
 
 

 

 

 

 
APELAÇÃO CRIME, DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO - VARA 
CRIMINAL 
NÚMERO UNIFICADO: 0000911-77.2016.8.16.0083 
APELANTE :  MARCOS VINICIUS BATISTA DA SILVA 
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
RELATOR : DES. MARCUS VINÍCIUS DE LACERDA COSTA 

 

 

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO 

ABSOLUTÓRIO – DESCABIMENTO – PALAVRA DA 

VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS – RECONHECIMENTO DO RÉU – 

IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA 

MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – 

EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I, 

DO § 2º, DO CÓDIGO PENAL – NOVATIO LEGIS IN 

MELLIUS – INCIDÊNCIA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA 

TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018 – ANTECEDENTES 

CRIMINAIS – FATO ANTERIOR AO RETRATADO NA 

PRESENTE AÇÃO PENAL, COM POSTERIOR 

TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO E, DE OFÍCIO, EXCLUI-SE OS 

ANTECEDENTES.  

 
 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação 

Crime, da Comarca de Francisco Beltrão - Vara Criminal, em que é Apelante 

MARCOS VINICIUS BATISTA DA SILVA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ. 
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I – RELATÓRIO: 

 

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a r. 

sentença (mov. 55.1), na qual o Magistrado a quo condenou o réu Marcos 

Vinicius Batista da Silva pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos 

I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 

em regime semiaberto, e 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor mínimo legal. 

  

Consta na denúncia (mov. 11.1), a prática da seguinte 

conduta delituosa: 

 

“No dia 12 de agosto de 2015, por volta das 14h25min, no 

estabelecimento comercial denominado Mercearia e 

Panificadora Brasil, situado na rua Cabo Frio, nº 119, bairro 

Pinheirinho, nesta cidade e Comarca de Francisco 

Beltrão/PR, o denunciado MARCOS VINÍCIUS BATISTA 

DA SILVA, na companhia de outra pessoa ainda não 

identificada, em comunhão de vontades e conjugação de 

esforços, com ânimo de assenhoreamento definitivo, ciente 

da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, rendeu 

mediante grave ameaça e empregada com uma faca, a 

vítima Lúcia Aparecida Rimoldi, subtraindo do local coisa 

alheia móvel consistente em R$ 380,00 (trezentos e oitenta 

reais) e 04 (quatro) unidades de bebidas destiladas 

diversas, avaliadas em R$ 48,00 (quarenta e oito reais) 

conforme boletim de ocorrência de fls. 03/05.” 
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Em suas razões de irresignação (mov. 72.1), o réu Marcos 

Vinicius Batista da Silva clama pela absolvição por insuficiência de provas. 

Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes do emprego de arma e 

do concurso de agentes. Por fim, demanda pela redução do patamar de elevação 

da sanção na última etapa da dosimetria da pena, em conformidade com a 

súmula 443 do STJ. 

 

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (mov. 

75.1), demanda pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. 

 

Os autos foram encaminhados a este Tribunal. 

 

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, por meio 

do parecer de mov. 8.1 – recurso, pelo conhecimento e não provimento do apelo. 

 

Os autos vieram conclusos a este Relator. 

 

É o relatório. 

 

II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

O recurso comporta conhecimento, visto que preenchidos 

os requisitos de admissibilidade. 

 

Da absolvição: 
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Pugna o sentenciado por sua absolvição, sustentado que 

inexistem provas de que cometeu o crime em questão. 

 

O pleito não merece guarida. 

 

A materialidade delitiva está demonstrada pela portaria 

(mov. 4.2), boletim de ocorrência (evento 4.3), pelo auto de reconhecimento por 

foto (evento 4.7) e pelo auto de avaliação indireta (evento 4.10). 

 

De igual modo, a autoria criminosa é inconteste, porquanto 

o conjunto probatório colacionado aos autos não deixa qualquer dúvida sobre a 

prática do crime de roubo duplamente majorado pelo recorrente, como se verá a 

diante. 

Perante a autoridade policial, o réu reservou-se ao direito 

de permanecer em silêncio (mov. 4.8). 

 

Na fase instrutória1, o interrogado Marcos negou a prática 

delitiva. Disse não ter conhecimento de onde fica a panificadora e mercearia 

Brasil, mas, sabe onde é o Bairro Pinheirinho. Não soube esclarecer se na data 

dos fatos estava em Francisco Beltrão e nem porque foi acusado deste crime. 

Apresentada a fotografia de mov. 4.7, confirmou ser a pessoa identificada pelo 

número 2 e conhecer apenas outra pessoa existente na foto. Não se recordou, 

em razão do decurso do tempo, o que aconteceu com sua mão, que estava 

enfaixada. Afirmou nunca ter praticado nenhum crime de roubo. Não pode 

declinar quem foi o autor do crime. Verberou que pode ter passado pelo local 

                                                             
1 Interrogatório extraído do Projudi. 
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alguma vez, mas não conhecia a panificadora. Registrou que antes de ser preso 

morava no bairro Padre Eurico. Asseverou que não conhecia a vítima e não 

soube especificar o que estava fazendo no dia e hora dos fatos. 

 

Em que pese a negativa de autoria pelo réu, a palavra da 

vítima é firme e coerente com os elementos probatórios, inclusive apontando 

Marcos como um dos autores do delito. 

 

Perante a autoridade judicial2, a vítima Lucia Aparecida 

Rimoldi narrou os fatos exatamente como na fase investigativa, relatando que 

por volta das 14hrs, estava em seu estabelecimento comercial, atrás do balcão 

em que atendia, quando chegaram dois elementos e pediram refrigerante. 

Respondeu que, enquanto um indivíduo foi em direção à geladeira, o outro ficou 

próximo à porta, sendo que neste momento um dos agentes a abordou, 

utilizando-se de uma faca, e o outro anunciou o assalto, aduzindo que não 

queriam refrigerante, mas o dinheiro. Verberou que neste interim eles fecharam 

a porta do estabelecimento. Na sequência, o agente que anunciou o assalto e 

fechou a porta foi em sua direção e pressionou outra faca contra seu pescoço. 

Esclareceu que cada um dos agentes portava facas e que ambos pressionaram 

os artefatos contra si, mas que não chegaram a feri-la. Narrou que deu o dinheiro 

que tinha e também subtraíram bebidas e outros produtos existentes nas 

prateleiras. Alegou que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 800,00 

(oitocentos reais). Informou que os assaltantes sempre passavam em frente a 

sua mercearia em um grupo de rapazes. Esclareceu que foi chamada à 

Delegacia e reconheceu um deles, por foto e, após, pessoalmente. Mostrada a 

                                                             
2 Depoimento extraído do Projudi. 
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fotografia do mov. 4.7, identificou o apelante como o autor do crime, sem 

dúvidas. Afiançou que seus bens não foram restituídos.  

 

Soma-se à palavra da vítima os relatos do policial Edio 

Vescovi que, em Juízo3, declarou que trabalhou nesta investigação, mas não se 

recordou bem como identificou Marcos, acredita que foi reconhecido pela vítima. 

Comentou que procuraram ele em alguns lugares e até repassou a informação 

para PM, caso o abordassem. Não se recorda se ele ficou preso na época. Não 

se lembra o que ele falou. O Marquinhos era conhecido no meio policial por um 

fato anterior. 

Pois bem, da reprodução dos fatos em juízo, não exsurgem 

dúvidas de que o acusado cometeu a prática do crime de roubo majorado pelo 

concurso de agente e emprego de arma branca conforme narrado na incoativa.  

 
Ora, não se pode deixar de olvidar que o acusado foi 

reconhecido pela vítima como um dos agentes criminosos e não 
apresentou qualquer justifica plausível que pudesse colocar em dúvida a 
palavra da ofendida. 

 
Ainda, a vítima pôde reconhecê-lo porque estavam mais 

próximos durante o fato, enquanto que o outro indivíduo não identificado ficava 

mais distante. 

Sobre o assunto, é cediço que tanto os Tribunais quanto 

a doutrina definem que em crimes contra o patrimônio - dentre eles o roubo - a 

palavra da vítima assume relevante papel probante ao identificar os autores do 

                                                             
3 Depoimento extraído do Projudi. 



 
 

 

 

 

 

Apelação Crime nº 0000911-77.2016.8.16.0083 fl. 7 

 

 

delito e descrever a cena do crime, desde que coerente e firme, devendo ser 

utilizada como meio de prova válida, mormente quando encontra harmonia com 

os demais elementos probatórios. 

 

No mesmo sentido posiciona-se esta Câmara: 

 

CRIME DE ROUBO TENTADO - PALAVRA DA VÍTIMA - 

PROVA CONSISTENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

DOSIMETRIA DA PENA - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE - PENA PECUNIÁRIA 

MODIFICADA - REGIME ABERTO - LIMITAÇÃO DE FIM 

DE SEMANA - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - 

SÚMULA Nº 493/STJ - EXCLUSÃO DE OFÍCIO - 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

Nos delitos contra o patrimônio, normalmente 
cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima 
possui relevante eficácia probatória para embasar a 
condenação.  
Não há nulidade no reconhecimento porque a norma do 

artigo 226, do Código de Processo Penal, se constitui em 

mera recomendação, e não em determinação legal com 

cominação de nulidade em caso de não observância. 

A pena pecuniária é de ser modificada quando, sem a 

devida motivação, não guarda a devida proporcionalidade 

com a pena privativa de liberdade. 

É de se excluir, ainda que de ofício, a limitação de fim de 



 
 

 

 

 

 

Apelação Crime nº 0000911-77.2016.8.16.0083 fl. 8 

 

 

semana dentre as condições do regime aberto, nos termos 

da Súmula nº 493/STJ ("É inadmissível a fixação de pena 

substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao 

regime aberto"). 

(TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1624952-4 - Wenceslau Braz 

-  Rel.: Rogério Coelho - Unânime -  J. 29.06.2017 – grifos 

não originais) 

 

Ademais, o depoimento do policial que participou das 

diligências rechaça quaisquer dúvidas, confirmando que os fatos ocorreram 

assim como o narrado na incoativa. 

 

Saliente-se que as declarações do policial podem e 

devem ser levadas em consideração, principalmente quando estão em 

consonância com o contido nos autos. 

 

Outrossim, os testigos foram produzidos à luz do 

contraditório e ampla defesa, sendo os agentes advertidos das consequências 

de eventual falso testemunho, não existindo qualquer indício de que tenham 
adulterado a realidade factual para prejudicar o sentenciado. 

 

O enorme valor probatório dos depoimentos dos policiais é 

reconhecido e aclamado pela jurisprudência deste Tribunal, como se pode 

perceber pelo julgado colacionado a seguir: 

 

“Para afastar a presumida idoneidade dos policiais (ou ao 
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menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem 

importantes divergências em seus relatos, ou que esteja 

demonstrada alguma desavença com o réu, seria o 

bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente 

presumir que referidos agentes, cuja função é justamente 

manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum 

interesse em prejudicar inocentes.” 

(TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1501809-8 - Curitiba - Rel.: 

Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 14.04.2016) 

 

Sendo assim, a palavra da vítima e do policial, o 

reconhecimento do acusado e as demais circunstâncias que envolveram o caso 

concreto são suficientes à manutenção do édito condenatório.  

 

Nesse sentido: 

 

APELAÇÃO CRIME.  ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, 

§ 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO 

CONDENATÓRIO - ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E 

AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - 

CONDUTA TÍPICA - PALAVRA DA VÍTIMA - 
DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - 
ELEMENTOS DE PROVA APTOS À CONDENAÇÃO 
DOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1675670-6 - Região 

Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina -  
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Rel.: Antonio Carlos Choma - Unânime -  J. 31.08.2017 – 

grifos não originais) 

 

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO -  PALAVRA 
DAS VÍTIMAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - 
RECONHECIMENTO PESSOAL - PROVA 
CONSISTENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMPREGO 

DE ARMA - APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - 

DESNECESSIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - PENA DE 

MULTA MODIFICADA DE OFÍCIO - APELAÇÃO 

DESPROVIDA. 

Apesar da negativa da autoria, a pretendida absolvição 
resta inviável porque a prova coligida com observância 
do contraditório e da ampla defesa dá pleno suporte à 
sentença condenatória, mormente diante do 
reconhecimento do apelante pela vítima. 
Nos delitos contra o patrimônio, a palavra   da   vítima 
possui relevante eficácia probatória para embasar a 
condenação, principalmente quando, como no caso, 
tem amparo nos demais elementos probatórios 
coligidos. 
O depoimento dos Policiais que realizaram a prisão em 
flagrante é válido para sustentar a condenação, 
principalmente porque em harmonia com os demais 
elementos probatórios coligidos sob o crivo do 
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contraditório e da ampla defesa. 
Para a caracterização da majorante do artigo 157, 

parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, não é 

imprescindível a apreensão e realização de perícia na arma 

utilizada porque o seu emprego pode ser comprovado por 

outros meios de prova. 

Precedentes do STF e do STJ.A pena pecuniária é de ser 

modificada quando, sem a devida motivação, não guarda a 

devida proporcionalidade com a pena privativa de 

liberdade. 

(TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1634750-3 - Francisco Beltrão 

-  Rel.: Rogério Coelho - Unânime -  J. 22.06.2017 – grifos 

não originais) 

 

Dessa forma, a absolvição do recorrente é completamente 

inviável.  

 

Das majorantes do emprego de arma e do concurso de 

agentes: 

Alternativamente, o réu pugna pelo afastamento das 

causas de aumento previstas nos incisos I e II do §2º do artigo 157 do Código 

Penal, alegando que o conjunto probatório não se mostrou capaz de comprovar 

adequadamente as causas de aumento de pena do roubo, de modo que o delito 

deve ser desclassificado para sua modalidade simples. 
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O pleito merece ser parcialmente acolhido para o fim de 

excluir o aumento da pena em razão do emprego de faca para praticar o delito. 

 

A Lei nº 13.654/2018, publicada no dia 24.04.2018, 

revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, motivo pelo qual deve 

ser imediatamente aplicada. 

 

Sobre a norma penal mais benéfica, válido consignar o 

ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete4: “Além de não mais considerar fato 

anteriormente incriminado, a nova lei pode favorecer o agente de forma diversa 

(novatio legis in mellius). O parágrafo único do art. 2º, em consonância com o 

art. 5º, XL, da CF, dispõe que deve ser ela aplicada aos fatos anteriores, ainda 

que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Refere-se, 

portanto, aos dispositivos da lei nova que, ainda incriminando o fato, dão a seu 

autor um tratamento menos rigoroso, não só com relação à natureza ou 

quantidade da pena, como também a todos os seus efeitos penais.” 

  

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de 

Justiça: 

APELAÇÃO CRIME. ROUBOS DUPLAMENTE 

MAJORADOS POR CONCURSO DE PESSOAS E 

EMPREGO DE ARMA.  

CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA.  INSURGÊNCIA RECURSAL DA 

DEFESA. DELITOS DE  

                                                             
4 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal interpretado. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2015. P. 11 

DTI
Realce
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ROUBO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE  

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.  

INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA  

COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. ADESÃO DE 

FORMA CONSCIENTE E DOLOSA À EMPREITADA 

CRIMINOSA.  DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI 

8.069/1990.  PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CRIME  

FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA  

CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CONSUMAÇÃO A  

PARTIR DO ENVOLVIMENTO DE MENOR DE 18 ANOS 

NA  COMPANHIA DO AGENTE IMPUTÁVEL. 

CONDENAÇÃO  MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 

SEGUNDA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE 

CIRCUNSTÂNCIAS  ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS 

NO CÁLCULO DA  

PENA. SENTENÇA CORRETA. IMPOSSIBILIDADE DE  

REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO  

LEGAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. 

TERCEIRA  FASE. REFORMA EX OFFICIO. NOVATIO 

LEGIS IN   

MELLIUS. INCIDÊNCIA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA  

TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018. APLICAÇÃO 

IMEDIATA  DA LEX MITIOR. AFASTAMENTO DA 

MAJORANTE PELO  

EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACÃO). INOVAÇÃO  

DTI
Realce
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LEGISLATIVA QUE LIMITA A SUA INCIDÊNCIA DA 

CAUSA À VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA COM 

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. READEQUAÇÃO DA 

PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PLEITO 

DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA QUE DEVE 

SER ARBITRADA EM  

FAVOR DO ADVOGADO NOMEADO PARA A  

APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. 

RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO COM 

ALTERAÇÃO EX  

OFFICIO DA PENA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS  

ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E  

PARCIALMENTE PROVIDO COM EXPEDIÇÃO DE  

MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE  

IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.  

(...) 

5. No dia 23 de abril de 2018, foi sancionada a Lei nº 

13.654, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro 

de 1940 (Código Penal), para dispor sobre os crimes de 

furto qualificado e de roubo quando envolvam explosivos e 

do crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo 

ou do qual resulte lesão corporal grave. Restringindo a sua  

análise ao presente caso, vislumbra-se que a nova lei  

alterou a lista de majorantes do crime de roubo, para  

restringir o aumento da pena ao exercício da violência ou  
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ameaça com emprego de arma de fogo, excluindo,  

portanto, quaisquer outros instrumentos capazes de  

reduzir a capacidade de resistência da vítima.  

6. Evidencia-se que a Lei nº 13.654/2018 foi publicada no  

dia 24/04/2018 e, por não prever vacatio legis, já se  

encontra em vigor. Dessa forma, tratando-se de processo 

em andamento, isto é, sem decisão transitada em julgado,  

é da competência do Relator fazer incidir a novatio legis in  

mellius ou lex mitior, de imediato, retroagindo a aplicação  

da lei mais benéfica.  

7. Portanto, diante de norma penal mais benéfica (novatio  

legis in mellius), em consonância com o princípio  

constitucional da retroatividade da lei penal mais favorável,  

sua aplicação há de alcançar os delitos cometidos antes de  

sua vigência, incluindo-se a presente condenação, que  

merece adequação ex officio à lei nova.  

8. Pena readequada ao patamar de pena de 06 (seis) anos,  

04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,  

além de 15 (quinze) dias-multa, mantendo-se o regime  

fechado para o cumprimento da pena privativa de  

liberdade, nos mesmos termos da sentença condenatória,  

ou seja, tendo em vista que está presente, in casu, a  

circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo  

33, §2º alínea “b” do Código Penal, o que obsta a aplicação  

do regime semiaberto, embora a pena imposta não exceda  

DTI
Realce
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oito anos.  

(...) 

(TJPR - 4ª C.Criminal - 0001542-35.2016.8.16.0046 - 

Arapoti -  Rel.: Celso Jair Mainardi -  J. 26.04.2018) 

 

Por outro lado, descabido o afastamento do concurso de 

pessoas, tendo em vista que a vítima foi clara ao confirmar que Marcos e outro 

indivíduo não identificado cometeram o roubo ora analisado. 

 

Da dosimetria da pena: 

 

Por fim, demanda pela redução do patamar de elevação da 

sanção na última etapa da dosimetria da pena, em conformidade com a súmula 

443 do STJ. 

 

A basilar restou dosada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) 

meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, tendo em vista a consideração 

desfavorável dos antecedentes, conforme a seguinte fundamentação: 

 

“(...) 

No presente caso, diante da certidão obtida por meio do 

Sistema Oráculo (evento 53.1), verifico que no curso da presente ação penal, o 

acusado foi condenado definitivamente nos autos nº 0009596-

10.2015.8.16.0083, condenação que, apesar de não poder ser utilizada para fins 

de reincidência, encaixa-se no conceito de antecedentes criminais, a teor do 

decidido acima pelo STJ (...); 



 
 

 

 

 

 

Apelação Crime nº 0000911-77.2016.8.16.0083 fl. 17 

 

 

Desta forma, exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo) da 

diferença entra a pena- máxima e a pena-mínima previstas em abstrato para o 

delito, que equivale a 09 (nove) meses.” 

 

Contudo, a valoração negativa dos maus antecedentes não 

possui substrato idôneo, visto que a condenação referida nos autos nº 0009596-

10.2015.8.16.0083, diz respeito a um fato praticado em 31.08.2015, cuja 

condenação com trânsito em julgado ocorreu em 20/04/2017. Veja-se que o 

presente feito se refere a fato praticado em 12.08.2015, logo, anterior ao delito 

apurado nos autos considerados para macular os antecedentes, tornando 

inservível tal condenação para agravar a pena. 

 

Desta forma, afasta-se os antecedentes de ofício, fixando-

se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

 

Na segunda fase, presente unicamente a atenuante da 

menoridade, prevista no art. 65, inciso I do CP, contudo, tendo em vista que a 

sanção já se encontra no patamar mínimo, impossível sua redução, conforme 

entendimento da súmula 231 do STJ. 

 

Na última etapa, necessário reduzir a sanção, ante a 

exclusão da majorante descrita no inciso I, § 2º, do artigo 157 do Código Penal, 

aplicando-se a fração de 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes, 
restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 
e 13 (treze) dias-multa. 

 

DTI
Realce

DTI
Realce
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O regime de cumprimento de pena deve ser mantido no 

semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ‘b’ do CP. 

 

Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso, e, de ofício, 

exclui-se os antecedentes.  

 

III – DECISÃO: 

 

Diante do exposto, acordam os Desembargadores da 5ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, em dar parcial provimento ao recurso, e, de ofício, excluir nos 

antecedentes.  

 

Participaram da sessão e acompanharam o voto do Relator 

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria José de Toledo 

Marcondes Teixeira e Jorge Wagih Massad. 

 

 

Curitiba, 03 de maio de 2018. 

 

 

Des. MARCUS VINÍCIUS DE LACERDA COSTA 

Relator 
 




