/2019, com efeitos
vinculante e erga omnes.

Nos referidos julgados, segundo sustentam, a Suprema Corte afastou a possibilidade de execução automática da pena
após o exaurimento das instâncias ordinárias de julgamento, ao passo que o Juízo de Execuções encaminhou os autos ao Ministério
Público para manifestação em cinco dias, deixando de aplicar ao paciente, de pronto, o entendimento recém-consagrado.

Pedem, então, a concessão de liminar para que seja revogada a execução antecipada da pena imposta ao ora paciente,
com imediata expedição de alvará de soltura, com a respectiva confirmação no julgamento de mérito da ação.

É o relato do essencial.

DECIDO.

Compulsando os autos, reconheço a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, haja vista a
notória decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de julgar procedentes os pedidos formulados nas Ações Diretas de
Constitucionalidade nº 44, 45 e 54, em julgamento concluído na data de 07/11/2019, com ampla divulgação e repercussão, conforme o
seguinte extrato da sessão de julgamento:

 

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 interpreção conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019.

 

Tal julgamento, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal, possui efeitos vinculante e erga omnes, ao passo que
a situação do ora paciente, pelo que consta dos autos e diante de consultas realizadas nos sistemas de informações disponíveis, enquadra-
se no caso de prisão decorrente exclusivamente da execução provisória de pena aplicada em sentença condenatória ainda não transitada
em julgado (na hipótese, sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região), tendo em vista a tramitação de recursos nas instâncias superiores.

Desse modo, impõe-se reconhecer a necessidade da revogação da prisão do paciente, decretada em virtude de execução
provisória da pena.

Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para, em atenção ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nas
ADCs 44, 45 e 54, revogar a prisão decorrente da execução provisória da pena imposta ao paciente, objeto do processo nº 0013502-
62.2018.8.07.0015.

Confirmo à presente decisão força de alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

Requisitem-se informações ao douto Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça.

Após, sejam conclusos a esta Relatoria.

Publique-se.

Brasília, 8 de novembro de 2019.

 

Desembargador CRUZ MACEDO

                     Relator
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