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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5053735-93.2019.4.04.7000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
AGRAVANTE: EDUARDO HERMELINO LEITE (AGRAVANTE)
ADVOGADO: MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA (OAB PR019226)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AGRAVADO)

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. "OPERAÇÃO
LAVA-JATO". INDULTO. PRÁTICA DE FALTA
GRAVE. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR AO
DECRETO. ÓBICE AO BENEFÍCIO PENAL.
REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. 

1. As condições ofertadas ao colaborador, extremamente
benéficas, especialmente se consideradas a gravidade das condutas
praticadas e a realidade da população carcerária geral, abrandam o
cumprimento da pena, mas não afastam por completo as restrições
impostas à sua vida. Os termos  do acordo devem ser interpretados
taxativamente, sem extensão de benefícios.

2. A prática de falta grave no período estipulado no
decreto, ainda que tenha sido homologada posteriormente a este,
constitui óbice à concessão do indulto.

3. Não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de
1/5 da pena corporal para a concessão do indulto, deve ser mantida a
decisão recorrida.

4. Agravo de execução penal desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de
execução penal, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 10 de junho de 2020.
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Documento eletrônico assinado por JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator, 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 40001715477v3 e do código CRC df812111.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Data e Hora: 10/6/2020, às 21:19:12
 

 


