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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 
Apelação Criminal nº 003070-45.2013.8.16.0035, da 1ª Vara Criminal do 
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Foro regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana 
de Curitiba/PR, em que é apelante ROBSON ROSA DOS SANTOS e apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. 

 
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a 

r. sentença acostada ao mov. 1.32 dos Autos n° 2013.931-4, da 1ª Vara 
Criminal do Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba, 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 ROBSON ROSA DOS SANTOS, com 24 (vinte 
e quatro) anos de idade à época do fato, nas sanções do artigo 157, § 2º, 
inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente 
semiaberto, bem como, 13 (treze) dias-multa, cada qual fixada em 1/30 
(um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do delito.  

 
O fato punível que deu origem à persecução penal 

foi assim descrito na exordial acusatória: 
 

“Em data de 20 de fevereiro de 2013, por volta das 
14h20min, no estabelecimento comercial 
denominado CHICO DOCES, situado na Rua Joinville, 
nº 2177, em São José dos Pinhais, PR, Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba, PR, o denunciado 
ROBSON ROSA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e 
reprovabilidade de sua conduta, mediante grave 
ameaça à vida e incolumidade física da vítima ÍNDIA 
RITA WALESCO, exercida com emprego de uma arma 
branca, vale dizer um faca (auto de apreensão de f. 
09), mediante ameaça contra a vida e incolumidade 
da mencionada vítima, exercida com emprego da 
faca já referida, deu voz de assalto a esta, e subtraiu 
para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, 
R$ 308,00 (trezentos e oito reais – auto de apreensão 
de f. 11), pertencentes ao mencionado 
estabelecimento e que se encontrava sob a guarda 
da já referida vítima. 
Saliente-se que, após consumar o ilícito, com a 
inversão da posse do numerário e fuga do local, 
terceiros foram acionados, intervindo na situação na 
qual iniciaram perseguição ao denunciado, que 
culminou com sua prisão e recuperação dos valores 
subtraídos.” (mov. 1.1) 

 
Irresignado com a prestação jurisdicional de 

primeiro grau o próprio réu ROBSON ROSA DOS SANTOS interpôs termo de 
recurso de apelação (mov. 1.36) e, após seu recebimento (mov. 7.1), a 
defesa técnica ofereceu razões (mov. 17.1). Sustenta, em síntese, que as 
provas coligidas nos autos são insuficientes para a imputação da autoria ao 
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recorrente, destacando que a vítima agiu com desídia durante a instrução, 
bem como, não reconheceu o apelante como autor do injusto penal. Aduz, 
que o depoimento prestado pelo Policial Militar não é hábil a demonstrar 
que o recorrente cometeu a infração que lhe é atribuída. Ao final, requer a 
absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, da Lei 
Adjetiva Penal, invocando princípio in dubio pro reo.  

 
Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do 

Paraná pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o 
argumento de que as provas reunidas nos autos são suficientes para 
fundamentar a condenação do recorrente, enfatizando que a atribuição da 
autoria está legitimada pelo depoimento prestado pela vítima e 
reconhecimento por ela realizado logo após a execução do crime, cujas 
provas restaram corroboradas pelo depoimento extrajudicial de KIENZEL 
GUSTAVO WALESCO, o qual perseguiu o réu logo após o delito, o deteve e 
acionou a Polícia. Assevera, ainda, que o fato do policial não recordar dos 
fatos é compreensível diante do tempo decorrido. Acrescenta, ainda, que o 
réu foi preso na posse da res subtraída e da faca empregada para ameaçar 
a vítima.  

 
O pronunciamento da douta Procuradoria-Geral de 

Justiça é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja 
integralmente mantida a r. sentença condenatória (mov. 8.1, segundo 
grau). 

 
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, 
exceto quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita.  

 
Não obstante o esforço despendido pela defesa 

técnica nas razões recursais, a pretensão absolutória não merece 
acolhimento.  

 
A materialidade do injusto penal, que sequer é 

redarguida nas razões recursais, restou demonstrada pelo Auto de Prisão 
em Flagrante (mov. 1.3), Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.5), Auto de 
Entrega (mov. 1.6), Boletim de Ocorrência (mov. 1.9) e Laudo de Exame de 
Faca (mov. 1.18), além dos depoimentos prestados na fase administrativa e 
judicial. Portanto, restou comprovada a existência do crime de roubo 
narrado na exordial acusatória.  

 
Quanto a autoria do delito o recorrente foi ouvido 

tão somente na fase administrativa, pois apesar de devidamente intimado 
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deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo 
qual foi decretada a revelia (mov. 1.28). Eis o teor da versão apresentada 
pelo recorrente no inquérito policial:  

 
“Que veio a São José dos Pinhais visitar seu filho, 
acabou o dinheiro, e como mora em Florianópolis, 
ficou o dia inteiro pedindo carona na BR, mas não 
conseguiu, estava com fome, então achou uma faca 
na rua e resolveu assaltar uma loja, pra conseguir 
dinheiro para comer e voltar para casa, quando foi 
detido pelo dono da loja e foi chamado a Polícia 
Militar que os encaminhou a esta Delegacia.” (mov. 
1.7) 
 
A confissão extrajudicial do apelante não restou 

isolada, pois corroborada por outras provas reunidas nos autos: a) a vítima, 
INDIA RITA WALESCO, ao ser ouvida em juízo, confirmou o depoimento prestado 
na fase administrativa, narrando que estava no caixa de seu 
estabelecimento comercial quando o recorrente chegou, deixou sua 
mochila perto da porta, pegou alguns produtos da loja, foi até o caixa e 
quando informado sobre o valor total da pseudo compra que realizava, 
sacou de sua mochila uma faca, a qual encostou na barriga da vítima, 
anunciou o assalto, subtraiu os bens e saiu correndo do local; esclareceu 
que o réu foi preso logo em seguida e que foi seu filho quem pegou o 
dinheiro novamente; afirmou que os policiais levaram o réu até sua 
presença, tendo o reconhecido sem qualquer dúvida (mov. 21.2); b) o Sr. 
KIENZEL GUSTAVO WALESCO, filho da vítima, ouvido apenas na fase 
administrativa, afirmou que estava repondo as mercadorias da loja e que 
não viu a execução do crime, porém, ouviu sua mãe gritando por socorro, 
então saiu correndo no encalço do assaltante e conseguiu detê-lo e acionou 
a Polícia Militar (mov. 1.4), cuja articulação revela que não houve erro sobre 
a pessoa detida; c) o Policial Militar ANTÔNIO VILMAR ALVES, em juízo, não 
recordou sobre os fatos, mesmo depois de olhar seu termo de depoimento, 
porém, confirmou que a assinatura do documento era sua (21.1); na fase 
inquisitorial havia narrado que ao chegar no local para atender a ocorrência 
o recorrente estava detido pelo “sócio da loja” (filho da recorrente) por ter 
praticado o injusto penal em questão, motivo pelo qual o encaminhou à 
Delegacia de Polícia (mov. 1.4).  

 
Em reverência ao princípio da celeridade processual 

(art. 5º, LV, CR) seria medida despicienda transcrever os referidos 
depoimentos, eis que já examinados ao longo processo, em especial na r. 
sentença. 

 
Conforme reiteradas decisões do Poder Judiciário 

sobre o assunto, a versão coerente apresentada pela vítima e o 
reconhecimento por ela realizado têm notável relevância em crimes 
patrimoniais. Suas palavras figuram como clave fundamental para a 
condenação. Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:  
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“Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima 
assume grande importância, especialmente quando 
em consonância com as demais provas carreadas 
aos autos.” (TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1713957-4 - 
Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de 
Londrina -  Rel.: Dilmari Helena Kessler - Unânime -  J. 
07.12.2017) 
 
"Em delitos patrimoniais a palavra das vítimas adota 
especial relevância, porquanto, via de regra, são 
delitos praticados na clandestinidade, sem que haja a 
presença de testemunhas." (TJPR - 3ª C.Criminal - AC 
- 1696938-3 - São José dos Pinhais -  Rel.: Gamaliel 
Seme Scaff - Unânime -  J. 16.11.2017) 
 
Segundo se dessume dos autos, a vítima não 

conhecia o apelante, logo, não tinha qualquer rixa, queixa, desavença, 
discussão ou desentendimento, bem como, não alimentava aversão e muito 
menos ódio contra ele, por isso não se pode imaginar que tenha lhe 
imputado a autoria de forma irresponsável ou propositalmente para 
prejudicá-lo. Aliás, não há nenhum indício nos autos de que tenha imputado 
a autoria ao recorrente por conta de erros, falsas memórias, preconceitos 
ou outras idiossincrasias pessoais, portanto, a versão por ele apresentada 
merece credibilidade.  

 
Da mesma forma, não merece prosperar a alegação 

de que a vítima agiu com desídia durante a instrução criminal, pois 
apresentou justificativa nas duas ocasiões em que não pode comparecer 
em juízo (fls. 131-132/143), sem olvidar que, posteriormente, prestou seu 
depoimento. Além disso, no processo penal, em crime apurado mediante 
ação penal pública incondicionada – como é o presente caso –, eventual 
desinteresse da vítima não afeta a persecutio criminis, pois não se trata de 
hipótese de conflito de interesses disponíveis.  

 
Sobre o reconhecimento realizado pela vítima logo 

após a prisão do recorrente, observe-se, por primeiro, que as formalidades 
previstas no art. 226 da Lei Adjetiva Penal não constituem exigência 
absoluta, logo, o ato praticado sem sua estrita observância não gera, por si 
só, a nulidade aventada pela defesa técnica. Além disso, o referido 
dispositivo dispõe que a formalidade de colocar o suspeito ao lado de 
outras pessoas semelhantes deve ser providenciada “se possível”.  

 
Nesse precípuo sentido o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: 
 
“O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência 
desta Corte Superior, no sentido de que as 
disposições contidas no art. 226 do Código de 
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Processo Penal configuram uma recomendação legal, 
e não uma exigência absoluta, não se cuidando, 
portanto, de nulidade quando praticado o ato 
processual (reconhecimento pessoal) de forma 
diversa da prevista em lei.” (STJ - AgRg no AREsp 
1054280 / PE, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julg. 
06/06/2017) 
 
“A falta de observância da formalidade prevista no 
art. 226, II, do CPP, não induz nulidade, pois, na 
dicção daquele dispositivo, somente será 
providenciada 'se possível'.  Ademais, na espécie, 
funda-se a condenação em outros elementos de 
prova, e não somente no reconhecimento, ocorrido 
ainda na  fase  inquisitorial" (STJ - AgRg no AREsp 
944953 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julg. 
16/05/2017) 
 
Ademais, a doutrina e a jurisprudência 

contemporâneas reconhecem a validade do reconhecimento pessoal 
realizado informalmente – sem observância das formalidades previstas no 
art. 226 do Código de Processo penal –, razão pela qual pode integrar o 
conjunto probatório com cunho de prova testemunhal. Nesse sentido: 

 
“Reconhecimento informal: a lei impõe, como se 
observa nos incisos do artigo em comento, uma 
forma específica para a prova produzir-se, não se 
podendo afastar deste contexto. Assim, para que se 
possa invocar ter havido o reconhecimento de 
alguém ou de algo, é fundamental a preservação da 
forma legal. Não tendo sido possível, o ato não foi 
perdido por completo, nem deve ser desprezado. 
Apenas não receberá o cunho de reconhecimento de 
pessoa ou coisa, podendo constituir-se numa prova 
meramente testemunhal, de avaliação subjetiva, que 
contribuirá ou não para a formação do 
convencimento do magistrado. Logicamente, perde 
sua força, embora não seja desprezível.” 1  
 
“A jurisprudência deste Tribunal Superior entende 
que a inobservância das formalidades legais para o 
reconhecimento pessoal do acusado não enseja 
nulidade, por não se tratar de exigência, apenas 
recomendação, sendo válido o ato quando realizado 
de forma diversa da prevista em lei, notadamente 
quando amparado em outros elementos de prova” 

                                               -- 
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentando. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2008, p. 497-498. 
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(STJ - AgRg no AREsp 1002962, rel. Min. Rogerio 
Schietti Cruz, julg. 09/03/2017) 
 
No caso em análise, a condenação não foi 

fundamentada exclusivamente no referido reconhecimento, mas sim no 
conjunto probatório coligido nos autos, composto pelo depoimento de duas 
vítimas, dos policiais militares que atenderam a ocorrência e pela 
apreensão da “res” na posse dos réus, conforme será adiante examinado.  

 
Assim sendo, o reconhecimento pessoal realizado 

no caso “sub judice” foi ponderado como prova testemunhal integrante do 
conjunto probatório, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 

 

E mais: o fato da testemunha KIENZEL GUSTAVO 
WALESCO, não ter sido ouvida em juízo, ou ainda, do Policial ANTÔNIO VILMAR 
ALVES não ter recordado dos fatos, não afasta a imputação da autoria ao 
apelante. Observe-se, nesse ponto, que o art. 155 do Código de Processo 
Penal determina que o Juiz deve formar sua convicção por intermédio das 
provas produzidas em contraditório judicial, sendo defeso fundamentar sua 
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 
investigação. A “contrario sensu”, é permitida a utilização de elementos 
informativos da fase inquisitorial desde que confirmadas, reproduzidas e/ou 
somadas às provas produzidas em juízo, conforme se manifesta o setor 
dominante da jurisprudência:  

 
“1. O inquérito policial é procedimento administrativo 
instaurado com a finalidade de se colherem 
elementos de informação acerca de autoria e 
materialidade de determinado crime, tão somente 
para o Ministério Público poder dar ou não início à 
ação penal.  
2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é 
vedada a eventual prolação de decreto condenatório 
fundamentado exclusivamente em elementos 
informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na 
qual inexiste   o   devido processo legal (com seus 
consectários do contraditório e da ampla defesa).  O 
juiz pode se valer desses elementos informativos 
para reforçar seu convencimento, desde que eles 
sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas 
produzidas durante a instrução processual; por isso 
não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que 
esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, 
qualquer prejuízo.” (STJ – RHC 47938 / CE, Rel. Min. 
Rogério Schietti, julg. 14/11/2017) 
 
“Pela leitura do acórdão recorrido, observa-se que a 
condenação do recorrente   se embasou em amplo e 
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vasto arcabouço probatório produzido não apenas 
em inquérito policial, mas também durante a 
instrução  processual.  Como é cediço, o art. 155 do 
CPP não veda o uso de elementos informativos 
colhidos na investigação, mas apenas sua utilização 
com exclusividade, quando não houver outras provas 
judicializadas, o que não é a hipótese dos presentes 
autos.” (STJ - AgRg no REsp 1366683 / PR, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, julg. 14/11/2017) 
 
E no caso em exame, os elementos informativos do 

inquérito policial (confissão do réu, depoimentos da vítima, do filho dela e do 
Policial Militar), restaram confirmados pelo depoimento prestado pela vítima 
ÍNDIA RITA WALESCO.  

 
Assim sendo, o conjunto probatório coligido no 

caderno processual, além de demonstrar a configuração da materialidade do 
injusto penal, lastreia a imputação da autoria, porquanto (a) o recorrente, 
ouvido apenas na fase administrativa, confessou autoria, (b) o filho da 
vítima, ao prestar depoimento no Inquérito Policial, esclareceu que após a 
execução do crime no estabelecimento comercial saiu no encalço do 
recorrente, o abordou, recuperou o dinheiro subtraído e o deteve até a 
chegada da polícia, (c) o policial militar, no inquérito policial, afirmou que ao 
chegar ao local o réu estava detido pelo filho da ofendida, e ainda, (d) a 
vítima, ouvida em juízo, confirmou os elementos informativos produzidos no 
inquérito policial, inclusive o reconhecimento informal que realizou logo após 
a prisão do sentenciado.  

 
O princípio in dubio pro reo, deduzido da garantia 

constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CR), funciona como 
critério pragmático para solução de incerteza judicial, ao passo que a dúvida 
sobre a realidade do fato determina a absolvição do acusado no moderno 
Estado Democrático de Direito,2 todavia, no caso em apreço as provas são 
suficientes para a condenação do recorrente.  

 
No que tange à dosimetria da pena, deve ser 

afastada de ofício a majorante do emprego de arma (art. 157, § 2º, inciso I, 
CP).   

 
Restou sobejamente demonstrado nos autos que o 

recorrente entrou no estabelecimento comercial, deixou sua mochila perto 
da porta, pegou alguns produtos da loja, foi até o caixa e quando informado 
sobre o valor total da pseudo compra que realizava, sacou de sua mochila 
uma faca, a qual encostou na barriga da vítima, anunciou o assalto, 
subtraiu os bens e saiu correndo do local. 

                                               -- 
2 TAVARES, Juarez in Teoria do Injusto Penal, Ed. Del Rey, 2002, p. 116 e 310 e, também, LOPES JR, 
Aury, na obra Introdução Crítica ao Processo Penal (fundamentos da instrumentalidade garantista). Ed. 
Liber Juris, 2004. 



 
                                         APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003070-45.2013.8.16.0035 

9 

 
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:  

 
“§ 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 
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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 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:  

 
“As circunstâncias do crime são normais neste tipo 
de delito, pois o acusado assaltou com o emprego de 
faca subtraindo, mediante grave ameaças os valores 
em dinheiro do caixa da distribuidora Chico Doces. 
Nada que demande o aumento da pena neste 
ponto.” 
 
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, essa circunstância judicial deve ser 
considerada negativa, pois o uso da faca dificulta a resistência da vítima e 
gera perigo real à sua integridade física, ainda mais considerando que o 
referido instrumento vulnerante foi encostado na barriga da vítima.  

 
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,3 cada uma destas 
corresponde a 9 (nove) meses, ou seja, 1/8 (um oitavo) do termo médio. 

 

                                               -- 
3A 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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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 presente a atenuante da confissão 

espontânea (art. 65, III, d, CP), a qual deixou de ser aplicada na r. sentença 
em razão do enunciado da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, 
porquanto a pena já estava no mínimo legal. Todavia, diante do aumento da 
pena-base a referida circunstância atenuante deve ser aplicada.  

 
O critério utilizado pela generalizada prática judicial 

define que circunstâncias atenuantes/agravantes devem ser quantificadas 
em 1/6 (um sexto):  

 
“Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei 
não estabelece os percentuais de fração de 
diminuição e de aumento que devem ser utilizados. 
Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-
se no sentido de que a fração de 1/6, mínima 
prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar 
o julgador no momento da dosimetria da pena, de 
modo que, em situações específicas, é permitido o 
aumento superior a 1/6, desde que haja 
fundamentação concreta.” (STJ - HC 395248 / SP, Rel. 
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julg. 24/10/2017) 
 
“Segundo entendimento jurisprudencial, a aplicação 
de fração inferior/superior a 1/6 exige motivação 
concreta e idônea, o que não ficou declinado no caso 
em testilha.” (STJ - AgRg no HC 403534 / RJ, Rel. Min. 
Sebastião reis Junior, julg. 16/10/2017) 
 
Assim, a redução da pena provisória fica limitada ao 

mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, bem como, 10 (dez) dias-multa, 
a qual se torna definitiva diante da inexistência de causa especiais de 
aumento e/ou diminuição na terceira fase. 

 
Apesar do quantum da pena e da primariedade do 

recorrente serem compatíveis com o regime inicial aberto, deve ser 
mantida a modalidade semiaberta, com fundamento no art. 33, § 3º, do 
Código Penal, porquanto as circunstâncias do delito foram valoradas 
negativamente, na medida em que o delito foi praticado com emprego de 
arma branca, a qual chegou a ser encostada na barriga da vítima, o que é 
absolutamente relevante para o juízo de reprovação e demonstra a 
necessidade de aplicação do regime mais gravoso.   

 
Outrossim, deverá ser expedido mandado de prisão 

contra o réu, pois de acordo com o atual posicionamento adotado pela 
Suprema Corte, o início da execução da pena condenatória, após a 
confirmação da condenação em segundo grau, não ofende o princípio 
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constitucional da presunção da inocência, até porque eventuais recursos 
interpostos pela defesa não se prestam a discutir fatos e provas, mas 
apenas matéria de direito (STF – HC 126292, Rel. Min. Teori Zavascki, julg. 
17/02/2016).  

 
Com efeito, oficie-se, pelo sistema mensageiro, ao 

juízo de origem para que expeça mandado de prisão contra o sentenciado, e 
a respectiva guia provisória de execução de pena, observando o disposto 
nos artigos 106 e 107 da Lei de Execuções Penais, artigos 676 a 681 do 
Código de Processo Penal, e ainda, item 7.4.1 e seguintes do Código de 
Normas da Corregedoria-Geral de Justiça. 

 

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do 
recurso interposto pelo réu ROBSON ROSA DOS SANTOS, com redução de ofício 
da pena para 4 (quatro) anos de reclusão, bem como, 10 (dez) dias-multa, 
devendo, no mais, permanecer imarcescível a r. sentença condenatória, 
com expedição de ofício ao juízo de origem, para que inicie imediatamente 
o cumprimento da pena.  

 
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 

Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 
unanimidade de votos, no sentido de negar provimento ao recurso de 
apelação e, de ofício, reduzir a pena, com expedição de mandado de prisão 
pelo Juízo de origem.  

 
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 

 


