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APELAÇÃO CRIME Nº 1.689.224-3, DO JUÍZO ÚNICO DA 

COMARCA DE TERRA RICA 

APELANTE “1”: VALENTIN SERRANO 

APELANTE “2”: CARLOS ROBERTO DA CUNHA 

CORRÉU:  TIAGO JUNIO RODRIGUES 

APELADO:  MINISTÉRIO PÚBLICO 

RELATOR:   DES. RENATO NAVES BARCELLOS 

 

 

 

APELAÇÕES CRIME - FURTO QUALIFICADO NA FORMA MAJORADA 

(ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CP) - RECURSO “1” (VALENTIN): 

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA 

CONSULTA AO APARELHO ELETRÔNICO DO RÉU POR OCASIÃO DO 

FLAGRANTE - REJEIÇÃO - IRREGULARIDADE SUPRIDA COM A 

POSTERIOR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE QUEBRA DE SIGILO DE 

DADOS E ANÁLISE DE VÍNCULO ENTRE OS APARELHOS DE 

TELEFONE CELULAR APREENDIDOS - RECURSO “2” (CARLOS): 

AVENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE 

PORMENORIZAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO - 

PRECLUSÃO - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA - NÃO ACOLHIMENTO - MEDIDA NÃO ADOTADA NA 

ESPÉCIE - SUPOSTO MONITORAMENTO PELA P2 TÃO-SOMENTE 

VENTILADO PELO OFENDIDO EM JUÍZO, SEM QUALQUER 

COMPROVAÇÃO - TESE DE NULIDADE PROCESSUAL POR OMISSÃO 

DE FORMALIDADES - AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO, 

APTO A COMPROVAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - TESE QUE 

SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSOS “1” E “2” - PLEITO 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 2 de 23

 

  

Apelação Crime nº 1.689.224-3 
 

COMUM ABSOLUTÓRIO, SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - APREENSÃO DA RES FURTIVA NA 

POSSE DO ACUSADO CARLOS - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - 

CARACTERÍSTICAS DO CAMINHÃO COMPATÍVEIS COM AS 

MARCAS DEIXADAS NA PORTEIRA DA FAZENDA - 

PARTICULARIDADES DA KOMBI, OUTROSSIM, COMPATÍVEIS COM 

A INFORMAÇÃO ANÔNIMA REPASSADA À POLÍCIA, DANDO CONTA 

QUE SE TRATAVA DO VEÍCULO BATEDOR - EXISTÊNCIA DE 

DIVERSAS LIGAÇÕES ENTRE OS APELANTES NA MADRUGADA E NA 

MANHÃ DOS FATOS - DISTÂNCIA RELATIVAMENTE PEQUENA 

ENTRE OS DOIS AUTOMÓVEIS - INVEROSSIMILHANÇA DAS 

VERSÕES DEFENSIVAS APRESENTADAS - MANUTENÇÃO DE 

CONDENAÇÃO - RECURSO “1” (VALENTIN): PLEITO SUBSIDIÁRIO DE 

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - 

PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE FURTO 

(DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES) - 

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UM FATOR PARA A 

CONFIGURAÇÃO DO TIPO QUALIFICADO E DE OUTRO PARA A 

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - 

DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - PRECEDENTES DO STJ E STF 

- ALEGADO DIREITO AO ESQUECIMENTO NA AVALIAÇÃO DOS 

ANTECEDENTES CRIMINAIS - DISCUSSÃO QUE SEQUER TEM 

CABIMENTO NA ESPÉCIE - ÚLTIMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA DO 

RÉU COM EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA PENA ANTES 

MESMO DE COMPLETADO O PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) 

PREVISTO PARA FINS DE AFERIÇÃO DA REINCIDÊNCIA - RECURSO 

“2” (CARLOS): PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REFORMA DA 

DOSIMETRIA DA PENA, COM A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA 

NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - NÃO ACOLHIMENTO - PRESENÇA 
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DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE FURTO (DESTRUIÇÃO 

DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES) - POSSIBILIDADE DE 

UTILIZAÇÃO DE UM FATOR PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO 

QUALIFICADO E DE OUTRO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE 

COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - DISCRICIONARIEDADE DO 

JULGADOR - PRECEDENTES DO STJ E STF - CORRETA AFERIÇÃO 

DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE, COM APTIDÃO, 

INCLUSIVE, PARA CONFIGURAR REINCIDÊNCIA - DOSIMETRIA DA 

PENA RATIFICADA - MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL 

SEMIABERTO, BENÉFICO AO ACUSADO - PEDIDO DE AFASTAMENTO 

DA REPARAÇÃO CIVIL - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL - INDENIZAÇÃO SEQUER IMPOSTA NA 

SENTENÇA - PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO 

CONHECIMENTO - PERDA DO OBJETO ANTE A DECISÃO DE 

PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA - PLEITO 

DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO 

CONHECIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

RECURSO “1” CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO “2” 

CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO 

 

 

 

 

VISTOS, relatados e discutidos os autos de Apelação Crime sob nº 

1.689.224-3, do Juízo Único da Comarca de Terra Rica, em que figuram como apelante “1” 

VALENTIN SERRANO e apelante “2” CARLOS ROBERTO DA CUNHA, sendo apelado o 

MINISTÉRIO PÚBLICO. 

VALENTIN SERRANO, CARLOS ROBERTO DA CUNHA e Tiago Junio 

Rodrigues (corréu não apelante) foram condenados pela prática do delito de furto qualificado 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 4 de 23

 

  

Apelação Crime nº 1.689.224-3 
 

na forma majorada (art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal), ao cumprimento das 

cargas penais, respectivamente, de: i) 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em 

regime semiaberto, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa; ii) 04 (quatro) anos e 

08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) 

dias-multa; e iii) 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, bem como 

ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, ao valor unitário mínimo legal. Na ocasião, 

foram absolvidos da imputação da prática do delito de associação criminosa, com fulcro no 

art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal (mov. 284.1).  

Inconformado, o sentenciado VALENTIN SERRANO apelou a esta Corte de 

Justiça, colimando, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em seguida, 

em sede preliminar, argui a nulidade das provas decorrentes da consulta ao seu aparelho 

eletrônico, realizada anteriormente à decisão judicial que autorizou a quebra do sigilo 

telefônico. No mérito, postula sua absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, alega 

que a condenação se baseou exclusivamente no “passado do réu”, em cuja posse não findou 

apreendida qualquer res furtiva, sendo certo, ainda, que a distância em que estava do 

caminhão dirigido pelo corréu CARLOS era significativa, não tendo atuado como batedor para 

o transporte da carga subtraída. Por outro lado, afirma que trabalha há anos como vendedor de 

travesseiros, conforme comprova a documentação encartada ao feito. Sucessivamente, requer 

a reforma da dosimetria da pena, devendo ser afastada da primeira etapa do cálculo a análise 

negativa dos seus antecedentes criminais, ante o “direito ao esquecimento” – houve extinção 

da pena relativa à condenação anterior no longínquo ano de 1999 –, além das circunstâncias do 

crime, porquanto ínsitas à própria qualificadora do furto (concurso de pessoas) (mov. 353.1).  

Igualmente insatisfeito com o decreto condenatório, o acusado CARLOS 

ROBERTO DA CUNHA interpôs recurso de apelação, postulando o reconhecimento de nulidades 

processuais por inépcia da denúncia (ausência de pormenorização do delito de furto 

qualificado) ou por omissão de formalidade essencial, consistente na ausência de perícia para a 

apuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (os depoimentos das testemunhas e a 

declaração das vítimas não suprem a sua ausência, ante a existência de inúmeras 
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contradições). Argui, ainda, a ilegalidade da interceptação telefônica, porque “não ocorreria a 

prisão da suposta quadrilha (associação para o crime) se a Polícia Militar não fizesse uso de 

interceptação telefônica ilegal, uma vez que não há nos autos em epígrafe autorização 

judicial para a interceptação telefônica”. No mérito, colima sua absolvição com fulcro no art. 

386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Para tanto, argumenta que sua 

condenação decorreu apenas do fato de estar na posse de cabeças de gado que comprou de 

boa-fé, sem presumir terem sido furtadas na cidade de Terra Rica/PR. Assevera que não 

findou comprovado que o corréu VALENTIN estava atuando como batedor do seu caminhão e, 

além disso, que não houve degravação de mensagens de textos nos aparelhos de telefone 

celular apreendidos. Sustenta, ainda, que foi vítima de um golpe. Subsidiariamente, requer a 

desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (e aplicação do perdão 

judicial), ou, ainda, para o de furto simples, com o afastamento das qualificadoras, impondo-se 

a consequente anulação da sentença e envio dos autos para o Ministério Público oferecer 

proposta de suspensão condicional do processo. Em caso negativo, pleiteia a fixação da carga 

penal no mínimo legal. Colima, ainda, a “não fixação de indenização” ou “a fixação da 

indenização cível em seu patamar mínimo”. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer 

em liberdade (mov. 302.2). 

Contrarrazões à mov. 359.1. 

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da 

lavra da ilustre Procuradora de Justiça Rosangela Gaspari, pronunciou-se pelo conhecimento e 

não provimento dos recursos interpostos (fls. 10-40/TJPR). 

É, na essência, o relatório. 

O recurso interposto pelo réu VALENTIN SERRANO deve ser conhecido, 

porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade; e, no mérito, não merece 

acolhimento, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida em seu desfavor. Por 

outro lado, o recurso interposto pelo acusado CARLOS merece parcial conhecimento, como se 

verá adiante, e, nesta extensão, não comporta provimento. 
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DAS PRELIMINARES 

 

Desde já, impõe-se a rejeição da preliminar aventada pela defesa do réu 

VALENTIN em sede de razões recursais, pretendendo a declaração de nulidade das provas 

decorrentes da consulta ao aparelho eletrônico do apelante sem autorização judicial, realizada 

por ocasião do flagrante. 

Pois bem. A despeito do posicionamento atual do Superior Tribunal de 

Justiça, de que “É inequivocamente nula a obtenção de dados existentes em aparelhos de 

telefonia celular ou em outros meios de armazenamento de dados, sem autorização judicial, 

ressalvada, apenas, excepcionalmente, a colheita da prova através do acesso imediato aos  

dados do aparelho celular, nos casos em que a demora na obtenção de um mandado judicial 

puder trazer prejuízos concretos à investigação ou especialmente à vítima do delito” (STJ - 

REsp 1661378/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

23/05/2017, DJe 30/05/2017), houve, no caso em comento, supressão da irregularidade com a 

autorização judicial proferida ainda no curso das investigações.  

Vejamos. Extrai-se, dos depoimentos prestados pelos policiais militares 

responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados (na data de 27/07/2016), que findou 

averiguada, em consulta aos aparelhos de telefone celular encontrados nos veículos, a 

existência de ligações telefônicas que eles mantiveram entre si em período coincidente ao da 

prática delitiva, evidenciando, ao menos em exame perfunctório, o concurso para a prática 

delitiva e a participação do recorrente VALENTIN na função de batedor do caminhão que 

transportava a carga subtraída. Como se vê, tratou-se de acesso imediato a dados protegidos 

pelo direito à inviolabilidade das comunicações privadas armazenadas. 

Ocorre que, em 29/07/2016, o Delegado de Polícia solicitou autorização 

para análise de conteúdo de aparelhos celulares apreendidos, conforme ofício de mov. 21.1, 

em relação à qual o Ministério Público opinou favoravelmente (mov. 32.1), seguindo-se 
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decisão judicial que deferiu o pedido formulado pela autoridade policial, decretando a quebra 

de sigilo de dados contidos nos aparelhos de telefone celular apreendidos com os 

incriminados. A análise de vínculo realizada pela Central de Inteligência em 05/08/2016 foi 

encartada à mov. 43.17. 

Sendo assim, tenho para mim que a irregularidade no pronto acesso pelos 

policiais militares aos aparelhos de telefone celular apreendidos (sem que se verificassem os 

casos excepcionais de autorização direta dos respectivos proprietários ou de prejuízo concreto 

à investigação criminal ou à vítima) foi suprida com a autorização judicial de quebra de sigilo 

e a posterior realização de análise de vínculo por Investigador de Polícia. 

Da mesma forma, as preliminares de nulidade arguidas pela defesa do 

apelante CARLOS devem ser refutadas. 

Nesse sentido, a preliminar de inépcia da denúncia afigura-se preclusa, 

ante a superveniência de sentença penal condenatória. Isso porque o exercício do contraditório 

e da ampla defesa restou viabilizado em sua plenitude ao longo da instrução criminal, 

consubstanciando a sentença novo título, cuja cognição acerca da autoria e materialidade 

delitivas se mostrou exauriente, daí porque seria de todo incongruente, após esta etapa 

processual, a aferição acerca da mera higidez formal da acusação. 

Nesse diapasão, a iterativa jurisprudência dos excelsos pretórios: 

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE 

DIVISAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE 

ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE 

CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO 

EVIDENCIADA. SUPERVENIÊNCIA DE ÉDITO CONDENATÓRIO. 

(...) 3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça firmou-se o 

entendimento no sentido de que a discussão acerca da inépcia da exordial 

acusatória perde força diante da sentença condenatória, na qual houve 
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exaustivo juízo  de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados (...)”. 

(STJ - AgRg no REsp 1218025/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) 

 

“HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA 

INÉPCIA DA DENÚNCIA E DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA 

A “PERSECUTIO CRIMINIS” – INVIABILIDADE EM FACE DA 

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – 

OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DOS REQUISITOS FIXADOS PELO 

ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, 

PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – EXISTÊNCIA, AINDA, 

DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS 

SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE 

IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO 

ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – 

INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – 

PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (STF - HC 

129577 AgR, Relator(a): Min. Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 

15/03/2016, DJe 26/04/2016) 

 

E ainda que assim não fosse, vale frisar que constou na denúncia a 

exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, descrevendo a atuação dos 

ora apelantes e do corréu Tiago e, com a necessária qualificação dos agentes e a classificação 

dos delitos lhes imputados, de forma suficiente a dar início a persecução na via judicial e 

garantir o pleno exercício de defesa aos ora apelantes.  

No que diz respeito à suposta ilegalidade da interceptação telefônica 

supostamente realizada no caso, observa-se que a alegação da defesa se deve à declaração 

prestada pelo ofendido Juliano em Juízo (mov. 185.2), no sentido de que os acusados estavam 

sendo monitorados pela P2, que é o serviço reservado ou velado da polícia.  
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Ocorre que não há nos autos qualquer comprovação dessa afirmação, 

sendo certo que os policiais negaram a veracidade da informação quando questionados pelo 

Ministério Público, o que revela duas possibilidades: ou a vítima se enganou, ou os réus 

poderiam realmente estar sendo investigados pela P2, porém em outros autos, com relação a 

crimes diversos dos então investigados no inquérito policial nº 65775/2016. 

Portanto, como bem ressaltado pela ilustre Procuradora de Justiça em seu 

parecer de mérito, não há que se falar em ilegalidade da interceptação telefônica, cuja 

existência sequer foi comprovada, tampouco na sua influência para alicerçar a condenação do 

apelante, que se deu em razão da minuciosa análise das provas coligidas na ação penal. 

Por derradeiro, no que diz respeito à alegação de nulidade por omissão de 

formalidade essencial, entendo que se confunde com o mérito, com ele devendo julgada, já 

que diz respeito à alegação de ausência de perícia comprovando o rompimento de obstáculo. 

Passo, então, à análise conjunta do mérito, mesmo porque ambos os 

recorrentes postularam sua absolvição da imputação da prática do delito de furto qualificado. 

 

MÉRITO 

 

Dessume-se dos autos que, na data de 27/07/2016 houve a subtração, da 

propriedade rural do ofendido Juliano, mediante destruição e rompimento de obstáculo, de 20 

(vinte) cabeças de gado. A polícia recebeu a informação de que um caminhão de cor vermelha 

estaria envolvido no crime, além de uma Kombi com uma lona alaranjada na parte superior, 

que atuaria como batedor. Os acusados CARLOS e TIAGO foram presos no caminhão que 

transportava os gados, o primeiro como condutor e o segundo como passageiro. A seu turno, 

VALENTIN foi detido dirigindo uma Kombi com as mesmas características descritas na 

informação anônima, a cerca de 5km (cinco quilômetros) a 7km (sete quilômetros) de 

distância do caminhão.  
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De pronto, impende registrar que não paira qualquer controvérsia acerca 

da comprovação da materialidade delitiva, conforme atestado na sentença: “A materialidade 

dos fatos narrados na denúncia foi suficientemente comprovada, conforme os elementos de 

informação constantes no Inquérito Policial nº 65775/2016: Auto de Prisão em Flagrante 

(seq. 1.2), Termos de Depoimento (seq. 1.3, 1.4 e 1.8), Termos de Interrogatório(seq. 1.10, 

1.11 e 1.12), Boletins de Ocorrência (seq. 1.13 e 1.14), Autos de Exibição e  Apreensão (seq. 

1.5, 1.6 e 1.7), Auto de Entrega (seq. 1.9), e toda a prova testemunhal produzida na fase 

judicial”. 

No que concerne à autoria, tenho para mim que a certeza da prática do 

delito patrimonial pelos ora apelantes CARLOS e VALENTIN, em concurso com o corréu Tiago, 

advém do atento cotejo das declarações coerentemente prestadas pelas testemunhas Eduardo, 

Marcelo, Anderson e Julio, e também pela vítima Juliano – sob o crivo do contraditório e da 

ampla defesa –, aliado ao fato de os acusados CARLOS e Tiago terem sido presos na posse da 

res furtiva, tendo os réus, ainda, apresentado versões dos fatos que não se sustentaram. 

Nesse contexto, o investigador Anderson e o policial militar Julio (movs. 

185.3 e 185.4) afirmaram que fizeram o levantamento do local do crime, constatando que na 

hora de sair da propriedade o caminhão raspou na porteira, deixando marcas de tinta preta e 

vermelha, que a cerca estava quebrada e que houve a improvisação de um embarcador. O 

primeiro sustentou que, por ocasião da abordagem, foi encontrado no caminhão um alicate 

corta frio. O segundo afirmou que no local do crime encontrou um pedaço de lanterna de 

caminhão e o cadeado da corrente quebrado. Disse que tanto as características da tinta como o 

pedaço de lanterna coincidiram com os detalhes do caminhão apreendido com CARLOS e 

Tiago. 

Os policiais militares Eduardo e Marcelo (movs. 179.8 e 184.16) 

aduziram que receberam via rádio operador a informação de que um caminhão vermelho, 

suspeito de envolvimento no crime de furto em questão, trafegava na rodovia, sentido 

Florestópolis/PR-Bela Vista/PR, para onde se dirigiu a equipe policial. Afirmaram, outrossim, 
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que, já na rodovia, foram informados de que uma Kombi com uma lona laranja em cima 

atuava como batedor do veículo maior. O policial Marcelo deteve o acusado VALENTIN em 

Kombi com as mesmas características daquelas apresentadas na notícia anônima. O miliciano 

Eduardo aduziu que, na abordagem ao caminhão ocorrida pela manhã, os réus CARLOS e 

Tiago estavam nervosos e não possuíam GTA da carga (Guia de Trânsito Animal), sendo que 

a marca JMG inscrita no couro do gado era a mesma que havia sido informada pela vítima, 

comprovando-se a origem.  

Nesse tópico, convém esclarecer que, diante da inexistência em nosso 

diploma legal de qualquer ressalva a respeito dos depoimentos prestados por agentes estatais – 

o que conduz à conclusão de que a condição de policial não encerra qualquer impedimento ou 

suspeição acerca dos esclarecimentos prestados sobre os fatos narrados na inicial acusatória – 

devem estes ser aceitos como provas válidas e perfeitas, restando sua valoração probatória 

insuscetível de comprometimento na espécie, máxime em razão de terem sido prestados sob o 

crivo do contraditório e confirmados pelo restante do contexto probatório formado nos autos.  

Sobre o tema, revela-se já consolidado o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal no sentido de que “inexiste qualquer restrição a que servidores policiais 

sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais – especialmente 

quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável 

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes 

estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF - HC 74.438/SP, Rel.: 

Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14/03/2011). 

Vale lembrar, ainda, que nos delitos contra o patrimônio a apreensão do 

produto do crime em poder do acusado (do ora recorrente CARLOS, no caso) gera a presunção 

da respectiva responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova. Dessa forma, incumbiria à 

defesa a apresentação de explicação inequívoca acerca dos fatos, consoante disposto no art. 

156 do Código de Processo Penal, providência negligenciada na espécie.  
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A propósito, o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do 

Paraná, inclusive desta Colenda Câmara Criminal: 

 

“APELAÇÃO CRIME. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO 

(ARTIGO 155, §4º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL). 

SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PLEITO DE 

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA 

AFASTAR QUALQUER IMPRECISÃO CAPAZ DE EIVAR A 

FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DESTE COLEGIADO. 

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A 

PRISÃO EM FLAGRANTE, COESOS, HARMÔNICOS E 

CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEFESA 

QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. 

VERSÃO DO ACUSADO QUE SE MOSTRA ISOLADA E CONTRÁRIA 

AO CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS. RÉU 

ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO APTO A 

ENSEJAR A CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO COM 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE 

IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO 

APELANTE. (...) II- A apreensão de bem em poder do agente gera a 

presunção do dolo pelos crimes contra o patrimônio, com a inversão do 

ônus da prova, exigindo-se justificativa convincente a respeito da origem 

lícita do bem ou a demonstração clara acerca de seu desconhecimento, 

ônus do qual o apelante não se desincumbiu. (...)” (TJPR - AC 1529864-7, 

Rel.: Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, unânime, julgado em 

14/07/2016) - destaquei - 
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“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO 

PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS 

- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RES FURTIVA 

ENCONTRADA NA POSSE DOS AGENTES - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - 

NÃO CABIMENTO - ARROMBAMENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO 

PERICIAL - DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS - 

QUALIFICADORA DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE 

PROVA - DOSIMETRIA - PENA-BASE - ACRÉSCIMO RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSOS NÃO 

PROVIDOS. O conjunto probatório que delineia, com segurança, a 

autoria e a materialidade do delito de furto qualificado não autoriza a 

absolvição dos agentes. Nos delitos contra o patrimônio, a apreensão da 

res na posse do acusado gera presunção de sua responsabilidade, 

invertendo-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa 

plausível para se eximir da culpa. (...)” (TJPR - AC 1473591-8, Rel.: Des. 

Jorge Wagih Massad, 5ª Câmara Criminal, unânime, julgado em 

05/05/2016) - destaquei - 

 

No que diz respeito ao acusado VALENTIN, em que pese não tenha sido 

apreendida com ele nenhuma parte da res furtiva, até porque os bens subtraídos se tratavam de 

cabeças de gado, as quais somente poderiam ser transportadas em veículos de maior 

proporção, é certo que existia na Kombi uma caixa de ferramentas (que não foi apreendida, 

mas cuja existência foi confirmada pelo próprio acusado VALENTIN em interrogatório judicial) 

utilizadas, ao que tudo indica, na construção improvisada de um embarcador para o gado. 

Além disso, o fato de o réu VALENTIN não ter sido detido tão próximo do 

caminhão, mas sim a uma distância de 5km (cinco quilômetros) a 7km (sete quilômetros) – na 

Delegacia de Polícia, aliás, o acusado afirmou que a distância era de 2km (dois quilômetros) – 

não afasta a conclusão de que se tratava de batedor do veículo dos comparsas, até porque os 
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agentes criminosos podem ter decidido manter essa distância a fim de afastar eventuais 

suspeitas, sem que se comprometesse o objeto principal de monitoramento da rodovia. Podem, 

inclusive, ter se distanciado um pouco mais depois de visualizarem a aproximação da polícia. 

Some-se a tudo isso, ainda, a circunstância de os ora apelantes 

VALENTIN, CARLOS e Tiago terem apresentado versões que, após análise acurada, 

evidenciaram-se repletas de contradições e inverossimilhanças, perdendo sua credibilidade 

perante o Juízo. 

Nesse jaez, o acusado CARLOS esclareceu em interrogatório judicial que 

teria comprado o gado de uma pessoa de nome Henrique pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) pagos em espécie, com dinheiro oriundo de recursos de FGTS e rescisão trabalhista da 

companheira. Em momento algum, porém, ele comprovou a ocorrência da referida 

negociação, sequer apresentando dados mais concretos sobre o suposto vendedor. Disse, 

outrossim, que possuía uma dívida com VALENTIN decorrente de um negócio que tinham feito 

envolvendo um ônibus, que também não foi comprovado documentalmente ou por 

testemunhas.  

De mais a mais, afigura-se inverossímil a alegação de que ele e Tiago 

teriam realizado a troca da carga do caminhão do tal de Henrique (um Mercedes Benz de cor 

amarela) para o caminhão do ora apelante CARLOS na beira da rodovia, na noite do dia 

26/07/2016, tendo passado a madrugada toda com o carregamento – consistente em 20 (vinte) 

animais vivos (gado) – dentro do caminhão, pernoitando em um posto de gasolina (a distância 

entre o ponto de origem e o de destino pode ser percorrida em pouco mais de uma hora, 

conforme Tiago afirmou). Aliás, esta última informação destoa da que o acusado Tiago 

prestou na Delegacia de Polícia de que não pararam para dormir durante o trajeto (mov. 1.10). 

Até porque, como já destacado, a altura e as marcas de tinta, registradas 

no laudo de exame de local de mov. 43.15, são compatíveis com o caminhão apreendido com 

CARLOS: “Ao sair da propriedade, com o caminhão já carregado, colidiu com o palanque e 

com a porteira, deixando rastro de tinta (…). Imagem 05 aponta indício de colisão no 
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caminhão apreendido, a carroceria estar abarroada em uma altura coincidente o 

abarroamento registrado no palanque da propriedade onde o gado foi furtado”. 

Já o recorrente VALENTIN sustentou que, apesar de conhecer CARLOS, 

não estava junto com ele no dia dos fatos, justificando que trafegava na rodovia com destino a 

São Paulo/SP para vender travesseiros, em razão do seu ofício. Esclareceu, ainda, que 

costumava ligar para CARLOS a fim de cobrar uma suposta dívida antiga relativa à venda de 

um ônibus. Mas afirmou não se lembrar de ter feito qualquer ligação para o corréu na manhã 

dos fatos. Disse, ainda, que não conhecia o corréu Tiago. 

Como se vê, nenhum dos ora apelantes apresentou justificativa plausível 

para a realização de inúmeras ligações entre o aparelho de telefone celular pertencente ao 

acusado VALENTIN e aqueles apreendidos no interior do caminhão onde estavam CARLOS e 

Tiago, inclusive durante o período de madrugada e da manhã do dia em que foram presos, 

conforme confronto entre as informações contidas nos autos de exibição e apreensão de movs. 

1.5 e 1.6 e na análise de vínculo encartada à mov. 43.17.  

Por derradeiro, destaque-se que o desempenho de atividade laboral lícita 

pelo ora recorrente VALENTIN não afasta a sua inserção na seara criminosa, podendo tanto 

servir para ocultar as atividades lícitas como fonte de renda “complementar”. 

No que concerne às qualificadoras do delito, destaque-se que a destruição 

de obstáculo restou devidamente comprovada através do exame de local de crime (laudo de 

mov. 43.15), no qual o Investigador de Polícia responsável constatou que a armadilha montada 

pela vítima na tentativa de evitar furto do seu gado foi retirada e utilizada como material para 

a reconstrução precária do embarcador, o que caracteriza destruição de obstáculo. A prova oral 

veio apenas corroborar e complementar essa informação.  

Já quanto ao cadeado rompido para abertura da porteira, constata-se que 

houve desaparecimento dos vestígios, uma vez que, conforme o policial Julio afirmou, 
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referido objeto fora encontrado quebrado na propriedade do ofendido, não tendo sido, todavia, 

formalmente apreendido, o que impossibilitou a respectiva perícia. 

Nesse sentido: 

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO 

CONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO 

DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL REALIZADO. RESULTADO 

INCONCLUSIVO. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. VÍTIMA 

QUE PRONTAMENTE REPAROU A FECHADURA DA PORTA DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS 

MEIOS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (....) 2. A 

jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que somente 

é possível a substituição da prova técnica para o reconhecimento do furto 

qualificado pelo rompimento de obstáculo por outros meios de prova 

quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, 

se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. (...)” 

(STJ - HC 369.140/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) 

 

De qualquer forma, basta a comprovação da destruição de obstáculo para 

a incidência da qualificadora, prescindindo, no caso em comento, a demonstração de que 

houve o efetivo rompimento de cadeado com alicate de corte frio encontrado (embora a prova 

oral, como já destacado, seja clara a respeito, mencionando a localização do cadeado quebrado 

e do alicate de corte frio que pode ter sido utilizado para rompê-lo). 

Por oportuno, registre-se que, apesar do ensaio defensivo em 

comprometer a credibilidade da narrativa exposta pelas testemunhas, eventuais dissonâncias 

existentes em suas declarações não se afiguram hábeis a fragilizar sua autenticidade, dado que 
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se constata plena coerência quanto à essência dos fatos relatados. Afigura-se plausível, ainda, 

que cada policial militar/civil envolvido na ocorrência tenha guardado na memória detalhes 

diferentes do contexto fático, sequer configurando contradição o fato de um policial lembrar 

de determinada circunstância que o outro apenas disse não se recordar. 

Ainda, não há dúvidas de que o ilícito foi praticado em concurso de 

pessoas, pois os acusados CARLOS e Tiago estavam no interior do caminhão onde se 

encontrava a res furtiva e VALENTIN atuava como batedor, restando demonstrado, à 

suficiência, o liame psicológico existente entre os três, os quais trocaram diversas ligações 

telefônicas nos dias 26 e 27/07/2016, somando esforços para a prática criminosa.  

Destaque-se, ainda, que os agentes criminosos, para viabilizar a 

subtração de 20 (vinte) cabeças de gado, construíram de forma improvisada um embarcador 

para referidos animais serem conduzidos ao caminhão – trabalho físico pesado que exigiu, 

obviamente, o concurso de pessoas.  

Por fim, embora não tenha sido questionada pelas defesas a incidência da 

majorante do repouso noturno, destaque-se, apenas a fim de que não pairem dúvidas a 

respeito, que a prova oral é consistente em delimitar que o réu praticou o crime de furto 

durante o período da madrugada, sendo certo que o dispositivo legal se utiliza da expressão 

“repouso noturno”, este entendido como o período de recolhimento da população, de acordo 

com os hábitos e costumes da localidade em que ocorreu, não havendo um horário 

delimitador.  

Diante de tal quadro, conclui-se que a certeza da responsabilidade penal 

dos ora apelantes deflui do cotejo das circunstâncias que permearam o episódio com a prova 

oral coligida aos autos do processo, devidamente submetida ao crivo do contraditório e da 

ampla defesa, do que decorre a legítima conclusão de terem CARLOS ROBERTO DA CUNHA e 

VALENTIN SERRANO cometido o delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do 

Código Penal.  
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De consequência, resta prejudicado o pleito formulado pela defesa de 

CARLOS de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa. 

 

DOSIMETRIA DA PENA 

 

Subsidiariamente, pretende a defesa do apelante VALENTIN a exclusão da 

primeira etapa do cálculo da análise negativa dos seus antecedentes criminais, ante o “direito 

ao esquecimento”, além das circunstâncias do crime, porquanto ínsitas à própria qualificadora 

do furto. A seu turno, CARLOS requer a fixação da carga penal no mínimo legal, por se tratar o 

acusado de réu primário, com bons antecedentes e ilibada conduta social. 

Pois bem. Na análise à sentença, observa-se que o magistrado singular 

fixou a pena-base em patamar superior ao mínimo legal com fulcro na avaliação negativa das 

circunstâncias do crime (concurso de pessoas) e dos antecedentes criminais de ambos os réus. 

No que diz respeito ao primeiro item, afigura-se escorreita a operação 

realizada pelo Juízo singular, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, 

no sentido de que, na presença de mais de uma qualificadora do delito de furto, nada obsta que 

o julgador, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, utilize uma para tipificar 

a figura qualificada e a outra ao longo do procedimento trifásico, seja como circunstância 

agravante (quando expressamente prevista), seja como desfavorável circunstância judicial. 

E, na hipótese dos autos, afigura-se irretocável a trajetória dosimétrica 

percorrida pelo Magistrado sentenciante, o qual, diante de dois fatores qualificadores do delito 

patrimonial (destruição de obstáculo e concurso de pessoas), optou por sopesar o segundo para 

o recrudescimento da pena-base (ou seja, como circunstância judicial desabonadora) e o 

segundo para a configuração do tipo penal qualificado – o que em nada viola o regular 

procedimento de individualização da pena. 

Nesse diapasão, a uníssona jurisprudência dos Tribunais Superiores: 
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“HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FURTO 

DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCORRÊNCIA DE 

QUALIFICADORAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 

POSSIBILIDADE. WRIT INDEFERIDO. 1. Na hipótese de concorrência 

de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada 

para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como 

circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como 

circunstâncias judiciais. Precedentes. 2. Ordem denegada.” (STF - HC 

99809, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011, 

DJe 16/09/2011) 

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO 

ESPECIAL. VIA INADEQUADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 6. A 

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 

sentido de que, havendo mais de uma circunstância qualificadora 

reconhecida no decreto condenatório, apenas uma deve formar o tipo 

qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias 

agravantes, quando expressamente previstas como tais, ou como 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma residual. (...)” (STJ - HC 

331.646/PE, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Quinta Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 15/12/2015) 

 

Por outro lado, os maus antecedentes foram corretamente aferidos com 

relação a ambos os recorrentes.  

No que tange a VALENTIN, a despeito da fundamentação exarada pela 

defesa, observa-se, da leitura ao extrato obtido junto ao sistema Oráculo (mov. 76.3), a 
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existência de condenação penal definitiva em seu desfavor, oriunda da ação penal NU 

0000866-92.2007.8.16.0017, com sentença transitada em julgado em 10/12/2007 e extinção da 

pena pelo cumprimento na data de 22/08/2011.  

Nesse ponto, entendo absolutamente descabida qualquer discussão acerca 

da possibilidade de avaliação como maus antecedentes de registros criminais que não mais 

configurem reincidência [por terem ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos], 

tendo em vista que a extinção da pena decorrente da condenação penal acima referida ocorreu 

pouco menos de 05 (cinco) anos antes do fato criminoso ora em análise (27/07/2016). Aliás, 

por este mesmo motivo referido registro criminal poderia ter sido inclusive utilizado para fins 

de reincidência (mas não o foi, o que beneficiou o réu, ante a ausência de recurso ministerial). 

Quanto ao réu CARLOS, verifica-se a efetiva existência de condenação 

penal definitiva, oriunda dos autos de NU 0005544-67.2004.8.16.0014, com trânsito em 

julgado na data de 27/02/2008 e extinção da pena pelo cumprimento em 29/06/2015, cf. 

extrato obtido junto ao sistema Oráculo (mov. 76.1). Da mesma forma como ocorreu com o 

corréu VALENTIN, referido registro criminal poderia ter sido utilizado para fins de reincidência 

(mas não o foi, o que beneficiou o réu, ante a ausência de recurso ministerial), porquanto não 

ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código 

Penal. 

Na segunda etapa não houve reconhecimento de circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, sendo que, na derradeira fase, a pena foi aumentada na fração 

mínima de 1/3 (um terço) ante a incidência da majorante do repouso noturno, devidamente 

justificada na espécie. 

Inalterada a dosimetria da pena privativa de liberdade comum a ambos os 

réus, fixada no importe de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não há que se falar 

em fixação do regime prisional aberto ao seu inicial cumprimento, conforme pretendido pelo 

apelante CARLOS, ainda que computado o período de prisão provisória cumprido por ele, de, 
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ao todo, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias1, máxime em se considerando a existência 

de circunstâncias judiciais negativas, o que poderia, aliás, justificar a adoção do regime mais 

severo, conforme inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal.  

Nesse jaez:  

 

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL 

MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME). 

PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. 

UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR 

A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. Embora estabelecida a pena 

definitiva menor que 8 anos (5 anos e 4 meses de reclusão), a pena-base 

foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância 

judicial negativa (circunstâncias do crime: o fato se deu mediante 

concurso de agentes), o que justifica a imposição de regime prisional mais 

gravoso, no caso, o fechado. (...)” (STJ - AgRg no REsp 1630537/MS, Rel. 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 

21/02/2017, DJe 24/02/2017) 

 

Da mesma forma, em razão da quantidade da pena fixada e da existência 

de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em substituição ou suspensão 

condicional da pena, por ausência de preenchimento dos requisitos previstos nos art. 44, 

incisos I e II e art. 77, inciso III, ambos do Código Penal.  

Por fim, deixo de conhecer dos pedidos formulados pela defesa do réu 

CARLOS de não fixação ou fixação no valor mínimo do quantum destinado a minimizar os 

prejuízos patrimoniais advindos da infração (haja vista a ausência de interesse recursal, já que 

                                                        
1 A prisão em flagrante ocorreu na data de 27/07/2016 e o réu foi solto em 20/03/2017 (mov. 363.1). 
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a sentença nada estipulou a respeito do tema), de concessão dos benefícios da justiça gratuita 

(por constituir matéria afeta ao Juízo da Execução) e de concessão do direito de recorrer em 

liberdade (pela perda do objeto, vez que o acusado CARLOS foi solto por decisão posterior à 

apresentação das razões recursais – mov. 327.1). 

 

CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, voto, em conclusão, no sentido de: i) conhecer e 

negar provimento ao recurso interposto pelo acusado VALENTIN SERRANO; e ii) conhecer em 

parte e, nesta extensão, negar provimento ao apelo de CARLOS ROBERTO DA CUNHA, mantendo 

na íntegra a sentença condenatória lavrada à mov. 284.1. 

Por derradeiro, insta pontuar que, na data de 17 de fevereiro de 2016, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 126.292/SP, sob relatoria do 

Ministro Teori Zavascki, sedimentou o entendimento no sentido de que a execução provisória 

de acórdão penal condenatório, proferido em sede de apelação, após exaurida a instância 

ordinária, ainda que sujeito às vias recursais especial e extraordinária (vale dizer, recursos sem 

efeito suspensivo, não afronta o princípio da presunção de inocência. 

Por conseguinte, tratando-se de réus que foram colocados em liberdade 

por decisão do Juízo singular após a prolação da sentença, e diante da manutenção da 

condenação em segunda instância, com a fixação do regime semiaberto ao inicial 

cumprimento da reprimenda, determino seja comunicado, via sistema mensageiro, ao Juízo 

de Origem, para que, após esgotada a instância ordinária, expeça mandados de prisão 

(devendo, antes, o juízo a quo verificar a existência de vagas na Colônia Penal; 

inexistindo vagas, deverá proceder a harmonização do regime prisional, evitando-se, 

assim, que os réus permaneçam no regime fechado. O juiz da execução deverá adotar 

uma das providências indicadas no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, conforme 

estabelecido pelo STF na Súmula Vinculante nº 56) e as respectivas guias provisórias de 

execução de pena, com observância ao disposto nos arts. 106 e 107, da LEP; aos arts. 676 
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a 681 do CPP e ao item 7.4.1 e seguintes do CN/CGJ. O expediente deverá ser instruído 

com cópia deste acórdão. 

ACORDAM os Senhores Magistrados integrantes da Quarta Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em i) 

conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo réu VALENTIN SERRANO; e ii) 

conhecer em parte e, nesta extensão, negar provimento ao apelo do acusado CARLOS 

ROBERTO DA CUNHA; determinando, após esgotada a instância ordinária, a expedição de 

mandados de prisão em desfavor dos apelantes (devendo, antes, o juízo a quo verificar a 

existência de vagas na Colônia Penal; inexistindo vagas, deverá proceder a 

harmonização do regime prisional, evitando-se, assim, que os réus permaneçam no 

regime fechado. O juiz da execução deverá adotar uma das providências indicadas no 

Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, conforme estabelecido pelo STF na Súmula 

Vinculante nº 56), nos termos do voto do Desembargador Relator. 

 

Participaram do julgamento os Senhores Magistrados Carvilio da Silveira 

Filho (Presidente, sem voto), Antônio Carlos Ribeiro Martins e Celso Jair Mainardi. 

 

Curitiba, 23 de novembro de 2017. 

 

RENATO NAVES BARCELLOS 
Desembargador Relator 
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