
09/09/2019 :: 700007035101 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d03a5b7ac0cd2cecc813d7b5… 1/75011546-08.2016.4.04.7000 700007035101 .V203

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 Nº 5011546-08.2016.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CONDENADO: DALTON DOS SANTOS AVANCINI

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

DALTON DOS SANTOS AVANCINI foi condenado nos autos da Ação Penal
nº 5083258-29.2014.4.04.7000/PR, da 13ª Vara Federal desta Subseção Judiciária, pela
prática dos crimes tipificados no artigo 333 do Código Penal, artigo 1º, caput, V, da Lei nº
9.613/1998 e artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Segundo consta da ficha individual, a pena privativa de liberdade, somada, foi
fixada em 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pena
de multa em 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa à razão de 5 (cinco) salários
mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (dezembro/2013).

Em razão do acordo de colaboração premiada firmado (evento 4), ficou
estabelecido, em sentença (evento 1012 da AP), que a pena privativa de liberdade, inclusive
após unificação com outras condenações, não ultrapassará o limite de 15 (quinze) anos de
reclusão.

A sentença transitou em julgado em 05/08/2015 para a defesa e em 21/08/2015
para o MPF.

Nos termos do acordo de colaboração, DALTON DOS SANTOS AVANCINI,
inicialmente preso preventivamente em 14/11/2014, cumpriu pena privativa de liberdade em
regime fechado pelo período de 16 (dezesseis) meses, sendo 1/4 (um quatro) desse período
em custódia na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e o restante em prisão
domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

Em 15/03/2016, houve a progressão para o "regime semiaberto diferenciado",
sendo uma das condições o recolhimento domiciliar  no período noturno e nos finais de
semana, com uso de monitoramento eletrônico, consoante decisão do Juízo da condenação
(evento 1, INIC1).

A audiência admonitória foi deprecada para a Subseção Judiciária de São
Paulo/SP, sendo realizada em 02/05/2017 (evento 114, TERMOAUD2).
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A comprovação do pagamento das custas processuais encontra-se no evento 30
(CUSTAS1) e da multa penal no evento 116 (COMP2).

A Secretaria certificou não haver violações relevantes de área ou de bateria
relacionadas ao monitoramento eletrônico (evento 163, CERT1).

Após manifestação favorável do Ministério Público Federal, foi concedida, em
05/04/2018, a progressão ao regime aberto diferenciado (evento 170). Determinou-se,
porém, que o executado deveria continuar o cumprimento da pena de prestação de
serviços à comunidade por 5 (cinco) horas semanais (condição do regime semiaberto
diferenciado), até completar o período de 2 (dois) anos contados de 22/06/2017 (previsão
de término, portanto, em junho de 2019), já que, por motivos alheios à conduta do
colaborador, a prestação de serviços não havia sido integralmente executada até aquela data.
Também se determinou a apresentação de relatórios trimestrais sobre atividades
profissionais até o término da totalidade da pena, previsto para ocorrer em 08/11/2029.

No despacho do evento 192, o Juízo identificou que nos meses de
setembro/2017, outubro/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018 o executado não atendeu ao
mínimo de 5 (cinco) horas semanais de prestação de serviços comunitários e solicitou
informações ao deprecante.

O Juízo deprecante apresentou informações, dentre elas, a de que "3) o dia e
horário de prestação de serviços foi previamente ajustado para as quintas-feiras, das 13:00
às 18:00 horas; 4) esta Secretaria possui outros prestadores de serviços nos demais dias e
horários da semana; 5) no ano de 2017, em razão do espaço físico reduzido, decorrente da
reforma da Vara (que findou apenas no fim de maio/2018), bem como a escala de outros
prestadores junto a esta Secretaria, não foi possível disponibilizar outros dias e horários,
para compensação dos feriados que recaíram às quintas-feiras" (evento 201).

Foram apresentados os relatórios trimestrais de atividades dos meses de
maio/2018 a julho/2018 (evento 202, RELT3); agosto/2018 a outubro/2018 (evento 212,
RELT2, p. 1); novembro/2018 a janeiro/2019 (evento 212, RELT2, p. 2); e fevereiro/2019 a
abril/2019 (evento 214, INF2).

A defesa requereu a concessão do indulto, com fundamento no artigo 1º, inciso
I, do Decreto 9.246/2017 e a consequente extinção da punibilidade de DALTON DOS
SANTOS AVANCINI. Destacou que, em razão do acordo de colaboração firmado e acolhido
em sentença condenatória, a pena máxima aplicada ao executado é de 15 (quinze) anos.
Argumentou que os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto foram
cumpridos, os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça e o executado não é
reincidente, bem como destacou que há previsão na cláusula 5ª, §8º, do Acordo para a
concessão do benefício (evento 218). 
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O Ministério Público Federal não se opôs ao deferimento do indulto,
destacando, porém, que o Decreto, nos termos do art. 9º, inciso II, "não se estende aos efeitos
da condenação", tal como o pagamento de multa compensatória cível decorrente do acordo
(evento 221).

Após reputar regularmente cumprida a prestação de serviços comunitários, o
Juízo abriu vista às partes para que prestassem esclarecimentos sobre o adimplemento da
multa cível estipulada no acordo (evento 225).

A defesa e o Ministério Público Federal informaram que DALTON DOS
SANTOS AVANCINI quitou integralmente a multa cível compensatória (eventos 228 e 230).

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO

Em análise da ADI nº 5874, em 09/05/2019, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal decidiu pela constitucionalidade do Decreto editado em 2017, revogando a cautelar
então concedida. 

O artigo 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 9.246, de 21 de dezembro de
2017, assim dispõe:

Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até
25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes
praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa; 

DALTON DOS SANTOS AVANCINI firmou acordo de colaboração
premiada (evento 4). Após homologação do acordo, ficou estabelecido, em sentença (evento
1012 da AP), que a pena privativa de liberdade, inclusive após unificação com outras
condenações, não ultrapassará o limite de 15 (quinze) anos de reclusão. O pactuado foi
acolhido em sentença, nos seguintes termos (AP, evento 1012):

Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaboração premiada.

Observo que há alguma dificuldade para concessão do benefício decorrente do acordo, uma
vez que Dalton dos Santos Avancini poderá vir a responder a outras ações penais, já que
confessou outros crimes, e o dimensionamento do favor legal dependeria da prévia unificação
de todas as penas.

Assim, as penas fixadas nesta sentença serão oportunamente unificadas com as dos outros
eventuais processos (se neles houver condenações).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
12ª Vara Federal de Curitiba



09/09/2019 :: 700007035101 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d03a5b7ac0cd2cecc813d7b5… 4/75011546-08.2016.4.04.7000 700007035101 .V203

A pena privativa de liberdade de Dalton dos Santos Avancini fica limitada ao período já
servido em prisão cautelar, com recolhimento no cárcere da Polícia Federal, de 14/11/2014 a
30/03/2015, devendo cumprir ainda cerca de um ano de prisão domiciliar, com tornozeleira
eletrônica, até 14/03/2015.

Deverá cumprir de dois a seis anos contados de 14/03/2016, desta feita de prisão com
recolhimento domiciliar nos finais de semana e durante a noite, com tornozeleira eletrônica se
necessário, naquilo que o acordo denominou de regime semi-aberto diferenciado. Durante o
recolhimento no período semi-aberto, deverá ainda o condenado cumprir cinco horas
semanais de serviços comunitários, em entidade pública ou beneficente, a ser definida
oportunamente.

A partir de 14/03/2018, poderá o condenado progredir para o regime aberto pelo restante da
pena a cumprir, segundo seu mérito, ficando no caso desobrigado do recolhimento domiciliar
e em condições a serem oportunamente definidas.

A eventual condenação em outros processos e a posterior  unificação de penas não alterará,
salvo quebra do acordo, os parâmetros de cumprimento de pena ora fixados.

Eventualmente, se houver aprofundamento posterior da colaboração, com a entrega de outros
elementos relevantes, a redução das penas pode ser ampliada na fase de execução.

Caso haja descumprimento ou que seja descoberto que a colaboração não foi verdadeira,
poderá haver regressão de regime e o benefício não será estendido a outras eventuais
condenações.

A multa pena fica reduzida ao mínimo legal, como previsto no acordo.

Como manutenção do acordo, deverá ainda pagar a indenização cível acertada com o
Ministério Público Federal, nos termos do acordo, no montante de dois milhões e quinhentos
mil reais.

Registro, por oportuno, que, embora seja elevada a culpabilidade de Dalton dos Santos
Avancini, a colaboração demanda a concessão de benefícios legais, não sendo possível tratar
o criminoso colaborador com excesso de rigor, sob pena de inviabilizar o instituto da
colaboração premiada.

No acordo de colaboração, está previsto o reconhecimento de benefícios da
execução penal, dentre eles a concessão de indulto, devendo-se observar a pena privativa de
liberdade unificada (15 anos), conforme expressamente consta da cláusula 5ª, §8º, do
Termo (evento 4, p. 5).

Da análise dos autos, infere-se que DALTON DOS SANTOS
AVANCINI cumpriu, até o momento, parcialmente as penas que lhe foram impostas, da
seguinte maneira:

a) Prisão preventiva: o colaborador foi preso em 14/11/2014 (cf. evento 1,
FICHIND2) e permaneceu recolhido no cárcere da Polícia Federal até 30/03/2015; 
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b) Regime fechado diferenciado: na sequência, cumpriu regime fechado em
prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, até 15/03/2016, quando progrediu de
regime prisional, por ordem do Juízo da condenação (evento 1, INIC1).

c) Regime semiaberto diferenciado: foram cumpridas regularmente as
condições estabelecidas para esse regime, nos termos do acordo, entre 15/03/2016
e 05/04/2018. 

d) Regime aberto diferenciado: foi concedida a progressão em 05/04/2018
(evento 170), ocasião em que se determinou o cumprimento da pena de prestação de serviços
à comunidade por 5 (cinco) horas semanais (condição do regime semiaberto diferenciado),
até completar o período de 2 (dois) anos contados de 22/06/2017 (previsão de término,
portanto, em junho de 2019), além da apresentação de relatórios trimestrais.

Os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça e o executado não
havia reincidido na prática delitiva, pelo que aplicável o requisito objetivo do art. 1º, inciso I,
do Decreto nº 9.246/2017. 

No marco temporal de 25/12/2017, DALTON DOS SANTOS AVANCINI já
havia cumprido mais de 3 (três) anos, correspondente a 1/5 de sua pena privativa de liberdade
estipulada no acordo (15 anos, cf. evento 4, TERMO1), haja vista que, desde sua prisão (em
14/11/2014) permaneceu preso preventivamente ou em cumprimento do regime fechado
diferenciado, de forma ininterrupta, sendo posteriormente progredido ao regime semiaberto.
Assim, cumpriu o requisito objetivo.

Observa-se que as condições estabelecidas no acordo de colaboração para os
regimes fechado e semiaberto diferenciados foram satisfatoriamente executadas, conforme
decisões de progressão (evento 1, INIC1, e evento 170). 

Quanto ao regime aberto, atentando-se ao disposto no Termo de Acordo de
Colaboração Premiada (Cláusula 5ª, VI, § 4º), o colaborador submete-se às
seguintes condições:

(i) prestação de relatórios trimestrais sobre suas atividades profissionais. Os
relatórios deverão ser redigidos e apresentados pessoalmente pelo executado perante o Juízo
Federal de seu domicílio - São Paulo/SP;

(ii) prévia comunicação a este Juízo de Execução Penal em caso de mudança de
endereço.

Adicionalmente, conforme já relatado, era dever do colaborador cumprir as
horas restantes de prestação de serviços comunitários pelo período de 2 (dois) anos contados
de 22/06/2017 (previsão de término, portanto, em junho de 2019).
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Após a decisão que determinou a progressão de regime, os relatórios
trimestrais foram apresentados regularmente até o momento, a saber: relatório de maio/2018 a
julho/2018 (evento 202, RELT3); agosto/2018 a outubro/2018 (evento 212, RELT2, p. 1);
novembro/2018 a janeiro/2019 (evento 212, RELT2, p. 2); e fevereiro/2019 a
abril/2019 (evento 214, INF2).

Conforme relatório de frequência e o consignado na decisão de evento
225, DALTON DOS SANTOS AVANCINI cumpriu integramente a prestação de serviços
comunitários (evento 222, OUT2, p. 4). 

A multa penal, aplicada em seu mínimo legal, por força do acordo de
colaboração, foi paga pelo executado (evento 116, COMP2), assim como as custas
processuais (evento 30, CUSTAS1).

A multa cível compensatória foi igualmente quitada, conforme esclarecido pelas
partes (evento 228 e 230).

Assim, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo estabelecidos no Decreto
nº 9.246/2017, é caso de concessão de indulto da pena privativa de liberdade. 

2.1. O indulto ora concedido é restrito à sanção corporal, disciplinada na
Cláusula 5ª do termo de acordo de colaboração. Os demais deveres estipulados no acordo de
colaboração premiada não configuram sanções penais, mas obrigações pactuadas como
condição para que o colaborador faça jus aos benefícios concedidos no acordo. 

Dessa forma, subsistem todas as obrigações celebradas por DALTON DOS
SANTOS AVANCINI, nos termos da Cláusula 17 e outras porventura aplicáveis, caso venha
a descumprir quaisquer das alíneas correspondentes.

Na condição de colaborador da Justiça, deverá ainda o executado comunicar ao
Juízo qualquer alteração de endereço e telefone, mantendo seus dados sempre atualizados. 

Assim, conclui-se que o executado demonstrou pleno atendimento aos
requisitos contidos no inciso I do art. 1º do Decreto 9.246/2017.

Nesses termos, o reconhecimento do benefício é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1º, inciso I, do Decreto nº
9.246/2017, e no artigo 107, inciso II, do Código Penal, concedo indulto da pena privativa
de liberdade aplicada ao executado DALTON DOS SANTOS AVANCINI, nos autos de
Ação Penal nº 5083258-29.2014.4.04.7000, e declaro extinta a sua punibilidade,
mantendo-se hígidas todas as demais obrigações pactuadas no acordo de colaboração.
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4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5. Como as obrigações remanescentes referem-se ao cumprimento do acordo de
colaboração e não propriamente à execução de pena, deve DALTON DOS SANTOS
AVANCINI reportar-se na Representação Criminal nº 5013949-81.2015.4.04.7000,
apresentando naqueles autos as informações pertinentes. 

6. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo da 13ª Vara Federal.

7. Transitada em julgado, cumpram-se as disposições constantes  do Provimento
nº 62/2017 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, efetuando-se as
comunicações necessárias.

Documento eletrônico assinado por CAROLINA MOURA LEBBOS, Juíza Federal Substituta, 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 700007035101v203 e
do código CRC aa506a06.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CAROLINA MOURA LEBBOS
Data e Hora: 3/9/2019, às 16:16:38
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