
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.794.946 - PR (2019/0037121-0)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
RECORRIDO : EBERSON LUIZ DA SILVA 
ADVOGADO : ANDERSON THADEU CARNEIRO ROMÃO  - PR040545 

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, que, ao 

apreciar apelação, excluiu a majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, e 

redimensionou para 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, mais 14 (quatorze) 

dias-multa, a pena imposta a EBERSON LUIZ DA SILVA, nos termos da seguinte ementa 

(e-STJ fls. 654/655):

EMENTA: APELAÇÃO CRIME - ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 
2o, I DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DE 
AMBAS AS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO 01 (MINISTÉRIO 
PÚBLICO) - INCREMENTO DA PENA PROVISÓRIA 
MULTIRREINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICA O AUMENTO DA 
SANÇÃO ALÉM DE 1/6 - RECONHECIMENTO - MAIOR 
REPROVABILIDADE - ASSENTE ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 
RECURSO DE APELAÇÃO 02 (EBERSON LUIZ DA SILVA) - 
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE 
INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - PEDIDO DE 
ABSOLVIÇÃO - CARÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - 
MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE 
COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO REITERADA NO 
CONTRADITÓRIO JUDICIAL - IRRELEVÂNCIA - DEMAIS 
ELEMENTOS DE PROVA QUE CORROBORAM A NARRATIVA 
EXTRAJUDICIAL DO OFENDIDO - SUBTRAÇÃO DO DINHEIRO 
CONFESSADA PELO INCULPADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
O DELITO DE FURTO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE 
AMEAÇA CONFIGURADA - NEGATIVA DO RÉU - 
INCONVINCENTE - MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, I DO CP - 
DECOTE - INCIDÊNCIA DA LEI 13.654 DE 23 DE ABRIL DE 2018, 
QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 157, CP - DELITO 
PRATICADO COM ARMA BRANCA - RECONHECIMENTO DA 
TENTATIVA - INVIABILIDADE - INVERSÃO DA POSE 
COMPROVADA - TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO - 
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA - ADMISSÃO DO COMETIMENTO DE DELITO 
DIVERSO - MANUTENÇÃO DO FECHADO COMO REGIME 

Documento: 94059486 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 01/04/2019 Página  1 de 7



 

 

Superior Tribunal de Justiça

INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE 
DIREITO - IMPRATICÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 
IMPORTÂNCIA FIXADA EM SENTENÇA QUE ABARCA O 
TRABALHO DESENVOLVIDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, 
NESTA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE.

Foram opostos embargos de declaração pelo Ministério Público alegando 

omissão, no que concerne à comprovação do uso de faca na ação delitiva, e obscuridade, por 

não ter o acórdão esclarecido "de que forma a d. Corte compatibiliza a previsão do art. 617 

do CPP ao entendimento de que a manutenção do desvalor da conduta do réu na dosimetria 

da pena, mais precisamente no art. 59, do CP, viola a vedação o da reforma para pior". 

Aclaratórios assim decididos (e-STJ fl. 704): 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME - OMISSÃO - 
NÃO RECONHECIMENTO - EMPREGO DE FACA PARA A 
PRÁTICA DO ROUBO - HIPÓTESE EXPRESSAMENTE 
RECONHECIDA PELO COLEGIADO POR MEIO DA 
AVALIAÇÃO DO ACERVO DE PROVAS COLACIONADO AOS 
AUTOS - OBSCURIDADE EM RELAÇÃO À REGRA DO ART. 
617 DO CPP - JULGADO QUE OPEROU O DECOTE DA 
MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA ANTE 
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU E NÃO 
OPEROU INCREMENTO DA PENA-BASE - AUSÊNCIA DE 
PEDIDO DA ACUSAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DO 
TRIBUNAL, EM GRAU REVISOR, DESVALORAR 
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO RECONHECIDA PELO 
JUIZ SENTENCIANTE E, CONSEQUENTEMENTE, ELEVAR A 
PENA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA - PRECEDENTE 
DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nas razões do recurso especial, fulcrado na alínea "a" do permissivo 

constitucional, alega o representante do Parquet que "o Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, 

ao negar o pedido de manutenção do desvalor da conduta do réu, realocando a majorante do 

art. 157, §2°, inc. I, do CP para a pena-base, contrariou o art. 617 do CPP e arts. 2°, 

parágrafo único e 59, do CP." (e-STJ fl. 731)
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Afirma que "No caso concreto, o deslocamento da majorante do roubo para 

a primeira etapa da fixação da pena, não implica reformatio in pejus, pois a condenação do 

réu em primeiro grau não será alterada. Em verdade, o montante de pena aplicado na sentença 

será mantido, não havendo que se falar em agravamento da situação do réu. Haveria violação 

à vedação da reforma para pior se a pena global fosse majorada. Contudo, não é esta a 

hipótese versada nestes autos, haja vista que somente a natureza do desvalor da conduta será 

adaptada. Antes era majorante. Agora passa a ser circunstância judicial negativa." (e-STJ fl. 

738)  

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso "restabelecendo-se o desvalor 

da conduta do recorrido, em virtude do emprego de arma branca para a prática do crime de 

roubo, com aumento de seis meses na pena-base e seus conseqüentes reflexos no cálculo da 

dosimetria, sem que se ultrapasse o quantum da pena fixada quando ainda vigente a 

majorante" (e-STJ fl. 749).

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 758/762), o recurso foi admitido 

(e-STJ fls. 765/773), manifestando-se o Ministério Público Federal, nesta instância, pelo 

provimento do recurso especial (e-STJ fl. 787):

Recurso especial. Roubo. Majorante da arma branca (faca) 
excluída em razão do advento da Lei 13.654/18, que alterou a 
redação do artigo 157, § 2°, inciso I, do CP. Reconhecimento da 
maior reprovabilidade da conduta e circunstância judicial 
desfavorável ao réu. Necessidade. Reformatio in pejus. 
Inocorrência, desde que observado o limite na pena definitiva 
aplicada pelo juízo a quo. Efeito devolutivo amplo. Fundamentos 
diversos da sentença. Possibilidade. Precedentes. 

Parecer pelo provimento do recurso especial.

É o relatório. Decido.

O recurso merece acolhida.

No presente caso,  o Tribunal a quo, ao analisar a questão, assim consignou 

(e-STJ fls. 711/713):

Pois bem.
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O decote da majorante do emprego de arma branca decorreu do 
princípio da novatito legis in mellius, porque, segundo os 
fundamentos lançados no Acórdão objurgado, a partir do momento 
em que passou a vigorar a Lei n° 13.654/2018 que, dentre as várias 
alterações trazidas, revogou a causa especial de aumento do inciso 
I, do § 2o, do art. 157 do CP ("se a violência ou ameaça é exercida 
com emprego de arma") e criou outra, prevista no inciso I, § 2°-A 
do art. 157 do CP ("a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) [...] se a 
violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo") a 
qual é indubitavelmente mais severa.

Outrossim, o legislador optou por retirar do rol das majorantes as 
armas brancas ou impróprias, tais como faca, estilete, navalha, 
caco de vidro, porrete, soco inglês, dentre outros e, ainda, 
recrudesceu o tratamento penal afeto ao emprego de arma de fogo.

Pois bem.

A alteração legislativa em questão não excluiu da dosimetria da 
pena a análise do emprego das armas brancas ou impróprias, as 
quais poderão ser analisadas na primeira fase dosimétrica, como 
restou expressamente assentado no Julgado.

In casu, deslocar o emprego da arma branca para o art. 59 do CP, 
como pretende a d. Procuradoria de Justiça, não se revela a 
solução jurídica mais razoável, embora não se olvide o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

[...]

De acordo com esse entendimento, é possível extrair que o Tribunal 
ao revisar a sentença, tem certo grau de discricionariedade para, 
sensível às especificidades da hipótese sub judice (fáticas e 
subjetivas do agente do delito), suprir eventualmente o juízo de 
desvalorização de alguma vetorial relacionada no art. 59 do CP, 
quando a fundamentação for deficiente, ou mesmo incrementar o 
quantum de elevação de alguma circunstância avaliada 
corretamente, desde que não fixe a pena-base a maior àquela 
imposta na origem.

A propósito, os arestos colacionados ao aclaratórios opostos pela 
d. Procuradoria de Justiça, conquanto reconheçam a possibilidade 
do emprego de arma branca ser aquilatada como circunstância 
judicial desabonadora, ao realizarem nova fixação da pena, 
mantiveram a pena-base tal qual estabelecida nas instâncias 
inferiores.

De mais a mais, o arrazoado do Ministério Público se ateve à 
elevação da pena provisória ante a multirreincidência e não ao 
reconhecimento de nova circunstância judicial a incrementar a 
reprimenda na primeira etapa dosimétrica, logo, acolher a 
proposição defendida pela d. Procuradoria de Justiça é decidir em 
desfavor ao réu porque implicaria em reconhecer uma 
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circunstância judicial não desvalorada pelo sentenciante.

Ainda, cumpre obtemperar que a providência intentada pelo 
embargante - deslocar o emprego da faca da terceira para a 
primeira fase da individualização da pena - esvazia a finalidade da 
retroatividade da lei penal mais benéfica e, consequentemente, 
viola o já mencionado princípio da non reformatio in pejus.

Ora, verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o 

emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de 

roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. 

Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em 

observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio 

legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do 

cálculo dosimétrico. Precedentes:  EDcl no AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 

29/08/2018; HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 

em 16/08/2018, DJe 21/08/2018; AgRg no AREsp 1249427/SP, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 

29/06/2018.

Ocorre que o emprego de arma branca, embora não configure mais 

causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da 

pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC 

436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 

21/08/2018). 

Nessa linha, o seguinte precedente: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
APLICAÇÃO DA LEI N.º 13.654/2018. AUSÊNCIA DE REFLEXO 
CONCRETO NA DOSIMETRIA. CONTRARIEDADE AO ART. 59 DO 
CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 
LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. COMPROVAÇÃO DA 
REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE DOCUMENTO HÁBIL E 
IDÔNEO. ART. 63 DO CÓDIGO PENAL. SISTEMA 
INFORMATIZADO DOS TRIBUNAIS. DADOS. UTILIZAÇÃO. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
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[...]

2. Mesmo após a edição da Lei n. 13.654/2018, "o emprego de 
arma branca, embora não configure mais causa de aumento do 
crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, 
quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem" (HC 
436314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).

[...]

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1340032/PI, Rel. 
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, 
DJe 23/10/2018)

Ademais, não há se falar em reformatio in pejus, uma vez que o efeito 

devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à 

profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão 

recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em 

primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso (HC 311.439/DF, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/02/2016).

Salienta-se 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 (HC 462.160/RJ, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018), como 

ocorreu no presente caso.

Nessa linha, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1.772.817/ RS, 

Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/11/2018; AREsp 1.392.292/ RS, Rel. 

Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/11/2018.

Passo a refazer a dosimetria da pena.

Na primeira fase, reconhecidos os maus antecedentes e, agora, o desvalor 

da conduta devido ao emprego de arma branca (faca), exaspero a pena-base em 1/4 

(quantum de 1/8 para cada circunstância conforme sentença condenatória), ficando em 5 
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(cinco) anos de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa a pena provisória. Na segunda fase, 

presente a reincidência, mantenho o aumento em 1/3 (um terço - definido no julgamento da 

apelação devido a multirreincidência) e diante da ausência de causas de aumento/diminuição, 

torno definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) 

dias-multa.

Mantenho o regime fechado e os demais termos do acórdão recorrido.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, no art. 

255, § 4º, inciso III, do RISTJ, e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial, 

para, reconhecido o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável, 

redimensionar a pena do acusado para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 16 

(dezesseis) dias-multa.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 28 de março de 2019.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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