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P R O N U N C I A M E N TO :

APELAÇÃO.  ROUBO.  PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE
FURTO.  IMPOSSIBILIDADE.  EMPREGO  DE  VIOLÊNCIA  COM  FACA  (ARMA
BRANCA). DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE CONSIDERAR COMPORTAMENTO DA
VÍTIMA PARA REDUZIR A PENA-BASE DO APELANTE, SOB O ARGUMENTO DE
QUE A OFENDIDA ASSUSTOU O ACUSADO COM UM GRITO E POR ISSO ESTE
LHE  DESFERIU  AS  FACADAS.  IMPOSSIBILIDADE.  ARGUMENTAÇÃO
DESARRAZOADA.  VÍTIMA NÃO COLABOROU PARA A PRÁTICA DO DELITO,
QUE JÁ ESTAVA EM CURSO QUANDO FOI SURPREENDIDA COM O ACUSADO
NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA EM PLENA MADRUGADA E DE POSSE DE
UMA FACA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART.65,
INC. II, DO CP E ART. 65, INC. III,  ALÍNEA “B”, DO CP. INSUBSISTÊNCIA. NÃO
HÁ  JUSTIFICATIVA PARA O  DESCONHECIMENTO  DA LEI NA ESPÉCIE  E  A
DEVOLUÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA TEM MENOR IMPORTÂNCIA
SE  COMPARADO  AOS  TRAUMAS  PSICOLÓGICOS  E  FERIMENTOS  POR  ELA
SOFRIDOS.  PRETENSÃO  DE  AFASTAMENTO  DA  CAUSA  ESPECIAL  DE
AUMENTO DE PENA PELO USO DA FACA. ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA
ARMA  BRANCA  NO  CRIME.  ARGUMENTAÇÃO  CONTRADITÓRIA  COM  O
INTERROGATÓRIO  DO  APELANTE  EM  JUÍZO,  O  QUAL  AFIRMOU  TER
DESFERIDO GOLPES DE FACA NA VÍTIMA. TODAVIA, COM O ADVENTO DA LEI
13.654, PUBLICADA EM 23/04/2018, QUE REVOGOU O INC. I,  DO §2º, DO ART.
157, DO CP, SUPRIMINDO A ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DE
PENA NO ROUBO, É NECESSÁRIA A RECLASSIFICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA
DE  USO  DE  FACA  PARA  A  PRIMEIRA  FASE  DA  DOSIMETRIA  PENAL,
COMPLEMENTANDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS “CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME”.  POSSIBILIDADE  DO  TRIBUNAL AGREGAR  FUNDAMENTAÇÃO  QUE
NÃO PREJUDIQUE O RÉU. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE REFORMATIO
IN  PEJUS.  PELO  CONHECIMENTO  E  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.
ENTRETANTO, PELA RECLASSIFICAÇÃO,  EX OFFICIO, DO USO DE ARMA
DE  FOGO  COMO  CIRCUNSTANCIA JUDICIAL NEGATIVA  NA PRIMEIRA
FASE, EXCLUINDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA, A MAJORANTE NA TERCEIRA
FASE DA DOSIMETRIA PENAL.
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EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

COLENDA QUARTA CÂMARA CRIMINAL

EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA RELATORA

1. Retrospecto

Elielton Preto Machado, qualificado nos autos de Ação Penal

n.º 0005228-28.2017.8.16.0037, foi denunciado perante o Juízo da Vara Criminal do

Foro Regional de Campina Grande do Sul da Comarca da Região Metropolitana de

Curitiba pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CP, consoante os

fatos descritos na denúncia de mov. 21.1, in verbis:

“No dia 07 de outubro de 2017, no período da madrugada, na residência situada
Rua Lídio Andreatta, nº 240, bairro Borda do Campo, no município de Quatro
Barras,  o denunciado  ELIELTON PRETO MACHADO,  ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, dolosamente agindo, com inequívoca intenção
de  assenhoramento  definitivo,  mediante  violência,  ofendeu  a  integridade
corporal  e  a  saúde  da  vítima  Jennifer  Marry  Ferreira,  consistente  no
desferimento  de  cerca  de  10  (dez)  golpes  de  arma  branca  contra  a  vítima,
causando-lhe as lesões corporais de natureza grave descritas na mídia de fl. 37.,
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prontuário de fls. 38/39 e no laudo de lesões corporais de fls. , e subtraiu para si
01 (um) aparelho celular e uma carteira (relação de objetos, fl. 31).”

Ao final adveio a decisão de mov. 112.1, que  desclassificou a

conduta prevista no art. 157, §3º, para condenar o réu Elielton Preto Machado como

incurso no art. 157, §2º, inciso I, ambos do CP, impondo-lhe uma pena de 08 (oito)

anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime

inicialmente fechado, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

O Ministério Público foi intimado em 26 de fevereiro de 2018

(mov. 118.0).

O  réu  Elielton  Preto  Machado,  por  sua  vez,  foi  intimado

pessoalmente em 27 de fevereiro de 2018, ocasião em que informou não ter interesse

em recorrer da sentença condenatória (mov. 122.1).

A vítima Jennifer Marry Ferreira foi intimada pessoalmente da

sentença em 03 de março de 2018 (mov. 124.1).

O Defensor do acusado foi intimado da sentença condenatória

em 09 de março de 2018 (mov. 127.0) e opôs embargos de declaração em 11 de

março de 2018 (mov. 128.0), ao qual foi negado provimento em 15 de março de 2018

(mov. 132.1).

A Defesa foi intimada da decisão dos embargos declaratórios

em 27 de março de 2017 (mov. 135.0), interpondo recurso de Apelação na mesma

data (mov. 136.1).

As razões do apelo foram acostadas ao mov. 141.1, postulando-

se  pela  desclassificação do crime de roubo para  o delito  de  furto,  por  não  estar

comprovado  o  dolo  na  violência  empreendida  contra  a  vítima.  Subsidiariamente,

pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. I,
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do CP, argumentando que a faca não foi utilizada no crime. Ainda, na dosimetria da

pena, requer que o comportamento da vítima seja considerado como circunstância

judicial favorável ao acusado na primeira fase, sustentando que esta contribuiu com

as agressões que sofreu ao ter gritado e assutado o réu. Alega ainda, que o apelante

faz  jus  a  atenuante  prevista  no  art.  65,  inc.  III,  alínea  ‘b’,  do  CP,  já  que  ficou

comprovado que todos os prejuízos materiais sofridos pela vítima foram recompostos

logo após o crime pelo apelante. Aduz que deve ser aplicada a atenuante prevista no

art. 65, inc. II, do CP, pois o apelante claramente não sabia que ao utilizar uma faca

teria  sua  pena  aumentada  em  1/3,  nem  que  seria  acusado  por  roubo,  quando

claramente  sua vontade era  de  apenas  furtar.  Por  fim,  pleiteia  fixação do regime

aberto para o inicial cumprimento da pena.

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça se manifestou pelo

conhecimento e desprovimento do apelo (mov. 144.1).

Na  sequência,  os  autos  foram encaminhados ao  Tribunal  de

Justiça Estadual.

Nesta instância, vieram com vista a esta Quarta Procuradoria de

Justiça Criminal.

É o breve relatório.

2. Admissibilidade recursal

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  objetivos

(cabimento, adequação, tempestividade e inexistência de fato impeditivo ou extintivo

do direito de recorrer) e subjetivos (interesse e legitimidade),  o recurso  merece ser

conhecido. 
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3. Mérito

3.1 Da desclassificação do crime de roubo para furto

A Defesa pretende a desclassificação do crime de roubo para o

delito de furto, sustentando que não houve dolo quando o apelante agrediu a vítima,

uma vez que sua intenção era apenas furtar os objetos da residência e assustou-se

quando a ofendida apareceu e gritou, momento em que acabou desferindo golpes de

faca contra Jennifer.

Carece de amparo a arguição defensiva.

O réu Elielton Preto Machado, em seu interrogatório judicial,

confessou a autoria do crime. Disse que utilizou uma faca, sem dentes, para abrir a

janela da casa da vítima, porém, assustou-se quando notou a presença dela e desferiu-

lhe golpes de faca. Entretanto, achou que não tinha machucado a vítima e que sua

intenção era  somente  de  furtar  algum eletrônico. Sua  pretensão era  furtar  algum

aparelho  doméstico para  vender e  quando foi  olhar  os  outros  cômodos,  a  vítima

gritou nas suas costas, o que lhe assustou e fez o interrogado agredir ela, mas sua

intenção não era essa. Desferiu golpes de faca na ofendida, mas não se recorda a

quantidade de golpes. Não sabia que tinha machucado a vítima, apenas pediu para ela

ficar quieta e saiu correndo. O interrogado não lembrava de ter desferido todos os

golpes alegados pela ofendida. É  usuário de maconha e queria furtar para ajudar a

pagar as contas de casa, pois o dinheiro de seu trabalho não era suficiente. Subtraiu o

celular e a carteira da vítima e guardou os objetos em sua casa. Tinha fumado na

noite anterior,  estava muito arrependido.  Esta foi a primeira vez que praticou um

crime.  Conhecia a vítima,  uma vez que brincava com os irmãos dela quando era
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pequeno.  Na data dos fatos,  pensou que não havia alguém na casa, pois na noite

anterior  viu  a  irmã  da  ofendida  saindo  com as  crianças  no  carro,  com mochila,

pensou que tinham viajado ou ido à praia. Nunca tinha visto a vítima na residência.

Sua intenção era apenas de furtar e não machucar alguém. Assustou-se quando a

vítima gritou. A faca utilizada era lisa, com lâmina apenas de um lado, a qual serviu

para entrar na residência. Informou para seus parentes onde estavam os objetos da

vítima para que devolvessem a ela.

Já a testemunha,  Leandro Branco, policial militar, confirmou

que participou da abordagem do réu no dia dos fatos. Relatou que o indivíduo disse

que não sabia de nada. Ouviram no COPOM que os familiares da vítima suspeitavam

que  o  rapaz  estava  em certa  residência.  Ao  chegaram na  rua,  a  irmã  da  vítima

apontou a casa onde o rapaz estava. Havia uma senhora no portão e perguntaram pelo

réu, a qual respondeu que ele não estava naquele momento, mas pouco tempo depois

ela  trouxe  o  indivíduo.  Realizaram a  abordagem,  conversaram com o  acusado  e

verificaram se ele estava armado.  O delegado de Quatro Barras solicitou que ele

fosse encaminhado até a delegacia, uma vez que a vítima estava no hospital Angelina

Caron e iria até lá para realizar o reconhecimento. Durante a abordagem o réu disse

que não sabia de nada, estava bem lúcido e consciente. Assim, após sua identificação,

foi conduzido até a delegacia para esclarecimentos. 

Da  mesma  forma,  o  policial  militar  Gabriel  de  Souza  dos

Santos  afirmou em juízo que participou da abordagem do réu, acrescentando que

após  a  vítima  indicar  o  local  onde  o  acusado  poderia  ser  encontrado,  este  foi

apresentado à equipe pela mãe. Não se recordou se o indivíduo confessou o crime.

No momento da abordagem o acusado não parecia estar sob efeito de drogas e não

era conhecido da equipe policial.
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A vítima Jennifer Marry Ferreira disse, em juízo, que na data

dos fatos sua irmã havia saído com suas sobrinhas para dormir na casa do namorado

e a declarante estava dormindo sozinha em casa, quando de repente, escutou passos

durante a madrugada, aproximadamente às 01h30min, momento em que foi ver o que

era o barulho e acendeu a luz, dando um grito quando deu de cara com Elielton na

porta. Ao se deparar com a declarante, o acusado lhe desferiu cerca de 14 golpes de

faca e evadiu-se da casa na posse da carteira e celular da ofendida.  A declarante

reconheceu o indivíduo, uma vez que era seu vizinho. O indivíduo partiu para cima

da declarante e quando esta caiu no chão, o acusado continuou lhe agredindo com a

faca. A ofendida  estava deitada e  parada,  não conseguia  se  mexer.  Foram vários

golpes que atingiram suas mãos, braço e pescoço. A declarante não conseguiu ver

que instrumento que o indivíduo estava utilizando,  mas sentiu  que era  uma faca

quando levou os golpes. Levou quatorze pontos no Hospital. A declarante ficou no

chão,  não conseguia falar e nem se mexer.  O médico disse que foi  um desmaio,

porque não conseguia reagir. Após algum tempo, conseguiu levantar e foi chamar

ajuda, chovia bastante no momento, gritou, mas ninguém apareceu para socorrê-la.

Ficou  do  lado  do  muro  mais  algum  tempo  sem  conseguir  gritar,  ficou

aproximadamente dez minutos parada. Lembrou que tinha um amigo de infância, que

trabalhava no mesmo hospital e foi até a casa dele, que fica na quadra de cima do

local  onde morava.  Gritou e  sentou no chão,  seu  amigo perguntou o que estava

acontecendo, mas a declarante só conseguiu dizer que precisava de um banho, pois

chovia muito. Tomou banho e pediu para o rapaz ligar para seu irmão, que foi até lá e

acionou a polícia. Quando a polícia chegou no local, foi levada para o hospital. A

declarante  conhecia  Elielton  desde  criança,  era  seu  vizinho  da  frente,  quando

cresceram ele foi embora, não tiveram mais contato. Quando mudou-se para aquela

rua o rapaz ainda era seu vizinho, mas não conversavam, apenas se cumprimentavam.
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Nunca namoraram, a declarante não tinha nenhuma ligação com ele,  não sabia o

motivo do crime. O acusado nunca ameaçou ou mesmo paquerou a ofendida. Na rua

onde moravam, todos se conheciam, não tinha inimizade. A única coisa que Elielton

lhe disse foi “cala a boca”, em tom normal. O acusado nunca tinha ido à sua casa.

Não soube dizer como ele entrou na residência, pois o portão estava trancado com

cadeado.  Após ser golpeada com a faca, a declarante estava no chão e fingiu-se de

morta, porque não tinha forças para reagir. Foram 14 golpes de faca, levou 8 pontos

no  rosto,  bem  como  nas  mãos,  braços  e  pescoço.  Teve  dificuldade  em  termos

psicológicos após os fatos.  Incomodou a declarante o fato da tia do indivíduo ter

ligado  em seu  trabalho,  assim  como  a  irmã  dele  tentou  entrar  em  contato  pelo

Facebook, provavelmente porque queriam lhe avisar sobre o celular, mas a ofendida

não respondeu.  A tia  do réu queria que a declarante assinasse um documento do

advogado, uma vez que acharam o celular e a sua carteira.  Pegou sua carteira de

volta porque precisava dos documentos. A tia e a irmã do acusado não disseram onde

encontraram os  objetos,  mas  sabe que a  carteira  foi  achada primeiro.  Quanto  ao

celular, ligaram no seu trabalho, mas não quis a restituição, uma vez que não queria

ter mais envolvimento com eles. Os objetos subtraídos pelo acusado estavam em seu

quarto, o celular ao lado do travesseiro e a carteira na mesa do canto.  Reconheceu

Elielton na delegacia como sendo o indivíduo que lhe esfaqueou. Sente medo do

acusado querer se vingar, sente-se insegura. Não sabia a intenção do acusado, mas

acredita  que ele  sabia  que a  declarante  estava em casa,  porque ele  conhecia  sua

rotina, pois sempre estava na frente de casa, era usuário de drogas. A irmã do acusado

lhe procurou para saber se precisava de remédios. A declarante não foi afastada do

trabalho, mas ficou nove dias em repouso. Confirmou que o celular que estava com a

defesa  era  seu.  Não  precisou  ser  operada,  apenas  levou  pontos  e  precisou  de

consultas médicas em razão das facas que levou em seu maxilar. Na data dos fatos
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chegou às 02h30min no hospital  e  saiu às 07h00min.  No hospital  não fizeram a

classificação de risco, nem colocaram pulseira. Quando chegou na casa de seu irmão,

perceberam que ainda havia três cortes em seu pescoço que estavam sem pontos e

precisou voltar ao Hospital. 

Jessica Leyne Ferreira, irmã da vítima, alegou em juízo que

Jennifer  afirmou sempre  que  o  autor  do  crime foi  Elielton  e  por  isso  avisou os

policiais onde este se encontrava. Na data dos fatos a declarante não estava em casa e

seu irmão ligou avisando que a  ofendida  foi  para  o hospital.  Após  sua irmã ser

atendida, foram para casa, onde as duas residem juntas. Quando chegaram viu como

estava o imóvel e escutou um grito “vou te pegar”. Assim, ligou para seu irmão, o

qual pediu que esperasse. A declarante foi para fora e uma pessoa lhe informou que o

réu estava na casa da tia e já pretendia sair. A polícia passou e então avisou onde o

réu estava e solicitou que fossem até o imóvel. O policial disse que no momento não

tinha  o  que  fazer,  pois  precisavam  de  ordem  judicial.  Logo  depois,  a  Guarda

Municipal foi ao local e a declarante explicou a eles que ouviu o grito. Enquanto

estavam ali,  parou um carro vermelho na casa da tia do rapaz acusado, com dois

indivíduos.  Os policiais  perguntaram se era  algum deles,  mas nenhum era o réu.

Momentos depois, viram outro indivíduo saindo da casa, mas não conseguiram ver,

pois  estavam longe.  Os policiais  foram até  o local  para  ver  se  ele  não fugiria  e

pediram para que a vítima fosse fazer o reconhecimento, mas não era o réu. A tia do

acusado falou que não tinha ninguém na casa. A irmã da declarante precisou voltar ao

hospital. Depois a tia do acusado trouxe ele para os policiais e o rapaz se entregou.

Naquela ocasião, o réu negou o fato. A tia do acusado perguntou se tinham certeza da

autoria do crime e a vítima falava o tempo todo o nome do acusado. O agente ficava

o dia inteiro na frente da casa, quase sempre e cumprimentavam-se. Não sabiam o
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motivo  do  crime.  O  acusado  afirmou  que  só  queria  entrar  para  subtrair  alguns

objetos, não sabia que havia alguém dentro da casa, mas todos tinham conhecimento

que a declarante morava com a irmã e mais duas crianças. A declarante soube de

alguns boatos de que ele assaltou a casa da vizinha, mas não tinham certeza. 

No mesmo sentido,  Jean Marcell Ferreira, irmão da vítima,

afirmou em juízo que soube do fato pelo amigo da ofendida, prestou socorro e após

chamarem a polícia, acompanhou ela até o hospital Angelina Caron. A vítima foi à

casa de um amigo, aproximadamente 100 metros de distância, pedir ajuda. O rapaz

telefonou e disse que a ofendida estava machucada e sangrava bastante. Viu que sua

irmã estava muito ferida e ela tomou banho na casa do amigo, ela estava com muito

frio, muito ensanguentada, chovia forte. Quando a ofendida saiu do banho já estava

delirando,  talvez  pela  perda  de  sangue.  Jonas  já  tinha  ligado  para  a  polícia  e

aguardaram alguns minutos. Quando saiu dali e foi à casa de sua irmã, estava tudo

aberto e as luzes acesas, então só fechou a porta e voltou para a residência de Jonas.

Ligou novamente para a polícia para perguntar o tempo que demorariam e o soldado

que  lhe  atendeu  passou  o  contato  para  um  bombeiro,  o  qual  orientou  levá-la

diretamente  ao hospital.  Enquanto colocava sua irmã no carro,  a  viatura  chegou.

Relatou para os policiais o que havia acontecido e deixou o irmão Jonatan com os

policiais  para  irem  à  residência  da  vítima.  Foram  ao  Hospital  Angelina  Caron,

aguardou um tempo e quando foi atendida realizaram as suturas. Quando sua irmã

voltou  do  hospital  foi  tomar  outro  banho  com a  ajuda  de  outras  irmãs  e  então

perceberam que ela tinha mais ferimentos na nuca, por isso voltaram para o hospital.

Neste tempo,  sua irmã Jéssica  foi  até a casa onde morava com a vítima e fez a

limpeza. A polícia já tinha ido ao local e seus irmãos fotografaram, havia uma grande

poça de sangue no quarto da ofendida e estava tudo revirado. A outra irmã ligou
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dizendo que o acusado estava na casa de parentes ali perto e que estava com medo.

Assim,  o  declarante  ligou para  a  polícia  e  informou a  situação.  Alguns  minutos

depois  a  irmã  disse  que  o  denunciado  tinha  se  entregado  e  que  ele  e  a  vítima

deveriam ir à delegacia. Realizaram o registro da ocorrência. Não sabe o motivo do

crime,  mas suspeitou que era  tentativa  de roubo,  mas não teve como afirmar.  O

acusado era  conhecido do bairro, cumprimentavam-se na rua. Soube de boatos de

que o réu estava  envolvido com roubo e drogas. Depois conversaram com a mãe do

Elielson e esta pediu desculpas quando fizeram a mudança de suas irmãs, as quais

não quiseram mais  residir  no  mesmo local.  O declarante  sabia  que  a  família  do

acusado não tinha envolvimento, pois quem praticou o crime sozinho foi o acusado.

A vítima não precisou ficar internada e depois que fizeram os curativos ela foi para

casa.

Por  fim, Zelinda  Rodrigues  Preto,  tia  do  acusado,  não

esclareceu  nada  a  respeito  dos  fatos  descritos  na  denúncia,  uma  vez  que  não

presenciou o delito. Afirmou em juízo que na mesma data dos fatos procurou a vítima

para reparar os danos e sua sobrinha entregou a carteira para a ofendida. Alegou que

tentaram devolver o celular da vítima, mas ela não quis, bem como ofereceram ajuda

para  pagar  as  despesas  médicas.  Entregou  seu  sobrinho  para  a  polícia  e  ele  se

apresentou  livremente.  Disse  que  não  sabia  do  fato  e  nem do  envolvimento  do

Elielton  com  drogas.  A irmã  do  acusado  afirmou  que  ele  estava  em  casa.  Não

conversou com seu sobrinho sobre os fatos, mas alegou que ele nunca foi violento e

não tinha arma.

Pois bem.

Embora a Defesa alegue que a intenção do apelante era apenas

de furtar objetos da casa de sua vizinha e não usar de violência contra esta, as provas
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constantes nos autos, tais como a palavra da ofendida, prontuário médico e laudo de

lesões corporais (mov’s. 58.1 e 96.1) demonstram que o acusado desferiu quatorze

golpes de faca contra a vítima.

A argumentação  defensiva  quanto  à  inexistência  de  dolo  de

roubo  (subtração  mediante  violência)  cai  por  terra  pelo  simples  fato  do  acusado

portar  uma faca quando ingressou na casa  da vítima de madrugada,  pois  isso já

demonstra que ele estava predisposto a agir com violência (ou, ao menos, mediante

intimidação/grave ameaça) na execução da subtração. Com efeito, Elielton estava na

posse  de uma arma branca,  ou  seja,  quando entrou  na  residência  da  vítima para

subtrair já estava pronto para “atacar”, exatamente o que fez quando viu Jennifer e

esta gritou.

Em outras palavras, se a intenção fosse, de fato, apenas furtar

bens alheios, sem violência, não haveria razão para que o acusado estivesse na posse

de uma faca.

E de qualquer modo, somente ad argumentadum, mesmo que a

intenção  inicial  do  réu  fosse  apenas  de  furto,  o  desenrolar  das  circunstâncias  o

levaram a utilizar de grave violência contra a ofendida quando viu que não estava

sozinho dentro da residência, respondendo ele pelo resultado.

Portanto, a atitude empregada pelo recorrente (desferir quatorze

golpes  de  faca  contra  a  ofendida)  se  constituiu  em  meio  eficaz  para  garantir  a

subtração dos objetos no interior da casa da vítima, caracterizando o crime de roubo e

inviabilizando a pretendida desclassificação para o delito de furto (art. 155, do CP),

reservado às hipóteses em que não há nenhum tipo de ato violento ou ameaçador para

a obtenção do bem alheio.
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Logo,  a  sentença  monocrática  não  se  mostra  temerária,  ao

contrário,  está absolutamente alicerçada em quadro probatório robusto e na exata

compreensão da lei penal, devendo ser rechaçada a pretensão defensiva.

4. Dosimetria da pena

4.1. Pena-base

A Defesa do apelante requer a fixação da pena-base no mínimo

legal, sob argumento que a ofendida contribuiu para a ocorrência do crime ao ter

gritado  quando  percebeu  a  presença  do  acusado  no  interior  de  sua  residência  e,

portanto, o comportamento dela deve ser considerado para a redução da reprimenda

do réu na primeira fase da dosimetria da pena.

Com a devida venia, nada mais desarrazoado.

A doutrina  de  Guilherme  de  Souza  Nucci,  ao  conceituar  o

comportamento do ofendido como circunstância judicial (art59, do CP) explica que

“é o modo de agir da vítima que pode contribuir para levar o agente à prática do crime.1”

Ou seja,  o  comportamento da vítima reduz a  reprimenda  na

pena-base  quando esta  colabora  de  alguma  forma com a  ocorrência  do  delito,  a

exemplo do pedestre que atravessa a rua fora da faixa e um carro em alta velocidade

o atropela, tal fato não exime a culpa do agente, mas pode diminuir sua reprimenda.

Todavia,  no  presente  caso,  o  fato  da  vítima  Jennifer  ter  se

assustado e gritado ao presenciar o acusado dentro de sua residência não aponta para

uma  “colaboração”  para  a  prática do  delito,  ao  revés,  apenas  demonstra  que  ela

estava indefesa (decorrente da surpresa do ato criminoso) e sequer suspeitava de que

seria injustamente agredida e violada em seu patrimônio.

1NUCCI, Guilherme de Souza, individualização da pena, 4a. Edição, rev., atual e ampl. São Paulo. Revista dos Tribunais,
2011, p.183
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Na verdade, o crime estava em curso quando a ofendida gritou,

pois além do réu já ter arrombado a janela e ingressado no interior da sua residência,

ele já estava de posse de uma faca, com a qual desferiu-lhe nada menos do que 14

(quatorze) golpes e, após, empreendeu fuga com objetos dali subtraídos.

Portanto,  não  há  como  o  comportamento  da  vítima  ter

interferido  nas  causas  do  crime  de  roubo,  razão  pela  qual,  inclusive,  essa

circunstância  judicial  foi  considerada  neutra  pelo  juízo  sentenciante

(“Comportamento da vítima: O comportamento da vítima em nada contribuiu para a

prática do crime.” - sentença mov.112.1)

4.2. Segunda fase

A Defesa requer a aplicação da atenuante prevista no art. 65,

inciso III,  alínea “b”,  do Código Penal,  sustentando que  “ficou comprovado que

todos os prejuízos materiais  sofridos pela vítima foram recompostos logo após o

crime pelo apelante”. 

As alegações do apelante não merecem prosperar.

Como bem fundamentou  o  magistrado  a  quo “no  tocante  à

atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal2, observa-se que

embora a família do acusado tenha restituído a carteira dias após o fato, depois procurado

a  vítima  para  auxiliar  em  eventuais  despesas  médicas,  que  não  foram  necessárias  na

ocasião,  e  o  defensor  depositado o celular  em juízo,  o  acusado também não faz  jus  à

redução, posto que os danos gerados pelo crime foram muito maiores do que o prejuízo

material e mudaram significativamente a rotina da ofendida” (mov. 112.1). 

Em que pese a família do acusado ter devolvido a carteira para

2 Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (…)
III - ter o agente: (…)
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou

ter, antes do julgamento, reparado o dano; 
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a vítima e oferecido ajuda com as despesas médicas, tal fato não afasta a gravidade

das consequências do crime e nem as ameniza, uma vez que os aspectos subjetivos,

consubstanciados pelo trauma psicológico da ofendida e pelo sofrimento que teve ao

levar quatorze golpes de faca, são preponderantes à mera devolução de seus bens.

Ademais, como bem fundamentou o Agente ministerial em suas

contrarrazões:  “Sobre referida circunstância,  é  indispensável  haver sinceridade,  pois o

legislador tratou de espontânea vontade, e não de mera voluntariedade do agente. Não foi

possível  verificar,  durante  a  instrução  probatória,  genuíno  arrependimento  do  agente,

tampouco vontade espontânea em reparar os danos causados” (mov. 144.1). 

Portanto,  o  Juízo  de  primeiro  grau  afastou  corretamente  a

atenuante requerida pelo apelante,  já que o prejuízo material foi o aspecto menos

relevante in casu. 

O Defensor do acusado aduz ainda, que a atenuante prevista no

art. 65, inc. II, do Código Penal3 também deve ser considerada para a redução da

pena de Elielton, asseverando que este não conhecia a lei e não sabia que o fato de

estar com uma faca aumentaria sua pena.

Permissa venia, as alegações da Defesa são frágeis.

Isto porque,  o artigo 3º  da Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro determina que: “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a

conhece”. 

E,  ainda,  o  art.  21,  do  Código  Penal  diferencia  o

desconhecimento  da  lei  (inescusabilidade  do  desconhecimento  formal  da  lei,  sob

pena de que não seja cumprida) da sua errônea compreensão (erro de proibição),

estabelecendo que “O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se

3 Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 
II - o desconhecimento da lei; 
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inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço)”.

A doutrina e jurisprudência consideram evitável o erro quando

o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era

possível, diante das circunstâncias, agir em conformidade com essa consciência.

Ocorre  que  na  hipótese  sub examine  não  há  justificativa  ou

peculiaridade capaz de elidir  a conclusão de que o réu tinha conhecimento pleno

(sem qualquer  erro)  de  que  sua  conduta  era  ilícita,  razão  pela  qual  a  atenuante

pretendida não tem incidência na espécie.  Afinal, qualquer indivíduo (considerado

homem médio) é capaz de perceber que a posse de uma faca, na execução de uma

subtração,  não  apenas  não  é  lícita,  como  torna-a  mais  gravosa  diante  da

potencialidade ofensiva do instrumento,  gerando risco de lesões graves ou até de

morte da vítima. 

4.3.  Terceira  fase  -  pedido  de  afastamento  da  causa  de

aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. I, do CP

A Defesa requer “seja afastada a causa de aumento de pena

prevista no parágrafo 2°, inciso I do artigo 157, que foi aplicado pelo Juízo sem

requerimento nesse sentido por parte do Ministério Público, majorante in pejus que

não poderia ser aplicada, já que comprovado que a arma branca não foi utilizada

para fins da prática do crime”. 

A pretensão, a partir da argumentação defensiva, não encontra

amparo fático ou jurídico.

Primeiro,  porque  a  Defesa  é  contraditória  ao  alegar  que  o

apelante  não  utilizou  a  arma  branca  para  a  prática  do  crime,  quando  o  próprio

acusado admitiu (em interrogatório judicial) que desferiu golpes de faca na vítima.

16/24



 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
QUARTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

Apelação Criminal nº 0005228-28.2017.8.16.0037

Segundo, porque é desnecessário pedido expresso do d. agente

ministerial para aumentar a pena em razão do uso de arma branca, uma vez que a

utilização  da  faca  no  crime  foi  descrita  na  denúncia  (com  inequívoca  intenção  de

assenhoreamento  definitivo,  mediante  violência,  ofendeu  a  integridade  corporal  e  a  saúde  da

vítima   Jennifer   Marry Ferreira, consistente no desferimento de cerca de 10 (dez) golpes de arma

branca contra a vítima….”) e devidamente comprovada na instrução, cabendo, assim, ao

magistrado, aplicar a lei ao caso concreto.

Terceiro, porque embora a tipificação penal inicialmente tenha

sido a do art. 157, §3º, do CP, a readequação típica foi feita após a não demonstração

da gravidade das lesões, mediante emendatio libeli (art.383, do CPP), com subsunção

da conduta ao art. 157, §2º, inc. I, do Código Penal, vigente à época.

Logo,  ao  contrário  do  asseverado  nas  razões  recursais,  a

comprovação do uso de faca foi comprovado e os ditames legais (inclusive princípio

da correlação entre acusação e sentença) foram observados para o reconhecimento da

majorante.

Por outro lado, sob ótica diversa, necessária a análise ex officio

da  repercussão  jurídica  do  uso  de  arma  de  fogo  e  da  indispensabilidade  de  sua

reclassificação no cálculo dosimétrico penal.

Explica-se.

O inc. I, do §2º, do art. 157 do Código Penal foi revogado com

o advento da Lei nº 13.654, publicada em 23/04/2018, a qual suprimiu o aumento da

pena na terceira fase da dosimetria quando o crime de roubo é praticado com o uso

de “arma”, conceito amplo e que abrangia tanto as armas de fogo quanto as armas

brancas. 

A nova  redação  do  art.  157  do  Código  Penal  aumentou  o

percentual de exasperação para 2/3 (dois terços), mas apenas pelo uso de arma de
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fogo, que persiste como majorante:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante
grave  ameaça ou violência  a  pessoa,  ou depois  de  havê-la,  por  qualquer
meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§  1º  -  Na  mesma  pena  incorre  quem,  logo  depois  de  subtraída  a  coisa,
emprega violência  contra  pessoa  ou  grave  ameaça,  a  fim  de  assegurar  a
impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece
tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado
para outro Estado ou para o exterior;

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

VI  –  se  a  subtração  for  de  substâncias  explosivas  ou  de  acessórios  que,
conjunta  ou  isoladamente,  possibilitem  sua  fabricação,  montagem  ou
emprego.

§ 2º-A  A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de
explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

§ 3º Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos,
e multa;

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa”.

Desta forma, em razão da alteração legislativa, imprescindível

o afastamento do uso de arma branca a título de majorante, com exclusão do aumento

de pena (1/3 – um terço) na terceira fase, pois se tratando de novatio legis in mellius

(mais  suave,  mais  benéfica)  a  retroatividade  se  impõe.  Entretanto,  persistindo  a

inequívoca comprovação (reconhecida em sentença) de que a violência foi exercida

mediante emprego de faca, deve ser readequada a sua valoração para a primeira etapa

no cálculo dosimétrico (justificando o desvalor das circunstancias do crime,  mais
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reprováveis diante da utilização de instrumento altamente ofensivo).

Inexiste óbice legal na sistemática proposta, mesmo se tratando

de recurso exclusivo da Defesa,  pois  não haverá  reformatio in pejus  ao afastar a

exasperação  da  pena  na  terceira  fase  da  dosimetria  e  aumentar  a  pena-base

(complementando a motivação da valoração negativa  das circunstancias do crime

feita em sentença por outras razões: período noturno e número excessivo de golpes),

eis que não prejudicará o réu.

Em outras palavras, a pena definitiva fixada na sentença foi de

08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, além de  48 (quarenta e oito)

dias-multa  e,  agora,  ao considerar a utilização da faca  na primeira fase  da  pena,

mesmo elevando a fixação da pena base em razão de mais um fator que evidencia o

desvalor das circunstancias do crime, a reprimenda final não será maior do que a já

fixada  em primeiro  grau,  ao  contrário,  será  reduzida  (mais  benéfica),  sem gerar

prejuízo, pois, ao apelante.

A respeito  da  ausência  de  reformatio  in  pejus em  casos  de

complementação  de  fundamentação  ou  de  reclassificação  de  circunstância  pelo

Tribunal, seguem julgados do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 61, I, DO CP; E 617 DO CPP. TRIBUNAL
DE  ORIGEM  QUE  AFASTOU,  DE  OFÍCIO,  A  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA.  MATÉRIA  DE  ORDEM  COGENTE.  APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.  IDENTIFICAÇÃO,  PELO  JUÍZO  SINGULAR,  DE  TRÊS
CONDENAÇÕES  ANTERIORES  COM  TRÂNSITO  EM  JULGADO
ANTERIORES  AO  DELITO.  ERRO  MATERIAL NA CORRELAÇÃO  DOS
MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS.
NÃO  OCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  AO  RECORRIDO.
PRESERVAÇÃO  DA  PENA  DOSADA  NA  SENTENÇA.
RESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE QUE SE IMPÕE.
1.  Embora  tenha  sido constatado  que  o  antecedente  criminal  utilizado  para  a
aplicação da agravante da reincidência (Processo n.0007721-88.2003.8.12.0001)
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já tinha ultrapassado o período depurador de 5 anos, servindo, tão somente, como
viés  de  caracterização  dos  maus  antecedentes,  nada  impede  que  a  outra
condenação  referida  expressamente  na  sentença  (Processo  n.  0051072-
72.2007.8.12.0001) seja apta a justificar a exasperação da pena na segunda fase
da dosimetria.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o
entendimento no sentido de que, sendo o réu reincidente, a agravante prevista no
art. 61, I, do Código Penal, é de aplicação obrigatória.
3. Impõe-se o restabelecimento da agravante decotada pelo Tribunal a quo,
não havendo que se falar em reformatio in pejus, haja vista a ausência de
prejuízo ao recorrido, em razão da preservação da pena dosada na sentença
condenatória.
4. Destaca-se o predomínio atual na jurisprudência desta Corte, de que [...] é
lícito ao Tribunal de apelação agregar fundamentação jurídica não ventilada
na  sentença,  ainda  que  em  recurso  exclusivo  da  defesa,  desde  que  não
implique o agravamento  da situação concreta  do apelante  [...],  o  que,  em
consonância com a presente hipótese, não obsta a readequação dos antecedentes
criminais descritos na sentença.
5.  Dessa  forma,  a  agravante  da  reincidência  deve  incidir,  com  suporte  na
condenação prolatada nos Autos de n.0051072-72.2007.8.12.0001, não atingida
pelo  período depurador  previsto  no  art.  64,  I,  do  Código  Penal;  enquanto  as
demais  condenações,  referentes  aos  Autos  n.  0048220-46.2005.8.12.0001 e  n.
0007721-88.2003.8.12.0001,  devem  ser  consideradas  como  circunstâncias
judiciais negativas a serem valoradas na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Recurso especial provido para restabelecer a agravante da reincidência, bem
como a dosimetria da pena calculada na sentença às fls. 94/98.
(REsp  1710050/MS,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018) (destaquei)

Excerto  do  voto  do  eminente  Relator,  Ministro  Sebastião  Reis
Junior:

“(…)Dessa  forma,  impõe-se  o  restabelecimento  da  agravante  decotada  pelo
Tribunal a quo, não havendo, inda, que se falar em reformatio in pejus,  haja
vista a ausência de prejuízo ao recorrido, que terá preservada a pena dosada na
sentença  condenatória.  Nesse  sentido,  verifica-se  o  predomínio  atual  na
jurisprudência  desta Corte,  de  que  é  lícito  ao  Tribunal  de  apelação agregar
fundamentação  jurídica  não  ventilada  na  sentença,  ainda  que  em  recurso
exclusivo da defesa, desde que não implique o agravamento da situação concreta
do  apelante,  o  que,  em  consonância  com  a  presente  hipótese,  não  obsta  a
readequação dos antecedentes criminais expressos na sentença”. 

No mesmo sentido:

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.  PENA-BASE.  EXASPERAÇÃO.
MAUS  ANTECEDENTES.  PROCESSOS  EM  CURSO.  SÚMULA  444/STJ.
READEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º,
DA LEI  N.  11.343/2006.  INAPLICABILIDADE.  RÉU  QUE  SE  DEDICA À
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ATIVIDADE  CRIMINOSA.  INOVAÇÃO  NOS  FUNDAMENTOS  PELA
CORTE  DE  ORIGEM  EM  RECURSO  EXCLUSIVO  DA  DEFESA.
POSSIBILIDADE.  PROFUNDIDADE  DO  EFEITO  DEVOLUTIVO.  NÃO
OCORRÊNCIA  DE  REFORMATIO  IN  PEJUS.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL VERIFICADO.  ORDEM NÃO CONHECIDA.  WRIT CONCEDIDO
DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,  impondo-se  o  não  conhecimento  da  impetração,  salvo  quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2.  A  individualização  da  pena,  como  atividade  discricionária  vinculada  do
julgador,  será  revista  apenas  nas  hipóteses  de  manifesta  ilegalidade  ou
arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação
de  regência  e  o  princípio  da  proporcionalidade.  3.  É  vedada  a  utilização  de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula
444/STJ).
4.  Hipótese  em  que  excluída  a  valoração  negativa  dos  maus  antecedentes,  e
sendo a expressiva quantidade de droga apreendida (23.5 kg de maconha) o único
fundamento válido para a majoração da pena-base, a reprimenda inicial merece
readequação.
5.  Nos  termos  do  disposto  no  §  4º  do  art.  33  da  Lei  n.  11.343/2006,  os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a
dois  terços,  quando  forem  reconhecidamente  primários,  possuírem  bons
antecedentes  e  não  se  dedicarem  a  atividades  criminosas  ou  integrarem
organizações criminosas.
6.  A  existência  de  outros  processos  criminais,  pendentes  de  definitividade,
embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes
(Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da causa de diminuição do
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente se
dedica a atividades criminosas,  como,  no caso em apreço,  em que o paciente
registra outros quatro processos em curso pelos crimes de homicídio tentados e
consumado. Precedentes.
7.  O  princípio  do  non  reformatio  in  pejus  não  obsta  que  o  Tribunal  de
origem,  exercendo  sua  soberania  para  dizer  o  direito,  encontre  nova
fundamentação para manter afastada a causa de diminuição de pena do art.
33, § 4º, da Lei n.11.343/2006, desde que respeitada a imputação deduzida
pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no Juízo de origem.
8.  Habeas  corpus não  conhecido.  Ordem concedida,  de  ofício,  para  afastar  a
valoração negativa de processos em curso, na primeira fase da dosimetria, nos
termos da Súmula n. 444/STJ, tornando a pena definitiva do paciente em 5 anos e
10 meses de reclusão.
(HC 279.737/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) (destaquei)

Na  mesma  diretriz  interpretativa,  a  Corte  Superior  também

decidiu que “ (..) O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal
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de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se

falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na

sentença condenatória e não agrave a situação do réu.  Precedentes.  (HC 402.046/RJ, Rel.

Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,  julgado  em  03/08/2017,  DJe

14/08/2017) (destaquei) e que “(…) Não houve reformatio in pejus no acórdão recorrido. De

um lado, não se negativou circunstância judicial que não havia sido desvalorada na sentença. De

outro,  a  partir  das  circunstâncias  valoradas  na sentença,  houve,  na  verdade,  diminuição da

reprimenda  aplicada.(…) (REsp  1488028/SC,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS

JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016) (destaquei).

Assim, a readequação deve ser feita ex officio por esta Egrégia

Corte de Justiça Paranaense.

5. Regime de cumprimento da pena

Por fim, a Defesa pretende a fixação do regime aberto para o

inicial cumprimento da pena.

O pedido é inviável.

Isto  porque,  mesmo  que  com  a  exclusão  de  um  terço  pela

majorante  (revogada) a  reprimenda do apelante  acabe sendo fixada abaixo de 08

(oito)  anos  de  reclusão,  o  artigo  33,  §3º,  do  Código  Penal  estabelece  que  “a

determinação  do  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  far-se-á  com  observância  dos  critérios

previstos no art. 59 deste Código”. E o art. 59, do Código Penal, por sua vez, prevê:

Art.  59  -  O  juiz,  atendendo  à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à  conduta

social,  à  personalidade  do  agente,  aos  motivos,  às  circunstâncias  e

consequências  do  crime,  bem  como  ao  comportamento  da  vítima,

estabelecerá,  conforme  seja  necessário  e  suficiente  para  reprovação  e

prevenção do crime: (…)
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III  -  o  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  privativa  de  liberdade;

(original sem negrito)

Observa-se, pois, que a legislação penal determina os critérios

para a escolha do regime inicial de cumprimento, a partir do quantum da pena (§ 2º,

do art. 33, do CP) e da necessidade de que a reprimenda seja necessária e suficiente

para reprovação e prevenção do crime (§ 3º, do art.33, c/c art. 59, ambos do CP).

A doutrina especializada não discrepa desta linha de raciocínio,

como bem esclarece  o  penalista  Rogério  Greco4,  ao  lecionar  que  “a  escolha  pelo

julgador do regime inicial para cumprimento da pena deve ser uma conjugação da quantidade da

pena aplicada ao sentenciado com a análise das circunstâncias judiciais previstas no art.59, do

Código Penal, principalmente no que diz respeito à última parte do referido artigo, que determina

que a pena deverá ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime”.

No  caso  em  mesa,  foram  consideradas  três  circunstâncias

judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) na

primeira fase (art.59, do CP), razão pela qual o regime inicial de cumprimento da

pena deve permanecer no fechado, pois o seu abrandamento seria insuficiente para

que se atinja o objetivo da pena, de prevenção e reprovação.

6.   Conclusão  

Pelo exposto, o pronunciamento desta Procuradoria de Justiça é

pelo  conhecimento e,  no  mérito,  pelo  desprovimento do  Apelo  interposto  por

Elielton Preto Machado.

Entretanto,  diante  da  superveniência  da  Lei  nº  13.654/2018,

publicada em 23 de abril de 2018, requer-se,  ex officio,  o afastamento do uso de

4 GRECO, Rogério. Código Penal: comentado/Rogério Greco – 5ª. Edição – Niteroi – RJ, Impetus, 2011, p.112.
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arma branca a título de majorante, excluindo o aumento de pena na terceira fase e

readequando  a  sua  valoração  para  a  primeira  etapa  no  cálculo  dosimétrico

(justificando  o  desvalor  das  circunstancias  do  crime,  mais  reprováveis  diante  da

utilização de instrumento altamente ofensivo), nos termos da fundamentação supra.

Curitiba, 16 de maio de 2018.

Rosângela Gaspari
Procuradora de Justiça
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