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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 
Apelação Criminal nº 0010590-32.2017.8.16.0030, da 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Foz do Iguaçu/PR, em que é apelante ADEMIR WIGGERMANN e 
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. 

 
 
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra 

a r. sentença acostada ao mov. 92.1 dos Autos n° 0010590-
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32.2017.8.16.0030, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu, 
neste Estado, na qual a MM.ª Juíza de Direito julgou procedente a denúncia 
oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, para o fim de 
condenar o réu ADEMIR WIGGERMANN, com 38 (trinta e oito) anos de idade à 
época do fato, nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso 
II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, 
bem como, 06 (seis) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) 
do salário mínimo vigente na data do crime. Ao réu não foi concedido o 
direito de recorrer em liberdade. 
 

O fato punível que deu origem à persecução penal 
foi assim descrito na denúncia: 

 
 

“No dia 16 de abril de 2017, por volta das 
22h40min, na Avenida Costa e Silva, nº 1601, 
Parque Presidente, nesta cidade e Comarca de Foz 
do Iguaçu/PR, o denunciado ADEMIR WIGGERMANN, 
dolosamente, com plena consciência da ilicitude e 
reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de 
assenhoramento definitivo e mediante grave 
ameaça, exercida com emprego de faca, tentou 
subtrair para si, o veículo Renault Logan de placas 
EBF1573, de propriedade da vítima Idival da Cunha 
Guerra Baranoski. Consta dos autos que o 
denunciado somente não logrou êxito em sua 
empreitada criminosa por circunstâncias alheias a 
sua vontade, vez que a vítima entrou em luta 
corporal com ele e, com a ajuda de populares, o 
deteve” (mov. 26.2)  

 
 

Inconformada com a prestação jurisdicional de 
primeiro grau a Defensoria Pública do Estado do Paraná interpôs recurso 
de apelação em favor do réu ADEMIR WIGGERMANN (mov. 101.1) e, 
simultaneamente ofereceu razões, sendo aquele recebido pelo juízo a quo 
(mov. 104.1). Sustenta, em síntese, que a conduta praticada pelo 
recorrente não se subsume ao tipo penal de roubo, mas sim ao crime de 
furto simples, porquanto a subtração não foi realizada mediante violência 
ou grave ameaça, motivo pelo qual requer a desclassificação para o delito 
previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal. Subsidiariamente, quanto à 
dosimetria da pena, requer a redução da pena a partir do afastamento da 
majorante do emprego de arma, argumentando que em momento nenhum 
a faca portada pelo recorrente fora utilizada durante a execução do 
injusto. Pugna, ainda, pela alteração da quantificação da tentativa para 
2/3 (dois terços), mediante a alegação de que foi exíguo o iter criminis 
percorrido pelo apelante.    
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O Ministério Público apresentou contrarrazões, 
pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Alega que (a) 
as provas reunidas nos autos são suficientes para demonstrar que o crime 
foi praticado mediante grave ameaça, (b) restou demonstrado que o 
agente empregou a faca que trazia consigo durante à execução do delito, 
porquanto fez menção de estar armado, e ainda, (c) a quantificação da 
tentativa não deve ser modificada, pois o recorrente chegou próximo à 
consumação.  

 
O pronunciamento da douta Procuradoria-Geral de 

Justiça é pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que 
permaneça inalterada a r. sentença condenatória (mov. 8.1). 

  
Após, os autos vieram conclusos. 
  
É o relatório. 

 
 
2. Presentes estão os pressupostos de 

admissibilidade, tanto objetivos (previsão legal, adequação, observância 
das formalidades legais e tempestividade) quanto subjetivos (legitimidade 
e interesse para recorrer), razão pela qual o apelo deve ser conhecido.  

 
Analisar-se-á, por primeiro, o pedido de 

desclassificação do crime de roubo para furto (tipicidade), eis que precede 
de forma lógica e funcional a pretensão subsidiária de redução da pena 
(causa especial de aumento e quantificação da tentativa).  

 
A pretensão, contudo, deve ser ilidida.  
 
A referida tese da defesa está construída sobre o 

depoimento prestado pelo réu na fase judicial, o qual confessou que tentou 
realizar a subtração do automotor, porém, afirmou que não agiu com 
violência nem realizou grave ameaça, cujo teor do interrogatório foi 
fidedignamente sintetizado na r. sentença condenatória, tal e qual 
transcrito abaixo:  

 
 
“Na oportunidade do interrogatório judicial a que se 
submeteu, Ademir Wiggermann confessou a prática 
delitiva, historiando que ao avistar a vítima no 
interior do veículo, aproximou-se e anunciou o 
assalto, oportunidade em que ela saiu do automóvel. 
Admitiu que estava na posse da faca, objeto então 
alocado em sua cintura, mas negou que o tivesse 
mostrado para o ofendido ou feito qualquer menção 
de estar armado.” 
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Contudo, a vítima IDIVAL DA CUNHA GUERRA BARANOSKI, 
ouvida em juízo, narrou que estava no interior de seu veículo, em frente à 
Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu, na companhia de sua esposa e 
sua filha, quando percebeu a presença do réu caminhando nas 
proximidades; sua esposa desembarcou e se dirigiu à Estação e, logo 
depois, o recorrente colocou a mão na maçaneta da porta do carro, 
anunciou o assalto e fazia menção de estar armado – pois segurou algum 
instrumento que estava embaixo de sua roupa –, razão pela qual destravou 
as portas, desceu com sua filha e se distanciou, pedindo ajuda; esclareceu 
que o recorrente não conseguia arrancar com o carro, então, aproveitando-
se de sua distração, o abordou e com ele entrou em luta corporal, 
conseguindo detê-lo com a ajuda de dois transeuntes; afirmou, ainda, que 
durante todo momento o réu tentava tirar algo de sua cintura, o que 
posteriormente foi identificado como uma faca; asseverou, ainda, que 
embora não tenha conseguido identificar a arma portada pelo réu no 
momento da abordagem, havia claros sinais de que estava armado (mov. 
69.7)  

 
Conforme reiteradas decisões do Poder Judiciário 

sobre o assunto, a versão coerente apresentada pela vítima tem notável 
relevância em crimes patrimoniais. Suas palavras figuram como clave 
fundamental para a condenação e, inclusive, para aferição das 
circunstâncias e dos fatos que definem a tipicidade do injusto penal. Nesse 
sentido se manifesta a jurisprudência:  

 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE 
AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 
386, VII, DO CPP  E  DO  ART.  157,  §  2º, I E II, DO 
CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO  
CALCADA  EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. 
IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA   VÍTIMA   QUE   
OSTENTA  ESPECIAL RELEVÂNCIA,  MORMENTE  
QUANDO CORROBORADA  POR  OUTROS 
ELEMENTOS  DE  PROVA.  PRECEDENTES DO STJ. 
ARESTO  IMPUGNADO  QUE GUARDA PERFEITA 
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA  CORTE.  
TESE  DE  INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.” (STJ - AgRg no 
AREsp 1144160 / DF, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, 
julg. 28/11/2017) 

 

“Nos crimes contra o patrimônio, geralmente 
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido 
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial 
relevância, notadamente quando narra com riqueza 
de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma 
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bastante coerente, coesa e sem contradições, 
máxime quando corroborado pelos demais 
elementos probatórios.” (TJPR - 4ª C.Criminal - 
0004254-52.2017.8.16.0146 - Rio Negro -  Rel.: 
Celso Jair Mainardi -  J. 15.03.2018) 

 

“RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §2º, II, 
DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.INSURGÊNCIA. PRELIMINAR. 
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO 
CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA EXECUÇÃO.PRECEDENTES. RECURSO NÃO 
CONHECIDO NESTE ASPECTO. PRELIMINAR. 
NULIDADE PROCESSUAL.CONDENAÇÃO EMBASADA 
EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS OBTIDAS NO 
INQUÉRITO POLICIAL.INOCORRÊNCIA. 
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. 
PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
MÉRITO.ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA 
OU GRAVE AMEAÇA. PORTE DE ARMA. SIMULAÇÃO 
PELO AGENTE CRIMINOSO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. 
CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. ELEMENTAR 
DO TIPO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA 
VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA. 
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. §2º, DO 
ART. 28, DO CP.INAPLICABILIDADE. EMBRIAGUEZ 
VOLUNTÁRIA E NÃO DECORRENTE DE CASO 
FORTUITO OU FORÇA MAIOR.SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 
DIREITOS. DESCABIMENTO. ART. 44, DO CP. 
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS AO 
DEFENSOR.ATUAÇÃO EM FASE RECURSAL. 
CABIMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC E 3º, DO CPP. 
PARÂMETRO. RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº04/17 DA 
PGE/SEFA. RECURSO PROVIDO SOMENTE NESTE 
PONTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA 
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 4ª 
C.Criminal - AC - 1303023-2 - Almirante Tamandaré 
-  Rel.: Fernando Wolff Bodziak - Unânime -  J. 
08.02.2018) 
 
 
Assim, no caso em exame observa-se que o 

recorrente se aproximou do carro da vítima, fazendo menção de estar 
armado e, por este motivo, esta destravou as travas de segurança – o que 
não faria caso não tivesse se sentido ameaçada –, cuja manifestação 
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corporal do agente, somada ao anúncio de assalto, configura emprego de 
grave ameaça, uma das elementares típicas do crime de roubo que não se 
encontra presente no delito de furto. 

 
 
Sobre o assunto o posicionamento jurisprudencial:  
 
 
“APELAÇÃO CRIME - ROUBO - SENTENÇA 
CONDENATÓRIA - RECURSO PELO RÉU - PEDIDO DE 
ABSOLVIÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO 
DE PERMANÊNCIA COM A RES FURTIVA - ÂNIMO DE 
ASSENHORAMENTO DEFINITIVO COMPROVADO - 
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DO CHAMADO "ROUBO DE 
USO" (EMBASAMENTO DOUTRINÁRIO E 
JURISPRUDENCIAL) - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE 
AMEAÇA CONSISTENTE NA MENÇÃO DE ESTAR 
ARMADO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA 
MODALIDADE TENTADA - DESCABIMENTO - 
CONSUMAÇÃO DO DELITO MEDIANTE A INVERSÃO 
DA POSSE DO BEM, INDEPENDENTE SE MANSA E 
PACÍFICA OU DESVIGADA - SÚMULA Nº 582 DO STJ - 
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O 
MÍNIMO LEGAL - MANUTENÇÃO DEVIDA - 
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE 
VALORADAS EM DESFAVOR DO RÉU - PRETENSÃO 
DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL 
SEMIABERTO - CABIMENTO NA ESPÉCIE - 
ALTERAÇÃO PARA REGIME ABERTO - PEDIDO DE 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
POR RESTRITIVAS DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - 
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 
(TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1741673-4 - Curitiba -  
Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime -  J. 
08.02.2018) 
 
“CRIME DE ROUBO (ART. 157, DO CP) –  
CONDENAÇÃO – APELAÇÃO – PLEITO DE 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO CRIME DE 
FURTO - INVIABILIDADE - GRAVE AMEAÇA 
CONFIGURADA – UTILIZAÇÃO DE INTIMIDAÇÃO 
MEDIANTE O RISCO DE AGRESSÃO COM MENÇÃO DE 
ESTAR ARMADO COMO SUBTERFÚGIO PARA 
ATEMORIZAR A VÍTIMA - BEM JURÍDICO AFETADO – 
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 4ª 
C.Criminal - 0020378-29.2014.8.16.0013 - Curitiba -  
Rel.: Carvilio da Silveira Filho -  J. 08.02.2018) 
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“APELAÇÃO CRIME. CRIME DE ROUBO MAJORADO 
PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA 
DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 
DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. 
GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RÉU QUE FEZ 
MENÇÃO DE ESTAR ARMADO, COM A MÃO NA 
CINTURA, INTIMIDANDO A VÍTIMA. CONDENAÇÃO 
PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO MANTIDA. 
PRETENDIDA REDUÇÃO DA CARGA PENAL IMPOSTA 
NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA 
ESCORREITA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME 
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME 
ABERTO. INVIABILIDADE. PENA CORPORAL FIXADA 
ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 3ª C.Criminal - 
AC - 1514400-0 - Curitiba -  Rel.: Paulo Roberto 
Vasconcelos - Unânime -  J. 11.05.2017) 
 

 
Nesse sentido manifestou-se a douta Procuradoria-

Geral de Justiça:  
 
 

“Como se vê, absolutamente descabida a aventada 
tese desclassificatória, eis que comprovado, sem 
sombra de dúvidas o porte ostensivo da arma 
branca apreendida (ref. mov. 1.4). Não bastasse 
isso, o sentenciado mencionou expressamente estar 
armado, tanto que, sem hesitar, vítima e criança 
imediatamente desceram já rendidas, do veículo.  
Ademais, restou claro que, a todo tempo, a faca 
permaneceu junto à cintura – portanto à disposição 
– de ADEMIR WIGGERMANN, não tendo sido utilizada 
apenas em razão da pronta intervenção da vítima e 
de populares, que após luta corporal, conseguiram 
imobilizá-lo. De sorte que o desconhecimento do 
ofendido sobre a natureza da arma é irrelevante, no 
presente caso.  
Basta pois, que Idival da Cunha haja identificado a 
iminente ameaça e, SOB SUA ÓTICA, tenha se 
sentido atemorizado, o que se verifica pela própria 
reação de tirar imediatamente a filha do automotor, 
bem como a reação da infante, que correu em 
busca da mãe para conseguir abrigo. Ademais, é 
inegável, o ofendido fora pego de surpresa em 
vulnerável situação, eis que se encontrava 
desprotegido, em frente à rodoviária, em período 
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noturno e na companhia de uma criança.” (mov. 
8.1) 
 
 
Desta feita, utilizando o silogismo como lógica da 

subsunção jurídica, verifica-se que a conduta praticada pelo recorrente se 
subsume ao tipo penal de roubo, previsto no art. 157, § 2º, inciso I, do 
Código Penal, não merecendo qualquer alteração a r. sentença 
condenatória neste ponto.  

 
No que tange à dosimetria da pena, merece 

acolhimento a pretensão de afastamento da majorante do emprego de 
arma (art. 157, § 2º, inciso I, CP), contudo, por motivos alheios aos 
apresentados pela defesa, que serão reconhecidos ex officio.   

 
Restou sobejamente demonstrado nos autos que o 

recorrente trazia consigo, em sua cintura, uma faca, seja pelo depoimento 
da vítima e do policial militar, seja pelo Auto de Exibição e Apreensão 
acostado aos Autos (mov. 1.4).  

 
A vítima, conforme anteriormente já examinado, 

afirmou que o recorrente se aproximou de seu automóvel, segurou na 
maçaneta da porta, anunciou o assalto e fazia menção de estar armado, 
pegando no instrumento que trazia em sua cintura, bem como, que 
durante a luta corporal tentava sacar a referida arma. Além disso, 
esclareceu que conseguiu retirar o referido instrumento vulnerante do réu, 
qual seja, uma faca, a qual é definida como arma branca (ou imprópria).  

 
O depoimento prestado pela vítima restou 

corroborado pelo Policial Militar GABRIEL PAN, o qual asseverou que ao 
chegar ao local da ocorrência o recorrente já estava detido e que a faca 
que trazia consigo lhe foi entregue pela vítima (mov. 69.2).  

 
A partir desse contexto, verifica-se que o 

recorrente anunciou o assalto, manuseava o instrumento vulnerante em 
sua cintura por baixo da roupa e, de fato, estava armado, pois trazia a 
faca em sua cintura. Significa dizer que o crime foi praticado mediante 
emprego de arma branca.    

 
Todavia, em 24/04/2018 entrou em vigor a Lei n° 

13.654/2018 que, dentre outras alterações, modificou os crimes de furto e 
roubo, previstos, respectivamente, nos artigos 155 e 157 do Código Penal. 
Quanto ao crime de roubo, verifica-se que a novatio legis alterou as 
hipóteses de majoração, na medida em que revogou o inciso I, do § 2º, do 
art. 157 do aludido Diploma Legal, o qual previa a causa especial de 
aumento referente ao “emprego de arma”, acrescentando, contudo, o § 
2º-A, que prescreve a exasperação da pena em razão do “emprego de 
arma de fogo”. Eis a redação do aludido dispositivo:  
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“§ 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”    
 
 
Trata-se, portanto, de novatio legis in mellius, pois 

restringiu a referida majorante à hipótese de utilização de arma de fogo, 
excluindo, portanto, quaisquer outros instrumentos capazes de reduzir a 
capacidade de resistência da vítima como, por exemplo, a arma branca.  

 
Assim, agentes que praticaram crimes de roubo 

com emprego de arma branca antes do advento da referida novatio legis 
in mellius, como é o caso dos presentes autos, devem ser beneficiados 
com sua retroatividade, conforme previsto no art. 2º do Código Penal e 
art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. 

 
Nada impede, contudo, que o referido emprego de 

arma branca seja considerado nas circunstâncias do crime (art. 59), pois 
não resta dúvida de que sua utilização dificulta a resistência da vítima e 
gera perigo real à sua integridade física.   

 
A partir desse contexto, no caso em análise, o 

emprego de arma branca deve ser afastado da terceira fase da dosimetria 
– diante da retroatividade da nova lei mais benéfica –, porém, será 
redirecionado para a primeira fase, especificamente para as circunstâncias  
do crime (art. 59, CP).  

 
Consigne-se, por oportuno, que considerar o 

emprego de arma de fogo na primeira fase, no presente caso, não 
configura reformatio in pejus, desde que a pena definitiva seja inferior ou 
igual àquela fixada pelo juízo a quo. Sobre o assunto:  

 
 
“O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que 
é permitido ao Tribunal 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.” (STJ - AgRg 
no REsp 1687438 / PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 
julg. 17/04/2018) 
 
“O  efeito  devolutivo da apelação autoriza a Corte 
estadual a examinar  as  circunstâncias judiciais e 
rever a individualização da pena,  seja  para  
manter  ou reduzir a sanção final imposta ou para 
abrandar  o  regime  inicial.  Na hipótese, é possível 
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a migração do vetor conduta social para o vetor 
circunstância do crime, mesmo em se tratando  de 
recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em 
reformatio  in  pejus,  uma  vez  que  a  situação  do  
réu não seja agravada.” (STJ - HC 396287 / SC, rel. 
Min. Feliz Fischer, julg. 07/11/2017) 
 
 
Assim, as modificações da dosimetria da pena 

serão realizar a seguir.  
 
Na primeira fase a pena-base foi fixada no mínimo 

legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, muito 
embora tenha consignando durante o exame das circunstâncias que o 
crime foi praticado com emprego de arma branca:  

 
 
“Circunstâncias: São comuns ao delito perpetrado, 
registrando-se que o emprego de arma constitui 
circunstância a ser sopesada na terceira fase da 
dosimetria.” 
 
 
Todavia, tendo em vista que foi excluída a 

majorante do emprego da arma de fogo na terceira fase em razão da 
retroatividade da Lei 13.654/2018, bem como, que o uso da faca dificulta 
a resistência da vítima e gera perigo real à sua integridade física, essa 
circunstância judicial deve ser considerada negativa.  

 
Conforme critério adotado por este Relator, o 

“quantum” de aumento deve ser estabelecido proporcionalmente aos 
limites mínimo e máximo previstos no tipo legal: realizando a divisão entre 
o intervalo da pena – contido entre a pena mínima e a pena máxima 
prevista ao delito – e o número de circunstâncias judiciais,1 cada uma 
destas corresponde a 9 (nove) meses, ou seja, 1/8 (um oitavo) do termo 
médio. 

 
Com isso, a pena-base resulta em 4 (quatro) anos e 

9 (nove) meses de reclusão, bem como, 11 (onze) dias-multa. 
 
Na segunda fase presentes a agravante da 

reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, 
III, d, CP), as quais foram compensadas entre si, logo, a pena provisória 
permanece em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como, 
11 (onze) dias-multa. 

                                               -- 
1A referida proposta de cálculo médio, adotada no presente caso, pode ser interpretada 
como um critério de quantificação das circunstâncias, impedindo a desproporcionalidade 
ou exacerbação, cujo método não é absoluto, podendo variar em cada caso concreto. 
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Na terceira fase incide a causa de diminuição da 

tentativa (art. 14, II, CP), porém, não deve ser acolhida a pretensão de 
modificação de sua quantificação.  

 
Eis a fundamentação da sentença:  
 
 
“Presente a causa geral de diminuição insculpida no 
art. 14, inciso II, do CP, arrefeço a sanção no 
patamar de 1/2 (um meio), considerando, para 
tanto, o iter criminis percorrido pelo agente, o qual 
efetivamente chegou a dirigir voz de assalto à 
vítima, despojando-a de seu bem, entretanto, 
sequer logrou êxito em movimentar o veículo, 
sendo contido no mesmo local do evento pelo 
próprio ofendido e por terceiros.” (mov. 92.1) 
 
 
Conforme difundido na doutrina e na jurisprudência 

a definição do quantum de redução referente à tentativa depende o iter 
criminis percorrido pelo agente: 

 
 
“Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte 
adota critério de diminuição do crime tentado de 
forma inversamente proporcional à aproximação do 
resultado representado: quanto maior o iter  
criminis  percorrido pelo agente, menor será a 
fração da causa de diminuição.” (STJ - HC 363625 / 
SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julg. 28/11/2017) 
 
“Consoante a jurisprudência desta Corte, a 
diminuição da pena pela tentativa deve considerar o  
iter criminis percorrido pelo agente para a 
consumação do delito. Precedentes.” (STJ – HC 
403101/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
julg. 20/10/2017) 
 
 
As provas reunidas nos autos demonstram que o 

recorrente praticou vários atos executórios, pois anunciou o assalto, fez 
menção de estar armado, determinou que a vítima saísse do carro, nele 
adentrou, contudo, não conseguiu arrancar e conduzí-lo – possivelmente 
porque não conseguiu destravar o freio de mão –, o que demonstra que a 
ação praticada percorreu, pelo menos, a metade do itinerário do crime, 
motivo pelo qual a fração de 1/2 não deve ser alterada. 
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Com isso, a pena definitiva resulta em 2 (dois) 
anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como, 5 (cinco) 
dias-multa.   

 
Em face da reincidência do recorrente e da 

valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantido o regime 
semiaberto para o início do cumprimento da pena, conforme intepretação 
do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal e da súmula 269 do Superior 
Tribunal de Justiça.  

 
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do 

recurso interposto pelo réu ADEMIR WIGGERMANN, a fim de afastar a causa 
especial de aumento referente ao emprego de arma branca da terceira 
fase da dosimetria da pena, diante do advento da Lei nº 13.654/2018, 
transportando, de ofício, sua análise para a primeira fase, resultando a 
pena em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 
bem como, 5 (cinco) dias-multa, devendo, no mais, permanecer 
imarcescível a r. sentença condenatória. 

 
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 

Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 
unanimidade de votos, no sentido de dar parcial provimento ao recurso de 
apelação, com medidas de ofício.  

 
O julgamento foi presidido pelo Senhor 

Desembargador RELATOR, e dele acompanhou a Senhora 
Desembargadora SÔNIA REGINA DE CASTRO e o Senhor Desembargador 
RENATO NAVES BARCELLOS. 

 
 
Curitiba, 10 de maio de 2018. 
 
 
 
Des. CARVÍLIO DA SILVEIRA FILHO. 
            Presidente - Relator 

 


