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REVISÃO CRIMINAL Nº 1.464.799-5, 1ª VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPUAVA 
REQUERENTE: JOEL MARQUES DE ARAÚJO (RÉU PRESO)  

REQUERIDO:  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARANÁ  

RELATOR:     ARQUELAU ARAUJO RIBAS 

 

 

 

REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO -  

CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES 

DEFINIDOS NOS ARTIGOS 157, §3º, E ARTIGO 

157, §3º C/C ARTIGO 14, INCISO II TODOS 

DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO EM QUE SE 

ALEGA A AUSÊNCIA DECISÃO CONDENATÓRIA 

CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS 

1. PENA BASE – MAUS ANTECEDENTES – 

CONDENAÇÃO ANTERIOR MAIS DE CINCO 

ANOS – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – 

RECURSO EXTRAORDINARIO – REPERCUSSÃO 

GERAL – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 

DECORRIDOS MAIS DE 5 ANOS DESDE A 

EXTINÇÃO DA PENA DA CONDENAÇÃO 

ANTERIOR (CP, ART. 64, I) - IMPOSSÍVEL 

ALARGAR A INTERPRETAÇÃO DE MODO A 

PERMITIR O RECONHECIMENTO DOS MAUS 
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ANTECEDENTES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO 

AO ESQUECIMENTO. 
“Quando o paciente não pode ser considerado 

reincidente, diante do transcurso de lapso temporal 

superior a 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 

64, inciso I, do Código Penal, a existência de 

condenações anteriores não caracteriza maus 

antecedentes” (HC 130.613/RJ – Rel. Min. Dias Toffoli 

- STF). 

2. INSURGÊNCIA PELA APLICAÇÃO DO 

REDUTOR MÁXIMO DA TENTATIVA - NÃO 

CABIMENTO - “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO 

-NÃO JUSTIFICA O PERCENTUAL MÁXIMO DE 

DIMINUIÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO CORRETA 

DO MAGISTRADO. 
" O juiz deve levar em consideração apenas e tão 

somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto 

maior será a diminuição, que varia de um a dois terços 

(art. 14, parágrafo único, CP), quanto mais distante 

ficar o agente da consumação, bem como tanto menor 

será a diminuição quanto mais se aproximar o agente 

da consumação do delito" (GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI, in Manual de Direito Penal. 9ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013. p. 351/35 2). 
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Constata-se que a execução do delito não foi 

interrompida logo de início, assim, visualiza-se 

plausível a eleição do percentual de diminuição de 

pena em 1/3 (um terço), por corresponder ao iter 

criminis percorrido pelo agente, resultando na 

rejeição do pedido neste aspecto. 

REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDA. 

 

 

 

VISTOS, discutidos e relatados estes autos de 

Revisão Criminal de nº 1.464.799-5, da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Guarapuava, em que é requerente JOEL 

MARQUES DE ARAÚJO (RÉU PRESO) e requerido 

MINISTÉRIO PÚBLICO. 

 

RELATÓRIO 

 

1. Trata-se de revisão criminal requerida com 

fundamento no artigo 621 e seguintes, do Código de Processo 

Penal, frente a Acórdão proferido nos autos de Ação Penal nº 

2013.0001732-5, que negou provimento ao apelo interposto 

pelos réus Joel Marques de Araújo e Leandro José Delgado, 

mantendo as condenações nos termos da decisão singular (fls. 

508/543- TJ).  
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1.1. Por ocasião da sentença o juiz da causa 

julgou procedente a denúncia para o fim de condenar o 

acusado Joel Marques Araújo pela prática dos delitos previstos 

no artigo 157, §3º, e 157, §3º c/c artigo 14, inciso II, ambos 

do Código Penal, com a reprimenda de 36 anos de reclusão a 

ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 20 dias multa 

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

nacionalmente unificado à época dos fatos, atualizados 

monetariamente quando do efetivo pagamento, mais metade 

das custas processuais (fls. 354/389 – vol. 2). 

 

1.2. Irresignado com a decisão exarada, após o 

trânsito em julgado (fl. 52), o requerente ofereceu Revisão 

Criminal de próprio punho (fls. 02 - TJ). O Procurador 

constituído através defesa técnica, representou o postulante, 

pugnando pela revisão do ‘decisum’, aduzindo que durante toda 

a instrução processual não restou devidamente demonstrada a 

prática do crime pelo requerente, sendo a condenação contrária 

ao texto expresso de lei, assim requer, ainda que mantida a 

decisão, a reforma no tocante à dosimetria da pena. Assevera 

que, na primeira fase do cálculo dosimétrico incidiu sobre a 

pena mínima, a circunstância judicial referente aos maus 

antecedentes, o que resultou no acréscimo da pena base em 21 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 5 de 36

 
 

Revisão Criminal de Acórdão nº 1.464.799-5 - fls. 5 
 

anos de reclusão e 12 dias multa, tanto no crime consumado 

como tentado, não havendo justificativa para o aumento, pois, 

vislumbra-se apenas uma condenação pelo crime de receptação 

com trânsito em julgado em 19/07/2006, sendo a pena 

cumprida integralmente até final do ano de 2007, extinguindo-

se a punibilidade nos termos do artigo 107, IV, do Código 

Penal, devendo ser afastada referida circunstância desfavorável, 

sob pena de violar o preceito contido no artigo 93, inc. IX da 

Constituição da República e o próprio art. 59 do Código Penal. 

Salienta também, que na terceira fase da dosimetria (com 

relação ao latrocínio tentado) quando da diminuição prevista no 

art. 14, II, CP, mesmo reconhecendo que o réu não esgotou 

todos os meios disponíveis para a execução do crime, 

estabeleceu a redução da pena no patamar mínimo de 1/3, 

deixando de descrever o ‘iter criminis’ e de mencionar quão 

próximo do resultado chegou a ação delituosa, requer então 

seja a pena reduzida pela tentativa em seu patamar máximo, 

2/3 com a readequação da carga penal (fls. 16/25 - TJ). 

  

1.3. Foram juntados os Autos de processo nº 

2013.0001732-5. 

 

1.4 A Procuradoria Geral de Justiça pronunciou-se 

pela improcedência do pleito revisional, pois o acórdão analisou 
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a dosimetria da pena e confirmou a pena-base fixada na 

sentença, e que no mencionado acórdão não há qualquer erro 

técnico ou fundamentação deficiente ou, ainda, 

desproporcionalidade da pena com os fundamentos adotados 

não havendo, portanto, motivos que justifiquem o deferimento 

da presente ação revisional (fls. 29/32 - TJ). 

 

É o relatório. 

 

FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO 

 
ADMISSIBILIDADE 

 

2. A revisão criminal constitui ação autônoma de 

impugnação prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal 

ajuizada em face de sentença penal condenatória (ou 

absolutória imprópria) transitada em julgado visando a 

desconstituição da coisa julgada ante a existência de erro 

judiciário. 

 

2.1. Tendo em vista ser ação autônoma de 

impugnação é de se perquirir acerca das condições da ação: 

legitimidade ativa e passiva, interesse de agir e possibilidade 

jurídica do pedido. Pois bem, a configuração do interesse de 
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agir na revisão criminal se faz presente diante de decisão penal 

condenatória transitada em julgado em 03/10/2014, consoante 

se verifica nos autos (fl. 546). 

 

2.2. Assim, impõe-se a análise do pleito revisional 

independente das demais condenações do réu, não consistindo 

fundamentação idônea para afastar a análise dos alegados 

erros judiciários. 
 

2.3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

deve ser conhecida a revisão criminal. 

 

VOTO 

 

3. Cumpre observar que, conforme preleciona a 

doutrina, a ação revisional criminal é o instrumento processual 

estabelecido em lei para o fim precípuo de desconstituir a coisa 

julgada, no caso de ser ou de ficar evidente a ocorrência de 

erro judiciário. (Hélio Torhachi in "Curso de Processo", editora 

Saraiva, 1988, fls. 377), enfatiza tal raciocínio, prelecionando 

que: 

 
"Provado que em determinado caso a presunção  de 

acerto da sentença - falhou, nada há que impeça de 
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desfazê-la e de aceitar a verdade real em lugar da 

verdade presumida...", sendo "...absurdo continuar a 

aplicação de uma pena que se reconhece ter sido 

imposta em virtude de erro judiciário". 

 

3.1. É de se destacar os requisitos previstos em lei, 

especificando em quais oportunidades se admite a Revisão 

Criminal. 

 
“Art. 621. A revisão dos processos findos será 

admitida: 

I – quando a sentença condenatória for contrária ao 

texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 

II – quando a sentença condenatória se fundar em 

depoimentos, exames ou documentos 

comprovadamente falsos; 

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas 

provas de inocência do condenado ou de circunstância 

que determine ou autorize diminuição especial de 

pena. 

(...) 

Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal 

poderá alterar a classificação da infração, absolver o 

réu, modificar a pena ou anular o processo”. 

 

3.2. O requerente apoia seu pedido no permissivo 
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legal previsto no inciso I, isto é, “quando a sentença 

condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à 

evidência dos autos”. 

  

3.3. De outra banda, é viável a utilização da revisão 

criminal para a reforma da decisão em face da correção da 

carga penal, desde que seja contrária à texto expresso de lei. 

 

3.4. A propósito: 

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO 

CRIMINAL. POSSIBILIDADE. Esta Corte vem entendendo 

que é possível a correção da dosimetria da pena em 

sede de revisão criminal (Precedentes). Recurso não 

conhecido.” (REsp 476.513/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2004, DJ 13/09/2004, p. 

275). 

 

“PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. 

DOSIMETRIA DA PENAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 

ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência 

desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a 

revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais 

equívocos na dosimetria da pena. Precedentes. 2. No 

caso, o Tribunal a quo devidamente expôs a motivação que o 

levou a reduzir a pena do recorrido. 3. Agravo regimental a 
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que se nega provimento.” (AgRg no REsp 946.318/PR, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

03/02/2011, DJe 21/02/2011). 

 

3.5. Por conseguinte, passa-se à análise do pleito 

revisional. 
 

Mérito 

 
MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO ANTERIOR A 

CINCO ANOS 

 

4. A denúncia tem o seguinte teor: 

 
“No dia 08 de março de 2013, por volta das 18 horas, na  

residência localizada na Estrada Rural Benedito Paula  

Louro, s/nº, Faxinal do Santinho, Km 11, nesta Comarca  de 

Guarapuava, os denunciados Joel Marques Araújo e  

Leandro José Delgado, juntamente com terceira pessoa  até 

então não identificada, dolosamente, de forma  consciente e 

voluntária, em comunhão de vontades e  conjugação de 

esforços, conscientes das ilicitudes de  suas condutas e em 

desacordo com determinação legal,  subtraíram para si, R$ 

12.000,00 (doze mil reais) em  espécie, pertencentes as 

vítimas Pedro e Bronislawa Hurmanski e o cartão de crédito 

da vítima Bronislawa  Hurmanski com o qual realizaram 

saques os quais  totalizaram o valor de R$ 3.500,00 (três 
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mil e quinhentos  reais), conforme Auto de Avaliação 

Indireta fl. 126. 

 Na ação criminosa os denunciados agiram com violência, 

situação que resultou na morte da vítima Pedro Hurmanski, 

idoso com 79 anos de idade, e lesões corporais na vítima 

Bronislawa Hurmanski, idosa com 76 anos de idade, o que 

não resultou na sua morte por circunstâncias alheias a 

vontade dos agentes, eis que foi socorrida a tempo e levada 

para emergência. 

 As lesões desferidas pelos denunciados na vítima Pedro 

Hurmanski foram à causa eficiente de sua morte, conforme 

Laudo de Exame de Necropsia de fls. 78 e 78-  v e Laudo de 

Exame de Local de Morte fls. 98 a 104. 

 Os denunciados agiram com crueldade, uma vez que 

desferiram golpes nas vítimas e amarraram as suas mãos 

para trás e passaram uma corda no pescoço da vítima 

Bronislawa, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 

38. 

 As lesões desferidas na vítima Bronislawa Hurmanski 

foram realizadas por meio cruel diante da sua idade e o fato 

de terem amarrado e deixado os idosos presos na 

residência sem poder pedir ajuda, conforme Laudo de 

Lesões Corporais de fls. 79 e 79-v. 

 A vítima somente foi socorrida no fim da tarde do dia 09 de 

marco de 2013.  A vítima reconheceu os denunciados, 

conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa fls. 112 e 

118”. 
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4.1. Argumenta o requerente que durante toda a 

instrução processual não restou devidamente demonstrada a 

prática do crime por este, sendo a condenação contrária ao 

texto expresso de lei, e, ainda que mantida a decisão, requer a 

reforma no tocante à dosimetria da pena. Assevera que, na 

primeira fase do cálculo dosimétrico, incidiu sobre a pena 

mínima a circunstância judicial referente aos maus 

antecedentes, o que resultou no aumento da pena base, não 

havendo justificativa, pois, como se vê, tem-se apenas uma 

condenação pelo crime de receptação com trânsito em julgado 

em 2006. A reprimenda foi cumprida integralmente, 

extinguindo-se a punibilidade em 2012, nos termos do artigo 

107, IV, do Código Penal, sob pena de violar o preceito contido 

no artigo 93, inc. IX da Constituição da República.  

 

4.2. Busca o revisando afastar o aumento da pena 

base por maus antecedentes, sob o argumento de já ter 

transcorrido grande lapso temporal desde o cumprimento da 

pena anterior, ou seja, mais de cinco anos, extinguindo-se a 

punibilidade.  

 

4.3. Vislumbra-se, do acordão: 
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“Verifica-se que a MMª Juíza entendeu como desfavorável 

ao réu somente a circunstância judicial dos maus 

antecedentes, tendo em vista a existência de uma 

condenação em seu desfavor, a qual configura maus 

antecedentes. Assim, não há correções a serem feitas na 

pena-base” (fls. 540, vol. 3 ); e da Sentença: 
“Sopesando-se as circunstâncias acima analisadas, fixo a 

pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e a pena 

pecuniária em 12 (doze) dias multa, acima do mínimo legal, 

em razão da presença de antecedentes criminais”. 

 

4.4. Deve-se destacar que o art. 64, I, do Código 

Penal, refere-se à extinção dos efeitos da reincidência, se entre 

a data do cumprimento ou extinção da pena, e a infração 

posterior, tiver decorrido tempo superior a cinco a anos das 

condenações anteriores, porém inexiste previsão legal que 

estipule prazo para que cessem os efeitos da condenação a 

título de configuração de maus antecedentes.  

 

4.5. A vista disso, há grande discussão acerca da 

aplicabilidade de raciocínio idêntico àquele utilizado para a 

reincidência, no que se refere aos maus antecedentes, tanto no 

âmbito doutrinário quanto jurisprudencial. 

 

4.6. Citando a Doutrina, vale transcrever o escólio 

de RICARDO AUGUSTO SCHMITT: 
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“Ora, os efeitos da reincidência se submetem ao prazo 

depurador de cinco anos, contados na forma disposta pelo 

artigo 64, inciso I, do Código Penal, por isso, entendemos 

que os efeitos de qualquer condenação transitada em 

julgado deverá ser regulada pelo mesmo período, frente a 

ausência de previsão legal a título de antecedentes 

criminais.  

Tal interpretação nos parece razoável e necessária como 

forma de evitar que uma condenação possa propagar os 

seus efeitos por toda vida do agente. Se a reincidência se 

revela como um ‘plus’ de reprovação da conduta do 

sentenciado quando comparada com os antecedentes, não 

nos parece lógico que os efeitos daquela desapareçam pelo 

decurso de determinado tempo (período), enquanto deste 

se perpetuem pelo resto da vida do condenado.  

Ao prevalecer a posição contrária..., a existência de 

qualquer condenação transitada em julgado, pela prática de 

crime...ou até mesmo contravenção penal, gerara ao agente 

um estigma perpétuo, do qual não terá como se libertar 

pelo resto da vida, o que não podemos concordar. 

(...) 

É assente a ‘ratio legis’ que consiste em apagar da vida do 

indivíduo os erros do passado, já que houvera o devido 

cumprimento de sua punição, de modo que se revela 

inadmissível atribuir à condenação status de perpetuidade, 

sob pena de violação aos princípios constitucionais e legais, 

sobretudo o da ressocialização da pena, isso porque a 

constituição Federal veda expressamente as penas de 

caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, b, da CF)...” (In 
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Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática, 

pag. 189/187 – 9ª ed. Editora Jus Podivm). (grifo 

nosso) 

 

4.7. Nesta esteira de entendimento também Cezar 

Roberto Bittencourt, in CÓDIGO PENAL COMENTADO, temos: 

 
“11 Limites temporais dos efeitos dos maus antecedentes; 

É indispensável que se respeite a limitação temporal dos 

efeitos dos “maus antecedentes”, adotando-se os 

parâmetros previstos para os “efeitos da reincidência”, 

fixado no artigo 64 do CP em cinco anos, por autorizada 

analogia. Advogando a mesma tese, sustenta Salo de 

Carvalho (Amilton de Carvalho e Salo de Carvalho. Aplicação 

da pena e garantismo. 3 ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2004, p. 52; no mesmo sentido, José Antonio Paganella 

Boschi, Das  penas e seus critérios de aplicação, Porto 

Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 200, p.208) in verbis: “o 

recurso à analogia permite-nos limitar o prazo de incidência 

dos antecedentes nos marco dos cinco anos – delimitação 

temporal da reincidência -, visto ser a única orientação 

permitida pela sistemática do Código Penal” (pag. 59, 8ª 

ed, Editora Saraiva). 

 

4.8. Seguindo na mesma direção, Celso Delmanto, 

Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Júnior e Fábio M. de 

Almeida Delmanto, assinalam: 
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“Caso o prazo depurador de cinco anos (CP, art. 64, I) já 

tenha passado antes do cometimento do novo crime, não 

deve igualmente ser considerada nos antecedentes, pois 

não seria coerente que a condenação anterior, não gerando 

mais reincidência, passasse a ser considerada mau 

antecedente” (Código Penal Comentado. 8. ed. Saraiva, 2010. p. 

274). 

 

4.9. Sufragam esse entendimento decisões do 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, inclusive em Repercussão Geral 

no RE nº 593.818/SC, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa: 

 

“MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO 

ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-

CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO 

DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA 

APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (DJe. 

03/04/2009). 

 

4.10. A jurisprudência majoritária do Supremo 

Tribunal Federal reconhece que, decorridos mais de cinco anos 

desde a extinção da pena da condenação anterior, não é 

possível alargar a interpretação de modo a permitir o 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 17 de 36

 
 

Revisão Criminal de Acórdão nº 1.464.799-5 - fls. 17 
 

reconhecimento dos maus antecedentes. Em decisões recentes 

do Supremo Tribunal Federal neste sentido, tem-se: 

 
“Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico e associação 

para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 

11.343/06). Dosimetria. Fixação da pena-base acima do 

mínimo legal. Valoração negativa da natureza e da 

quantidade da droga (1.240 g de crack). Admissibilidade. 

Vetores a serem considerados necessariamente na 

dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 

42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Valoração negativa de 

condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) 

anos como maus antecedentes. Impossibilidade. Aplicação 

do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. 

Precedentes. Constrangimento ilegal configurado. Ordem 

concedida. 1. É pacífico o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga 

constituem motivação idônea para a exasperação da pena-

base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da 

Lei nº 11.343/06. Precedentes. 2. Quando o paciente não 

pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de 

lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme previsto 

no art. 64, inciso I, do Código Penal, a existência de 

condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. 

3. Ordem concedida tão somente para determinar ao juízo 

da execução competente que, afastado o aumento 

decorrente da valoração como maus antecedentes de 

condenações pretéritas alcançadas pelo período depurador 

de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código 

Penal, refaça a dosimetria da pena imposta ao paciente nos 
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autos do processo nº 02411025822-5”. (STF – HC 

132600/ES – Seg. Turma, Rel. Min. DIAS TOSSOLI, publi. 

30/05/2016). 

 

“Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria. 

Fixação da pena-base acima do mínimo legal em 

decorrência de maus antecedentes. Condenações extintas 

há mais de cinco anos. Pretensão à aplicação do disposto no 

inciso I do art. 64 do Código Penal. Admissibilidade. 

Precedente. Writ extinto. Ordem concedida de ofício. 1. 

Impetração dirigida contra decisão singular não submetida 

ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo 

regimental, o que configura o não exaurimento da instância 

antecedente, impossibilitando o conhecimento do writ. 

Precedentes. 2. Quando o paciente não pode ser 

considerado reincidente, diante do transcurso de lapso 

temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 

64, I, do Código Penal, a existência de condenações 

anteriores não caracteriza maus antecedentes. Precedentes. 

3. Writ extinto. Ordem concedida de ofício”. (STF – HC 

119200/PR – 1ª TURMA, DJe 11/02/2014) 

 

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONDENAÇÃO 

TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO 

DEMAUS ANTECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. 

Condenação transitada em julgado há mais de cinco anos 

utilizada nas instâncias antecedentes para consideração da 

circunstância judicial dos antecedentes como desfavorável e 
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majoração da pena-base. Impossibilidade. Precedentes. 2. 

Ordem concedida. 

A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas 

corpus, para determinar ao Juízo da Oitava Vara Criminal 

Federal de São Paulo realizar novamente a dosimetria para 

fixação da pena-base, sem considerar como maus 

antecedentes condenações transitadas em julgado 

alcançadas pelo período de cinco anos previsto no art. 64, 

inc. I, do Código Penal...” (STF – HC 133077/SP – Rel. Min. 

CARMEN LUCIA, DJe 22/04/2016). 

 

“Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 

3. Aumento da pena-base. Não aplicação da causa de 

diminuição do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. 4. Período 

depurador de 5 anos estabelecido pelo art. 64, I, do CP. 

Maus antecedentes não caracterizados. Decorridos mais de 

5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior 

(CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de 

modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. 

Aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e 

dignidade da pessoa humana. 5. Direito ao esquecimento. 6. 

Fixação do regime prisional inicial fechado com base na 

vedação da Lei 8.072/90. Inconstitucionalidade. 7. Ordem 

concedida”. (STF – HC 126315/SP – Rel. Min. GILMAR 

MENDES, DJe 07/12/2015). 

 

4.11. Sobreleva notar que, se a própria lei penal 

limita os efeitos temporais da reincidência (artigo 64, inciso I, 

do Código Penal), é certo, que em atenção ao princípio da 
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razoabilidade e da proporcionalidade, o mesmo deve ocorrer 

com relação aos antecedentes, não se podendo admitir que 

condenações anteriores produzam efeitos para sempre na vida 

do sentenciado, o que, modernamente, se tem chamado de 

direito ao silencio sob o entendimento de que os atos praticados 

no passado distante não podem ecoar para sempre, como se 

fossem punições eternas. 
 

4.12. Destarte das decisões do Supremo Tribunal 

Federal, colhe-se que especificamente quanto à proibição 

constitucional das penas de caráter perpétuo é preciso ressaltar 

a sua inserção no título dos direitos e garantias individuais, e 

enfatizar que não se trata de um princípio, mas de uma 

verdadeira regra, embora esta se embase em um princípio.  

 

4.13. Ressaltando que o princípio da humanidade 

permeia a Constituição brasileira vigente, sendo evidente em 

uma série de incisos do art. 5º. Basta lembrar que são 

disposições constitucionais que asseguram aos presos a 

integridade física e moral, a proibição de pena de trabalhos 

forçados, as cruéis, e outras similares. Destarte a proibição de 

penas perpétuas é o resultado da orientação humanitária 

ordenada pela Constituição, como princípio orientador da 

legislação penal. 
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4.14. Nessa perspectiva, o Ministro Gilmar Mendes 

esclarece que, por meio do cotejo das regras basilares de 

hermenêutica, constata-se que, se houve o objetivo primordial 

de afastar a pena perpétua, reintegrando o apenado no seio da 

sociedade, com maior razão deve-se aplicar tal raciocínio aos 

maus antecedentes. Outrossim, o agravamento da pena-base 

com fundamento em condenações transitadas em julgado há 

mais de cinco anos não encontra previsão na legislação, 

tampouco em nossa Carta Maior, tratando-se de analogia ‘in 

malam partem’, método de integração vedado no ordenamento 

jurídico. Em verdade, assiste ao indivíduo o “direito ao 

esquecimento”, ou “direito de ser deixado em paz”, alcunhado, 

no direito norte-americano de “the right to be let alone (HC 

126.315/SP).   

 

4.15. O direito ao esquecimento, a despeito de 

inúmeras vozes contrárias, também encontra respaldo na seara 

penal enquadrando-se como direito fundamental implícito, 

corolário da vedação à adoção de pena de caráter perpétuo e 

dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da 

proporcionalidade e da razoabilidade.  

 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 22 de 36

 
 

Revisão Criminal de Acórdão nº 1.464.799-5 - fls. 22 
 

4.16. Inclusive, esta tese, ou seja, do direito ao 

esquecimento foi assegurada em dois recursos especiais 

julgados pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 

1.334.097/RJ e REsp 1.335.153/RJ, publicados em 9/9/2013), 

relatados pelo Ministro Luis Felipe Salomão, no âmbito do direito 

civil - máxime em aspectos relacionados ao conflito entre o 

direito à privacidade e ao esquecimento, de um lado, e o direito 

à informação, de outro, mas reforça a necessidade de afastar o 

aumento da pena-base, operada na sentença, visto que restou 

comprovado que o requerente cumpriu integralmente a pena 

anterior, cuja extinção foi declarada há mais de 05 anos. 

 

4.17. Impõe-se reconhecer, todavia, que o Superior 

Tribunal de Justiça acolheu a tese segundo a qual, transcorrido o 

período depurativo do art. 64, inciso I, do CP, não podem as 

condenações anteriores ser consideradas para reincidência, mas 

legitimam, por outro lado, exasperação da pena-base como 

configuradoras de maus antecedentes.  

 

4.18. Infere-se que tanto o Superior Tribunal de 

Justiça como integrantes desta Câmara, são majoritários ao 

reconhecer que permanece, para efeitos de maus antecedentes, 

a condenação criminal cuja pena foi extinta há mais de 5 (cinco) 

anos. 
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4.19. Contudo, comungo do entendimento de que a 

interpretação da norma do inciso I, do artigo 64, do Código 

Penal deve ser no sentido de se extinguirem, no prazo de cinco 

anos, não só os efeitos decorrentes da reincidência, mas 

qualquer outra valoração negativa por condutas pretéritas 

praticadas pelo agente, sob pena de perpetuação de efeitos que 

a lei não prevê, e que não se coadunam com os princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 

proporcionalidade e do caráter socializador da reprimenda penal. 

 

4.20. Dessa forma, entendo que, decorridos mais 

de cinco anos desde a extinção da pena da condenação anterior 

(CP, art. 64, I), não é possível permitir o reconhecimento dos 

maus antecedentes. Emerge daí que a pena-base deve 

adstringir-se ao piso legal, porquanto não há nenhuma 

circunstância judicial passível de justificar a majoração da pena 

em consequência. 

 

4.21. Logo, consoante se dessume dos autos, no 

caso do revisando JOEL MARQUES ARAÚJO, em relação aos 

antecedentes, a motivação para a valoração negativa não se 

evidencia idônea porque, como se constata no Sistema Oráculo, 

a pena foi declarada extinta pelo seu cumprimento há mais de 
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05 anos da última condenação, ou seja, em 2012, - Autos de 

ação Penal nº 2004.0001181-9, para o crime de Receptação, 

transitado em julgado a sentença em 19/07/2006, com pena de 

1 ano e 2 meses. 

 

4.22. Ademais, é de se ver que, questões alusivas a 

direitos e garantias da pessoa humana, caucionadas pela 

Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, como 

guardião da Constituição Federal, detém competência para 

melhor analisar e decidir a situação posta a lume.  
 

4.23. No mesmo sentido já decidiu essa Terceira 

Câmara Criminal, precedentes:  

 

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - APLICAÇÃO DA PENA - 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - MAUS ANTECEDENTES - 

CONDENAÇÃO ANTERIOR PENA EXTINTA PELO 

CUMPRIMENTO HÁ MAIS DE 09 ANOS- VALORAÇÃO 

NEGATIVA EXCLUÍDA - PENA MODIFICADA - AGRAVANTE 

DA REINCIDÊNCIA - INCIDÊNCIA - DUAS CONDENAÇÕES 

ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO - PRAZO 

DE CINCO ANOSNÃO ULTRAPASS ADO COM PRAZO 

INFERIOR - APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. "Decorridos 

mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação 

anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a 

interpretação de modo a permitir o reconhecimento 

dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da 
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razoabilidade (...)" (STF, HC 110191, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, 2ª T., julgado em 23.04.2013, Processo Eletrônico 

DJe-083 Divulg 03.05.2013 Public 06.05.2013). 

Caracterizada a reincidência porque comprovada a 

existência de duas condenações anteriores com prazo 

inferior a cinco anos.  (TJPR - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.292.906-7, Rel. Des. ROGÉRIO 

COELHO, DJ 13/05/2015, unânime, participaram do julgamento os 

Des. Rogério Kanayama, João Domingos Kuster Puppi e Sonia 

Regina de Castro). 

 

 
“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA 

LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E 

MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. (...) 

DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. 

EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA 

EXTINTA HÁ MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS AD 

ETERNUM. LIMITAÇÃO LEGAL DOS EFEITOS DA 

REINCIDÊNCIA. ART. 64, DO CÓDIGO PENAL. 

PROPORCIONALIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA. 

REINCIDÊNCIA. REGISTRO DA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 

28, DA LEI Nº 11.343/06. INOCORRÊNCIA DE 

DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DE POSSE DE 

ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. PRECEDENTES. 

EXCLUSÃO, POR MOTIVO DIVERSO. REINCIDÊNCIA 

RECONHECIDA COM BASE EM REGISTRO DE AÇÃO PENAL 

EXTINTA PELA TRANSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO 

GERA REINCIDÊNCIA. ART. 76, §4º, DA LEI Nº 9.099/95. 
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APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, 

DA LEI Nº 11.343/06.  AFASTADA A FUNDAMENTAÇÃO 

PARA A NÃO INCIDÊNCIA. PERCENTUAL MÍNIMO.  

(...) 

4. Registro de uma condenação anterior, por contravenção 

(dirigir sem habilitação), transitada em julgado em 

28.6.1979. Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da 

pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível 

alargar a interpretação de modo a permitir o 

reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do 

princípio da razoabilidade” (STF, HC 110191, Relator: Min. 

GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 

23/04/2013).  

e) Não obstante as discussões acadêmicas sobre o tema, 

desde o julgamento da Questão de Ordem em Recurso 

Extraordinário nº 430.105-9/RJ, a Suprema Corte 

sedimentou o entendimento de que a Lei nº 11.343/06 não 

implicou em abolitio criminis da conduta prevista no art. 28, 

daquela norma especial.  

f) “É ilegal o aumento implementado à pena-base, a título 

de maus antecedentes, com fundamento em registro 

decorrente da aceitação de transação penal para configurar 

antecedente criminal, conforme preceitua o art. 76, §§ 4.º e 

6.º, da Lei n.º 9.099/95”. (STJ, HC 193.681/SP, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

22/10/2013, DJe 05/11/2013).  

(...) 

j) Embora a pena detraída admita, em princípio, a aplicação 

do regime aberto, a valoração negativa das circunstâncias 

do crime impõe a fixação do regime semiaberto, nos termos 
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do art. 33, §2º, “b” e “c”, e §3º, do Código Penal” (TJPR – 

Ap.Cr. nº 1166157-9, REl. Des. ROGÉRIO KANAYAMA, PUBL. 

18/06/2014).  

 

4.24. Assim, no que tange à primeira fase da 

dosimetria da pena, é de se afastar a circunstância desfavorável 

referente aos maus antecedentes, resultando na redução da 

pena base ao mínimo legal, pois, como se vê, tem-se apenas 

uma condenação pelo crime de receptação, com trânsito em 

julgado em 2006, e tendo a reprimenda sido cumprida 

integralmente até o ano de 2007, é de entender pela extinção 

da punibilidade em 2012, ocorrendo o novo fato tipificado em 

2013, sob pena de se violar o preceito Constitucional, consoante 

entendimento majoritário da Suprema Corte.  

 

4.25. Extrai-se do trecho abaixo reproduzido que a 

Magistrada impôs a pena-base 01 (um) ano e 12 dias multa 

acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos 

antecedentes do agente e das consequências do crime: 

 

Sentença: 

 
“Sopesando-se as circunstâncias acima analisadas, fixo a 

pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e a pena 

pecuniária em 12 (doze) dias multa, acima do mínimo 

legal, em razão da presença de antecedentes criminais”.  
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Acórdão: 

“Verifica-se que a MMª Juíza entendeu como desfavorável 

ao réu somente a circunstância judicial dos maus 

antecedentes, tendo em vista a existência de uma 

condenação em seu desfavor, a qual configura maus 

antecedentes. Assim, não há correções a serem feitas na 

pena-base”. 

 

4.26. Desta forma é de se julgar parcialmente 

procedente a ação revisional para reduzir a pena base no 

mínimo legal, retirando-se do cálculo dosimétrico a majoração 

referente aos maus antecedentes no caso do revisando JOEL 

MARQUES DE ARAÚJO, acolhendo-se a tese de que extinta a 

punibilidade quando passados mais de cinco anos da última 

condenação penal, usando–se como paradigma o RE nº 

593818/SC – Repercussão Geral – STF, passando a constar do 

Acórdão nº 1.180.801-4:  

 
“Dosimetria.  Joel Marques Araújo:  

(...). Sopesando-se as circunstâncias acima analisadas, é de se 

fixar a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão no mínimo legal, 

não se computando os maus antecedentes”.  

 

FORMA TENTADA – REDUÇÃO - PATAMAR MÁXIMO 
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5. Aduz também o revisando, que na terceira fase 

da dosimetria (com relação ao latrocínio tentado) quando da 

diminuição prevista no art. 14, II, CP, se fez no percentual 

menor, mesmo reconhecendo que o réu não esgotou todos os 

meios disponíveis para a execução do crime, deixando de 

descrever o ‘iter criminis’ e de mencionar quão próximo do 

resultado chegou a ação delituosa, requerendo seja a pena 

reduzida pela tentativa em seu patamar máximo de 2/3 com a 

readequação da carga penal. 
 

5.1. No tocante a terceira fase da dosimetria, 

pleiteia o revisando pela modificação da fração de redução da 

pena aplicada por força da incidência do artigo 14, inciso II, do 

Código Penal, de forma a conduzi-la ao patamar máximo 

previsto em lei – 2/3 (dois terços). 

 

5.2. De acordo com o entendimento jurisprudencial 

dominante, a escolha da fração referente à causa especial da 

tentativa deve corresponder ao “iter criminis” percorrido pelo 

agente na empreitada criminosa, sendo que, tanto mais o 

agente se aproxime da consumação, menor será a diminuição 

imposta.  
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5.3. Cite-se o ilustre doutrinador GUILHERME DE 

SOUZA NUCCI:  

 
“O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o 

iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a 

diminuição, que varia de um a dois terços (art. 14, parágrafo 

único, CP), quanto mais distante ficar o agente da 

consumação, bem como tanto menor será a diminuição 

quanto mais se aproximar o agente da consumação do 

delito” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito 

Penal, 9ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 

351/352). 

 

 

5.4. Confira-se precedentes desta Corte de Justiça: 

 
“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO NA FORMA TENTADA - ART. 

157, C/C ART. 14 DO CP - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - 

DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - 

ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO 

- ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU - 

DESCABIMENTO - DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO 

COMPROVADA - USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTE - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA 

TENTATIVA BEM APLICADO - DECISÃO FUNDAMENTADA NO 

`ITER CRIMINIS' PERCORRIDO - RECURSO DESPROVIDO”. 
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(TJPR – Ap.Cr. nº 1008140-2, Rel. Des. JOSÉ CICHOCK 

NETO, DJ 04/08/2013). 

 
“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES TENTADO (...) 

PLEITO DE MAIOR DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA - 

IMPOSSIBILIDADE - CORRETA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 

1/3 ANTE O ‘ITER CRIMINIS’ PERCORRIDO - MOTIVAÇÃO 

IDÔNEA (...)” (TJPR. AC 1.176.800-8 -  Rel. Marcus Vinicius 

de Lacerda Costa, Julg. 03.07.2014). 

 

APELAÇÃO CRIME - CRIME DE FURTO TENTADO - ARTIGO 

155, CAPUT, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, 

AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA 

NA SENTENÇA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE E 

DA PENA PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL - 

IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

VALORADAS CORRETAMENTE - QUANTUM DE AUMENTO QUE 

FICA NO ÂMBITO DE DISCRICIONARIEDADE DO 

MAGISTRADO - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA 

POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO 

RECORRENTE – MULTA PREVISTA DE FORMA CUMULATIVA - 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A SEREM EXAMINADAS PELO 

JUÍZO DA EXECUÇÃO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - 

UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A SENTENÇA - INCIDÊNCIA DA 

ATENUANTE - TENTATIVA - PATAMAR DE REDUÇÃO 

JUSTIFICADO EM 1/3 (UM TERÇO) - O ITER CRIMINIS 

PERCORRIDO PELO AGENTE INDICOU MAIOR 

APROXIMAÇÃO DO RESULTADO (TJPR - AC - 1037475-5 - 

Rel.: Carvilio da Silveira Filho - unânime - J. 15.05.2014). 
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5.5. Registre-se que em grau de Recurso foi 

analisada as teses acerca do uso do percentual mínimo, quando 

da redução da pena na forma tentada. Extrai-se do capítulo que 

cuidou da aplicação da causa de diminuição de pena: 

 
 “...Joel Marques Araújo: 

(...) 

Na segunda fase foram corretamente aplicadas as 

agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘c’ e ‘h’, 

quais sejam, emprego de meio cruel na execução do crime e 

praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, aumentando-

se a pena-base em 01 (um) ano. 

Quanto ao crime de latrocínio tentado, aplicou-se 

impecavelmente a causa de diminuição referente à tentativa, 

diminuindo em 1/3 (um terço), restando a reprimenda 

intermediária em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão. 

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou 

diminuição da pena. Por fim, a sentenciante acertadamente 

aplicou o concurso formal impróprio...”. 

 

5.6. Como visto, quanto ao percentual para 

redução da pena na forma tentada, ainda que não descrito na 

sentença detalhadamente o ‘iter criminis’, vislumbra-se dos 

autos, que a forma como o incidente se deu, justifica a eleição 
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do patamar mínimo para redução da pena no que alude a 

tentativa.  

 

5.7. É de se ver, ‘in casu’, que a violência 

empregada contra as vítimas foi desmedida e exacerbada, 

cuidando-se pessoas idosas, uma senhora com 76 anos de 

idade à época dos fatos, sendo agredida na cabeça, abdômen 

região auricular, e depois deixada amarrada com uma corda no 

pescoço, sem que a vítima oferecesse qualquer resistência. 

Logo, desnecessário descrever pormenorizadamente o ‘iter 

criminis’, até porque um dos idosos veio a falecer em razão dos 

ferimentos e a forma como foram deixados amarrados, não 

havendo como não concluir pela intenção de matá-los. Tem-se 

dos autos: 

 

“Por fim, insurge-se o apelante...  da decisão que o 

condenou como incurso no crime de latrocínio na 

modalidade tentada, alegando que não teve a intenção de 

matar a vítima e, ainda, que o Laudo de Exame de Lesões 

Corporais (fl. 85) não conclui que as lesões provocadas 

seriam capazes de produzir o resultado morte.  

Aduz, para tanto: “O agente não iniciou nenhum ato de 

execução do crime, fato comprovado através do Laudo 

Pericial. O fato de amarrar a corda em volta do pescoço da 

vítima não significa ter o resultado morte como objetivo...” 

(fl. 450). 
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Ocorre que, em observância do exposto até agora, resta 

claro que os réus tentaram, efetivamente, matar a vítima 

Sra. Bronislawa e subtrair seus bens, não logrando êxito no 

primeiro intento por circunstâncias alheias às suas 

vontades. 

Não se mostra crível admitir que o dolo do acusado foi 

apenas na subtração da res furtiva da vítima, na exata 

medida em que a seguraram e agrediram resultando em 

lesões na região do rosto, região auricular e região malar. 

Soma-se a isso a idade da vítima, que à época dos fatos 

tinha 76 (setenta e seis) anos. Dessa forma, ao desferirem 

agressões contra pessoa idosa e, ainda, ao estrangulá-la, 

os acusados sabiam que poderiam levá-la a óbito e, assim, 

assumiram o risco do resultado, o que caracteriza, no 

mínimo, o dolo eventual. 

Outrossim, para caracterizar o crime de latrocínio tentado 

não é necessário aferir a gravidade das lesões 

experimentadas pela vítima”. 

 

5.8. Conforme definido na sentença e confirmada 

em segundo grau de jurisdição está perfeitamente demonstrado 

a violência com que os condenados agiram contra as vítimas, 

tanto que uma delas não resistindo as agressões e a forma 

como ficou amarrado veio a óbito, e a senhora também 

agredida só não faleceu, porque um conhecido foi a casa 

destes, e acabou socorrendo a mesma em tempo.  
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5.9. Vê-se, portanto, que os fundamentos para a 

aplicação da benesse no mínimo legal foi a elevada violência e o 

seu alto potencial lesivo, bem assim, a idade das vítimas (mais 

de 76 anos, fundamentos idôneos à escolha da fração 

apontada, mormente levando-se em conta que não foram 

considerados quando da determinação da pena-base. 

 

5.10. Com efeito, ao vislumbrar as circunstâncias 

que circundam os fatos analisados depreende-se não assistir 

razão ao protesto do autor, porque se aplicou a fração de 

redução da reprimenda de forma razoável e motivada. 

 

5.11. Constata-se que a execução do delito não foi 

interrompida logo de início, assim, visualiza-se plausível a 

eleição do percentual de diminuição de pena em 1/3 (um 

terço), por corresponder ao ‘iter criminis’ percorrido pelo 

agente, resultando na rejeição do pedido neste aspecto. 

 

Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente 

a presente revisão criminal para: - reduzir a pena base ao 

mínimo legal, afastando o aumento decorrente da valoração por 

maus antecedentes de condenação pretérita alcançada pelo 

período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso 
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I, do Código Penal; e, - mantém-se a fixação no menor patamar 

para a redução da pena pela forma tentada. 

 

DECISÃO: 

 

ACORDAM os Senhores Desembargadores 

integrantes da Terceira Câmara Criminal do TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO PARANÁ, em composição integral, por 

unanimidade de votos, em conhecer do pedido revisional, e 

julgar parcialmente procedente, nos termos da fundamentação.  

 

Participaram do Julgamento: Des Arquelau Araujo 

Ribas (Presidente com voto), Des. Rogério Kanayama, Des. 

José Cichocki Neto e Des. João Domingos Kuster Puppi e 

Des. Gamaliel Seme Scaff. 

 

Curitiba, 11 de agosto de 2.016. 

 

ARQUELAU ARAUJO RIBAS 

Desembargador Relator 
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