
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE RECURSOS CRIMINAIS

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR  CELSO  JAIR

MAINARDI, DA 4ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARANÁ

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001542-35.2016.8.16.0046.

APELANTE: IZAK CORDEIRO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ,

por meio de sua Coordenadoria de Recursos Criminais, nos autos em epígrafe,

nos  termos  dos  artigos  619  e  620  do  Código  de  Processo  Penal,  vem,

tempestivamente, opor os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

contra o r. acórdão que consta do mov. 19.1,  exarado por

essa douta 4ª Câmara Criminal, pelas razões a seguir expostas: 
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I – DA TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO DOS EMBARGOS  

O Ministério Público do Estado do Paraná foi

pessoalmente intimado do venerando acórdão no dia 29 de maio de 2018 (terça-

feira), vencendo o prazo para oposição de embargos em 04 de junho de 2018

(segunda-feira, considerando-se os feriados de quinta e sexta-feira). Os embargos

são, portanto, tempestivos e seu cabimento está amparado nos artigos 619 e 620

do Código de Processo Penal. 

II – DA NECESSIDADE DE SUPRIR OMISSÃO:  

O  acórdão  recorrido,  na  visão  do  Ministério  Público,

corretamente  determinou a incidência da  novatio legis estabelecida pela Lei n.

13.654/18,  que revogou o inciso I,  do § 2º,  do art.  157 do Código Penal,  que

previa, como majorante para o crime de roubo, o fato de o delito ser praticado

com arma (atualmente, somente existe majorante, quando é cometido com arma

de fogo, nos termos do §2º-A, do art. 157, CP).

Isso  porque,  a  lei  penal  –  apesar  de  não  importar  em

revogação  do  delito  (abolitio  criminis)  –  sem  sombra  de  dúvidas,  trouxe

tratamento penal mais benéfico,  sendo perfeitamente possível a sua aplicação

retroativa1.

Ademais,  o  Ministério  Público  não  constata,  de  plano,

inconstitucionalidade  formal  na  aludida  alteração  legislativa,  conforme  foi

reconhecido, inicialmente, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive com

afetação  da  matéria  ao  seu  Órgão  Especial,  nos  autos  n.  0022570-

34.2017.8.26.0050.

1 Nesse  sentido,  MUÑOZ  CONDE  consigna  que:  “(…)  las  normas  penales  que,  por  ejemplo,
establezcan circunstancias eximentes, atenuantes o que disminuyan la gravedad de las penas y, obviamente,
todas aquéllas que despenalicen conductas, pueden ser aplicadas retroactivamente a hechos acaecidos con
anterioridad  a  su  entrada  en  vigor.” MUÑOZ  CONDE,  Francisco;  GARCÍA  ARÁN,  Mercedes.
Derecho Penal, Parte General. 9ª ed. Valência: Tirant lo Blanch, 2015, p. 134
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Isso  porque,  o  processo  legislativo  aparentemente  foi

hígido, uma vez que o Projeto de Lei n. 149/2015 (que deu origem à nova lei)

previa expressamente e originariamente a revogação do aludido inciso I, sendo

que tal matéria  não foi objeto de emenda,  nem substitutivo, sendo claramente

aprovada  pelo  Senado  e,  posteriormente,  pela  Câmara,  ainda  que  se  tenha,

aparentemente,  constatado  problemas  na  publicação  do  texto  diário  oficial  a

respeito da tramitação legislativa. 

No entanto, o que importa para o caso é que o Parlamento

aprovou  o  projeto  de  lei  sem  mudanças  nesse  aspecto,  nos  exatos  termos

delimitados pela proposta do Senador Otto Alencar2.

Portanto,  até  aqui o Ministério Público está de acordo

com as premissas assentadas pelo Tribunal de Justiça no acórdão embargado, é

dizer, era o caso de aplicar-se a novatio in melius.

A questão central dos presentes embargos de declaração,

no entanto, é que o Tribunal de Justiça  omitiu-se  em considerar o  emprego de

arma  como  circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, dispositivo esse

que constitui evidente soldado de reserva em relação à revogação da majorante. 

Assim,  não  bastava  decotar  a  majorante,  deveria  o

Tribunal de Justiça considerar o emprego de arma como circunstância judicial

para aumentar a pena-base.

Nesse  preciso  aspecto,  com  o  devido  respeito,  houve

omissão do Tribunal de Justiça, no acórdão embargado, em manifestar-se sobre

o tema (mesmo que seja para negar tal aplicação, era de rigor a manifestação

expressa do Tribunal a respeito do assunto).

Assentada essa premissa de que houve omissão, cumpre,

agora, explicar o porquê é possível, em segundo grau, que o Tribunal considere o

emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável.

2 É perfeitamente possível e justificável criticar a alteração legislativa que, ao que tudo indica,
decorreu, inclusive de uma má compreensão, pelo Parlamento, dos seus efeitos. Não há, porém,
aparência  de  inconstitucionalidade  formal,  gozando  a  lei,  pois,  de  presunção  de
constitucionalidade.
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É bem verdade que, a princípio, muita gente pode pensar

não ser possível essa aplicação na fase do art. 59, uma vez que poderia importar

em reformatio in peius.

No entanto, essa aparência inicial, é equivocada.

Em primeiro  lugar,  verifica-se  que  o  Ministério  Público

não era sucumbente à época da sentença, uma vez que a majorante aplicada em

primeiro grau estava em plena vigência. 

Assim,  não  se  pode  exigir  do  Ministério  Público  a

interposição  de  um  recurso  num  aspecto  que  sequer  era  sucumbente  e  que

sequer seria conhecido por falta de interesse recursal. 

Desse modo, é possível assentar uma primeira premissa: o

Ministério Público não recorreu porque não tinha interesse recursal, quando da

prolação da sentença.

A  segunda  premissa  é  que  não  há  reformatio  in  peius

precisamente porque a pena do acusado está sendo diminuída na fase recursal,

não aumentada.  É dizer,  houve  reformatio in  meluius,  uma vez que o Tribunal

diminui a penal3.

A  terceira  premissa  é  que  o  juiz  de  primeiro  grau

explicitamente reconheceu a existência do emprego de arma branca4. Ademais,

3 Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:  “A jurisprudência desta Corte
posiciona-se no sentido de que ainda que seja agregada fundamentação pelo Tribunal a quo, em apelação da
defesa, não há falar em reformatio in pejus quando a situação do réu não foi agravada em relação à pena que
lhe  foi  aplicada  em  primeiro  grau.  Precedentes.” (STJ  –  HC  148.381/MG,  Rel.  Ministro  NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).
4 Nesse sentido, constou da sentença de primeiro grua: “Observo ainda que IZAK CORDEIRO tinha
plena consciência que o menor A.H.C, portava a  arma (facão) e iria usá-la para o cometimento do ilícito
penal e que o réu agiu com o mesmo dolo do primeiro na empreitada, dando apoio essencial, com a finalidade
de obter sucesso na ação delituosa. É o que se infere de seu depoimento colhido em Juízo:  Que ALISSON o
chamou para “ir catar celular” [sic]. Que ALISSON falou para ele que estava com o facão. Que foram
quatro vítimas, mas ele somente viu ALISSON pegando dois celulares. Reafirmou que foram quatro pessoas
abordadas.  Que ele ficou olhando para ver  se vinha alguém e,  em caso aparecesse alguém, ele avisava
ALISSON para correr. Que ALISSON o convidou para ir roubar alguns celulares, dizendo que o daria
algum, sendo respondido por ele: “então vamos, então” [sic]. Ademais, as vítimas afiançaram que ambos as
revistaram e as roubaram, apesar de somente o menor A.H.C ter ostentado a arma branca, qual seja o
facão.” Nesse mesmo sentido, o acórdão embargado reconheceu: “Portanto, para que o delito de roubo seja
consumado, na forma majorada pelo emprego de arma e concurso de pessoas, “basta que qualquer um dos
autores tenha praticado a violência ou grave ameaça para que a conduta”8 esteja caracterizada. É coautor
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expressamente  desvalorou essa conduta  como mais reprovável (maior desvalor

de ação), ao aplicar explicitamente a majorante.

Por isso, se o Tribunal  de Justiça aumentar  a pena-base

não será alterado o desvalor de conduta feito pelo juiz de primeiro grau, apenas

será alterada a natureza jurídica desse desvalor. 

Antes era majorante. Agora deve ser circunstância judicial

desfavorável, mesmo porque o art. 59, caput, do Código Penal não foi revogado.

Deixar  de  aumentar  a  pena-base  nessa  hipótese  seria

claramente negar vigência ao art. 59, CP.

Em resumo, o que pretende o Ministério Público é que –

mantida  a  desvaloração  feita  na  sentença  de  primeiro  grau  –  seja  alterada  a

natureza jurídica desse desvalor: de  majorante deve passar a ser  circunstância

judicial desfavorável.

Nesse sentido, já julgou esta douta 4ª Câmara Criminal do

Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORANDO PELO  EMPREGO DE ARMA

BRANCA  (ART.  157,  §  2º,  I,  CP)  –  PRETENSÃO  ABSOLUTÓRIA  NÃO

ACOLHIDA  –  PROVAS  COLIGIDAS  NOS  AUTOS  SUFICIENTES  PARA

DEMONSTRAR  A  MATERIALIDADE  DO  DELITO  E  PARA  IMPUTÁ-LO  AO

RECORRENTE – AGENTE PRESO LOGO APÓS A EXECUÇÃO DO CRIME NA

POSSE  DA  FACA  UTILIZADA  PARA  EXERCER  A  GRAVE  AMEAÇA  E  DO

DINHEIRO  SUBTRAÍDO  DO  ESTABELECIMENTO  COMERCIAL  –

RECONHECIMENTO INFORMAL REALIZADO PELA VÍTIMA APÓS A PRISÃO

– VALIDADE COMO PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS INFORMATIVOS

DA  FASE  ADMINISTRATIVA  CORROBORADOS  EM  JUÍZO  PELO

DEPOIMENTO DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DA LEI ADJETIVA

do delito tanto aquele que somente se apoderou da res quanto o comparsa que empunhou a arma e ameaçou
gravemente  a  vítima.  Com  efeito,  os  agentes  delitivos,  ao  participar  do  roubo,  assumem  os  riscos
provenientes dessa ação criminosa inclusive quanto aos desdobramentos causais da ação delitiva.” 
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PENAL –  AFASTAMENTO “EX OFFICIO” DA MAJORANTE DO EMPREGO

DE ARMA BRANCA – ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018 –  “NOVATIO LEGIS

IN  MELLIUS”  –  EXAME  DO  EMPREGO  DA  REFERIDA  ARMA

TRANSPORTADO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 59, CP) –

PENA REDUZIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO

PARA REDUZIR A CARGA PENAL E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE

MANDADO  DE  PRISÃO  CONTRA  O  APELANTE,  PARA  QUE  INICIE

IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA PENA.” (grifou-se)

(TJPR - 4ª C.Criminal - 0003070-45.2013.8.16.0035 - São José dos Pinhais -  Rel.:

Carvilio da Silveira Filho -  J. 10.05.2018)

Ademais,  a jurisprudência pacífica do Superior  Tribunal

de Justiça entende ser perfeitamente possível essa alteração da natureza jurídica

do desvalor (inclusive em fase de execução, portanto, com trânsito em julgado),

como se pode verificar dos seguintes precedentes:

“HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  E  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.

IMPETRAÇÃO  SUBSTITUTIVA  DE  REVISÃO  CRIMINAL.  VIA  ELEITA

INADEQUADA.  LEI  Nº  12.015/09.  LEI  PENAL  MAIS  BENÉFICA.

RETROATIVIDADE.  CRIME  ÚNICO.  RECONHECIMENTO.

CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO.  NÃO  CONHECIMENTO.

ORDEM DE OFÍCIO.

(…) 

2. Com o advento da Lei n.º 12.015/09, as práticas de conjunção carnal e de ato libidinoso

diverso passaram a ser tipificadas  no mesmo dispositivo legal, deixando de configurar

crimes diversos, de estupro e de atentado violento ao pudor, para constituir crime único,

desde que praticados no mesmo contexto.  Tal compreensão, por ser mais benéfica,

deve retroagir para alcançar os fatos anteriores.

Com isso, a dosimetria da reprimenda deve ser refeita, não ficando o magistrado
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da execução vinculado às penas-bases fixadas anteriormente, pois agora deverá

avaliar  a  maior  reprovabilidade  da  prática  de  conjunção  carnal  e  dos  atos

libidinosos diversos em um mesmo momento.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo

das Execuções proceda à nova dosimetria da pena, tão somente no que se refere aos crimes

contra  a  liberdade  sexual,  nos  termos  da  Lei  n.º  12.015/09,  devendo  ser  refeita  a

análise das circunstâncias judiciais do art.  59 do Código Penal,  observada a

existência de crime único em relação à vítima. Poderá, portanto, se assim entender,

fixar  a pena-base em patamar superior  ao anteriormente estabelecido,  observando,  por

óbvio, o limite do quantum final da sanção, em razão da vedação da reformatio in pejus.”

(STJ  -  HC  342.464/SP,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,

SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016) (grifou-se)

“Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para reduzir as penas do

paciente, pelo crime de roubo, a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, a

serem cumpridas inicialmente em regime fechado, bem como para determinar que o juízo

das  execuções  proceda  à  nova dosimetria  da  pena quanto  aos  delitos  de  estupro e  de

atentado violento ao pudor, conforme os parâmetros da Lei n. 12.015/2009, facultando-

lhe  a  valoração  da  pluralidade  de  condutas  na  análise  da  culpabilidade  do

sentenciado, na fixação da pena-base, em razão do reconhecimento de crime único

entre as condutas.”

(STJ - HC 148.381/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado

em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) (grifou-se)

“2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, com o advento da Lei n.º

12.015/2009, a conduta do crime de atentado violento ao pudor, anteriormente prevista

no artigo 214 do Código Penal,  foi  inserida àquela  do art.  213, constituindo,  quando

praticadas  contra  a  mesma  vítima  e  em um mesmo  contexto  fático,  crime  único  de

estupro. A norma em comento, por ser mais benéfica, deve retroagir para alcançar
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os fatos anteriores.

3. Na hipótese vertente, conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal, "as práticas

delituosas foram cometidas contra a mesma vítima e no mesmo contexto fático,  o que

enseja a aplicação retroativa da lei mais benéfica." 4. Assim, reconhecida a ocorrência do

crime único, no que se refere à vítima, e as mudanças na legislação penal para o delito

cometido,  a dosimetria da pena deverá ser integralmente refeita pelo Juízo das

execuções, a quem incumbirá verificar eventual influência da gravidade global da

conduta na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,

estabelecendo-se  como  limite  para  a  nova  dosimetria  a  totalidade  da  pena

anteriormente aplicada, de forma a se evitar a reformatio in pejus.

5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que o Juízo

das Execuções Criminais proceda à realização de nova dosimetria da pena imposta ao

paciente, nos termos da Lei n. 12.015/2009.”

(STJ  -  HC  321.496/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,

QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 28/08/2015) (grifou-se)

Assim, o Ministério Público do Estado do Paraná requer

seja  suprida a  omissão do acórdão recorrido,  para que seja  alterada natureza

jurídica  do  desvalor da  conduta  de  empregar  arma  branca  –  realizado  em

primeiro grau – de majorante para circunstância judicial negativa, aumentando-

se, assim, a pena-base imposta ao recorrente.

Caso não seja acolhido o item anterior, requer seja suprida

a omissão, para fins de prequestionamento da matéria: a) com a citação explícita

do artigo 59, caput, do Código Penal, e b) com o debate específico da questão,

com o objetivo, também, de prequestionar a matéria, uma vez que o tribunal de

justiça negou vigência aos aludidos dispositivos5.  Tudo isso com o objetivo de
5 A respeito do prequestionamento, consigna ARAKEN DE ASSIS:  “À admissibilidade do recurso
especial afigura-se imprescindível que haja decisão expressa e motivada a respeito da quaestio juris,
preferencialmente através da indicação do dispositivo da lei federal. Da indicação precisa e numérica, a
bem da clareza sempre desejável – e, neste particular, o relator há de se mostrar generosamente profissional,
evitando  subtrair à parte o dado,  mesmo que a iniciativa seja do recorrido – talvez se prescinda em
determinadas circunstâncias.” ARAKEN DE ASSIS. Manual dos Recursos. 8ª ed. São Paulo: Revista
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viabilizar a discussão na instância superior6. 

VI – DA CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS  

Diante de tudo o que foi exposto, o Ministério Público do

Estado do Paraná requer:

a)  seja  suprida a  omissão do acórdão recorrido, para que

seja  alterada  a  natureza  jurídica  do  desvalor da  conduta  de  empregar  arma

branca – realizado em primeiro grau – de majorante para circunstância judicial

negativa, aumentando-se, assim, a pena-base imposta ao recorrente, respeitado o

teto da pena fixada em primeiro grau.

b)  caso não seja acolhido o item anterior,  seja  suprida a

omissão, para fins de prequestionamento da matéria: a) com a citação explícita

do artigo 59, caput, do Código Penal, e b) com o debate específico da questão,

com o objetivo, também, de prequestionar a matéria, uma vez que o tribunal de

justiça negou vigência aos aludidos dispositivos.  Tudo isso com o objetivo de

viabilizar a discussão na instância superior. 

Curitiba, 29 de maio de 2018.

Rodrigo Leite Ferreira Cabral

Promotor de Justiça7

dos Tribunais, 2016, p. 918. 
6 Sobre o tema dessa modalidade de embargos de declaração, ademais, preceitua a súmula n. 98
do  STJ:  “Embargos  de  declaração  manifestados  com notório  propósito  de  prequestionamento  não  tem
caráter protelatório.”
7 Atuação decorrente  da delegação de poderes  realizada pelo  Exmo.  Sr.  Procurador-Geral  de
Justiça, por meio da Resolução n. 7207/17-PGJ.
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