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APELAÇÃO CRIME Nº 1.527.736-0 (0000472-

31.2006.8.16.0014) DA 4ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE LONDRINA 
APELANTE: CLAUDIO ALVES MARTINS 

APELADO:    MINISTÉRIO PÚBLICO  

RELATOR:   DES. ARQUELAU ARAUJO RIBAS 

REVISOR:    DES. JOSÉ CICHOKI NETO 

 
 
 

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO 

EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. 

CRIME COMETIDO EM RESIDÊNCIA (SÍTIO), NO 

PERÍODO NOTURNO. MÉRITO. PLEITO 

ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE 

DELITIVAS COMPROVADAS. CONJUNTO 

PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O 

ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA 

DELITIVA. NÃO USO DE CAPUZ PELO AGENTE 

QUANDO DA PRÁTICA CRIMINOSA. 

RECONHECIMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS 

CONSONANTES. DECRETO CONDENATÓRIO 

MANTIDO. DOSIMETRIA. PENA BASE. MAUS 

ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR 

MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA NÃO 

CULPABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINARIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL 
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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 

ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO AO 

ESQUECIMENTO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO, 

DA DESFAVORABILIDADE DA VETORIAL. 

TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. PEDIDO DE 

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO 

DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE 

APREENSÃO DO ARTEFATO. COMPROVAÇÃO 

POR OUTROS MEIOS DE PROVA. “BIS IN IDEM”. 

OCORRÊNCIA. FRAÇÃO FIXADA NO MÍNIMO 

LEGAL. READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 

 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 

apelação crime nº 1.527.736-0, da 4ª Vara Criminal da Comarca 

de Londrina, em que é recorrente CLAUDIO ALVES MARTINS, 

e recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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RELATÓRIO 

 
1. Claudio Alves Martins foi denunciado pela prática, 

em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas 

(artigo 157, §2º, inc. I e II, do Código Penal). (Mov. 1.1) 

 

1.1. A sentença julgou procedente a pretensão 

punitiva, condenado Claudio Alves Martins pela prática do delito 

previsto no artigo 157, §2º, inc. I e II do Código Penal, a pena 

definitiva de 10 (dez) anos e 9 (nove) dias de reclusão, a ser 

cumprida em regime inicial fechado, e, ainda, 109 (cento e nove) 

dias-multa. (Mov. 91.1) 

 

1.2. Postula a defesa do réu a reforma do édito 

condenatório, ante a ausência de provas do crime imputado, 

devendo ser aplicado ao caso o princípio ‘in dubio pro reo’; 

subsidiariamente, pleiteia a diminuição da pena fixada, sob o 

fundamento de ocorrência de suposto “bis in idem”; e, face a 

inexistência de prova da potencialidade lesiva da arma de fogo, a 

majorante deve ser afastada. (Mov. 102.1)  

 

1.3. Foram apresentadas contrarrazões. (Mov. 

107.1) 
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1.4. A Procuradoria Geral de Justiça, na pessoa do 

Procurador de Justiça José Aparecido da Cruz, emitiu parecer pelo 

conhecimento e parcial provimento do recurso, para o fim de 

reduzir o aumento relativo as causas de aumento na terceira fase 

dosimétrica. (fls. 11/22 - TJPR) 

 

É o relatório. 

 
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO 

 

2. Extrai-se o relato fático da denúncia: 

 

“No dia 09 de novembro do ano de 2005, por volta das 

22h00min, o denunciado CLAUDIO ALVES MARTINS, em 

concurso com mais quatro indivíduos ainda não 

identificados (cuja identidade não revelou), previamente 

mancomunados, previamente mancomunados e imbuídos 

de inequívoco ânimo de assenhoramento definitivo de 

coisas alheias, utilizando-se de um veículo Gol (sem 

maiores detalhes, posto que não apreendido), dirigiram-

se ao Sítio Coquinho, situado no Distrito de Paiquerê, 

neste Município e Comarca, pertencente à vítima João 

Mizuyoshi Matsumoto. Assim que ali chegaram, conforme 

prévia divisão de tarefas, enquanto dois deles davam 

guarida à porta, espreitando se ninguém se aproximava, 
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o denunciado e os outros comparsas invadiram a casa e, 

já no seu interior, abordaram as vítimas Esmeralda 

Marques José Matsumoto, Débora Mizue Matsumoto, 

Janaína Fumie Matsumoto, dando-lhes voz de assalto, 

mediante a grave ameaça de alvejá-las com as armas de 

fogo que empunhavam (sem maiores especificações, 

posto que não apreendidas). Neutralizadas estas, foram 

mantidas sob a mira de um revólver, passando, neste 

ínterim, o denunciado CLÁUDIO ALVES MARTINS e um 

dos comparsas, a amealhar diversos bens, dentre os 

quais, um aparelho de som, da marca Gradiente; um mini 

system, da marca Gradiente; dois relógios de pulso 

feminino; um anel de ouro 18 quilates; uma corrente de 

ouro com pingente; um par de brincos de pérolas; uma 

centrífuga, da marca Latinha; dois molinetes completos; 

várias peças de roupas femininas uma jaqueta de couro 

masculina; um casaco de couro feminino, 

acondicionando-os no veículo VW/Parati, ano 1990 placas 

AAP-1671/Londrina - PR, além de um trator, Massey 

Fergunsson, ano 1989, cor vermelha, capota branca, tudo 

pertencente à família de João Mizuyoshi Matsumoto, 

veículos com os quais deixaram o local, subtraindo, para 

si, os bens alheios, avaliados (Auto de fl. 44) no total de 

R$52.730,00 (cinquenta e dois mil e setecentos e trinta 

reais), já que os retiraram da esfera de proteção e 

disponibilidade do proprietário, tomando rumo ignorado. 

Alguns dias depois, o referido automóvel foi encontrado, 
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abandonado, no Parque das Indústrias e restituído ao 

proprietário. No dia 05 de dezembro de 2005, as vítimas 

Janaína Fumie Matsumoto, Esmeral da Matsumoto, José 

Matsumoto, Débora Mizue Matsumoto, dirigiram-se à 

Delegacia de Polícia, onde, ao observarem atentamente 

alguns suspeitos perfilados, apontaram sem vacilação o 

denunciado CLÁUDIO ALVES MARTINS como um dos 

autores do delito. Contudo, nada mais foi recuperado 

além do aludido automóvel, do qual foram subtraídos, 

ainda, alguns acessórios, como o para-choques e estepe. 

(Cf. Termos de fls. 03/08; Autos de Reconhecimento de 

Pessoa de fl. 09/12 e 14”.” (Mov. 1.1) 

 

FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO 

 

ADMISSIBILIDADE 

 
3. Presentes as condições de admissibilidade, é de se 

conhecer do apelo. 

 
“MERITUM CAUSAE”:  

 

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO 

 

4. Pois bem, a materialidade do delito de roubo 

circunstanciado está consubstanciada na portaria (mov. 1.2); no 

autor de reconhecimento pessoal (mov. 1.5 e 1.7), termo de 
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avaliação indireta (mov. 1.12), além das declarações realizada 

em sede de inquérito policial e em juízo.  

 

4.1. O réu na fase inquisitiva reservou-se no direito 

de permanecer calado (mov. 1.9). Já, em juízo, negou a prática 

delitiva. Afirmou que, quando dos fatos, estava evadido da 

Penitenciária Central do Estado; disse ter praticado roubos em 

bancos e joalherias, mas nunca residências. Aduz que as vítimas 

lhe reconheceram como vingança, pois são parentes de um 

policial que é seu desafeto, eis que trocaram tiros. (Mídia, fl. 04)   

 

4.2. Todavia, a versão apresentada pelo apelante 

carece de credibilidade. 

 

4.3. Extrai-se do depoimento da vítima Esmeralda 

Marques Jose Matsumoto: ainda está emocionalmente abalada 

em razão do roubo; era noite, estava se preparando para ir 

dormir, ouviu o latido de cachorros em seu quintal, olhou pela 

janela e observou um veículo se aproximando; os indivíduos 

invadiram a residência, tendo, um destes, apontado uma arma 

para sua filha, Janaína; o réu foi um dos últimos que entrou, era 

o único que estava sem capuz, era o que apresentava 

comportamento mais agressivo; acredita que os demais 

criminosos eram da região, pois um deles chamou sua filha mais 

velha, pelo próprio nome; o denunciado e seus comparsas 
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subtraíram um trator, joias roupas, aparelhos eletrônicos e um 

carro ‘Parati’, contendo diversos objetos em seu interior; somente 

o veículo foi recuperado, posto que foi abandonado; eram quatro 

a cinco criminosos, alguns ficaram do lado de fora; o acusado lhe 

agrediu com um tapa na cabeça; foi mantida como refém em um 

quarto; o réu não portava arma de fogo, mas outros dois estavam 

com uma pistola e um revólver; reconhece o denunciado como 

autor do crime com 100% de certeza, pois este não escondia o 

rosto; reconheceu por fotografia e pessoalmente. (Mídia, fl. 04) 

 

4.4. No mesmo sentido são as declarações da vítima 

João Mizuyoshi Matsumoto: no momento da chegada dos 

assaltantes estava no banheiro que fica do lado de fora da casa, 

e lá permaneceu durante toda a ação, enquanto sua esposa 

Esmeralda e seu filhos Janaína, Débora e Douglas foram mantidos 

no interior da residência. Relata que pela fresta da porta 

conseguiu visualizar um indivíduo encapuzado e outro sem capuz, 

sendo este o denunciado, razão pela qual, pode observar suas 

características físicas com perfeição; observou, também, a 

presença de vários outros criminosos andando pelo quintal. 

(Mídia, fl. 04) 

 

4.5. A vítima Janaína Fumie Matsumoto contou que 

na data dos fatos percebeu a presença de alguns homens em sua 

residência, os quais se apresentaram como da polícia federal; um 
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deles lhe ameaçou, com uma arma de fogo, pela janela da 

cozinha, ordenando-lhe que abrisse a porta; este criminoso, 

juntamente com mais dois, adentraram à residência, sendo que 

um deles, o denunciado, não estava encapuzado; toda a ação 

durou em torno de 30 a 40 minutos, período em que sua família 

permaneceu rendida; os outros criminosos aguardavam do lado 

externo da residência; diversos bens foram subtraídos, tais como 

joias, relógios, molinetes, um trator, um veículo VW/Parati, 

indicando prejuízo superior a R$40.000,00 (quarenta mil reais). 

(Mídia, fl. 04)  

 

4.6. Da mesma forma, a vítima Débora Mizue 

Matsumoto, em sede extrajudicial, na presença de seu genitor 

João Mizuyoshi Matsumoto, declarou que:  

 

“em data de 09/11/2005, por volta das 22h00min, estava 

em seu quarto quando ouviu latidos de cachorros e 

percebeu a aproximação de um veículo; que saiu do 

quarto foi até a cozinha; que sua mãe pediu que 

recolhesse seu irmão Douglas, 6 anos que estava próximo 

a porta do banheiro do lado de fora da casa; que percebeu 

a aproximação de um elemento encapuzado pulando a 

cerca e dizendo “polícia federal”, que a declarante 

recolheu seu irmão e fechou a porta, e foi ligar a pedido 

de sua mãe para uma tia; que estava no telefone quando 

o elemento armado de revólver após adentrar a 
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residência foi até a declarante e retirou o telefone de sua 

mão, que em seguida entraram mais dois elementos na 

residência, sendo que um dos elementos estava sem 

capuz, sendo de cor parda, magro, alto, aparentando 

mais de 40 anos, cabelos grisalhos e calvo, trajando 

roupa calça jeans clara, camisa polo amarela e tênis e um 

segundo elemento encapuzado de estatura aproximada 

de 1,60 de altura, um pouco de barriga, cor morena, 

usando luva na mão direita, com o detalhe da falta da 

falange do dedo indicador, que o terceiro elemento que 

adentou à residência era de cor preta, nariz achatado, 

tipo físico próximo do segundo elemento, apenas mais 

gordo, porém armado com uma pistola, que durante o 

assalto um dos elementos mantinha a família sob a mira 

do revólver, calibre 38, enquanto recolhiam objetos do 

interior da residência; que pelo menos mais dois 

elementos permaneceram do lado de fora da residência, 

que toda ação durou cerca de 30 minutos, que os 

elementos falavam “onde está a chave do carro? Cadê as 

armas? E os dólares onde estão? E o dinheiro?”, que o 

assalto durou cerca de trinta minutos; que após a retirada 

dos elementos constatou-se que foram roubados um 

veículo VW, modelo Parati, ano 1990, placas AAP 1671, 

recuperada no Parque das industrias, abandonada, um 

trator Massey Fergusson, ano 1989, modelo 292, número 

de 526040236-9, de cor vermelha, capota branca, várias 

peças de roupas femininas e masculinas, um mini system 
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gradiente Energy as 320, um relógio de pulso feminino 

com pulseira de prata marca oriente, um relógio feminino 

marca oriente, banhado a outro, um anel escrava de 18 

quilates, uma corrente em ouro com pingente, um par de 

brinco de pérolas, uma centrífuga de roupa marca Latina, 

dois molinetes de pesca, que em data de  03/12/2005; 

que ficou sabendo um dos elementos com características 

físicas descritas, havia sido preso durante um assalto à 

Agência dos Correios de Califórnia e estava preso a 

Penitenciária Estadual de Londrina, que através daqueles 

que participaram do assalto ao sítio de sua  família, que 

o elemento reconhecido chama-se Cláudio Alves Martins.” 

(mov. 1.4)                                                                                                                                                                                                        

 

4.7. É bem de se ver que o réu foi reconhecido pelas 

vítimas Janaina Fumie matsumoto, Débora Mizue Matsumoto, 

Esmeralda Marques José Matsumoto e João Mizuyoshi Matsumoto, 

na fase inquisitiva (mov. 1.5 e 1.7), e em juízo (vide mídia, fl. 

04). 

 

4.8. Ressalte-se que as vítimas foram uníssonas em 

afirmar que o réu era o único indivíduo que se encontrava sem 

capuz, razão pela qual, puderam efetuar o reconhecimento do 

denunciado com absoluta certeza.  

 

4.9. Destaque-se, outrossim, que, em se tratando de 
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delito contra o patrimônio, como o ora apurado, a palavra da 

vítima é de extrema relevância, mormente, quando se mostra 

harmoniosa e coadunadas entre si, como ocorre no caso dos 

autos. 

 

4.10. Demais disso, apesar do transcurso de grande 

lapso temporal entre os fatos delituosos (09/11/2005) e a 

realização de audiência de instrução e julgamento (23/10/2015), 

as vítimas foram minuciosas em descrever toda a ação criminosa.  

 

4.11. Deveras, malgrado a negativa de participação 

do apelado na prática delituosa, as provas coligidas aos autos 

demonstram de forma inconcussa a participação do réu no ilícito 

penal.  

 

4.12. Logo, dúvida não remanesce quanto a 

participação do acusado na prática delitiva, sendo, de rigor, a 

mantença do decreto condenatório. 

 
DA DOSIMETRIA 

                                                                                                                        

5. Na sequência, o recorrente insurge-se contra a 

pena fixada na sentença.  

 



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

Página 13 de 28

Apelação Crime nº 1.527.736-0 da 3ª Câmara Criminal.  13

5.1. Primeiramente, pretende a diminuição da pena 

fixada, eis que “o julgador valorou critérios duplos e reiterados 

nas diversas fases da fixação da pena”. 

 

5.2. Com efeito, para fixar a reprimenda corporal, o 

magistrado assim consignou: 

 

“Circunstâncias judiciais 

Considerando que o réu agiu com a vontade livre e 

consciente de praticar o crime versado na peça vestibular 

acusatória, e tendo em conta seu grau de reprovabilidade 

em vista da situação de fato em que ocorreu a sua 

conduta, a culpabilidade deve ser considerada como 

normal à espécie; que possui antecedentes criminais; vez 

que ostenta sentença condenatória em seu desfavor, 

proveniente dos autos n°. 1981.0007-7, da 2ª Vara 

Criminal de Londrina, com trânsito em julgado em 11 de 

agosto de 1982; que a sua conduta social não ficou 

suficientemente apurada nos autos; que a sua 

personalidade também não restou aferida de forma 

condizente nos autos; que os motivos do crime são 

comuns à espécie; que as circunstâncias atuam em 

desfavor do réu, haja em vista que manteve três vítimas 

como reféns durante toda a prática delitiva, tendo, 

inclusive, agredido brutalmente Esmeralda, na medida 

em que desferiu um forte tapa na cabeça desta, bem 
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como ameaçou ceifar a vida dos ofendidos; que as 

consequências dos crimes são prejudiciais ao réu diante 

do prejuízo econômico sofrido pelas vítimas, eis que os 

bens não foram restituídos, tendo sido localizado, 

posteriormente, apenas o veículo “Parati”, além dos 

efeitos psicológicos advindos da prática delitiva, 

considerando-se que duas vítimas se mudaram para o 

Japão, em razão do temor e forte abalo emocional 

sofridos; que não há que se falar em comportamento das 

vítimas, as quais em nada contribuíram para a prática 

delitiva, e seguindo as diretrizes traçadas no artigo 59, 

do Código Penal, fixo-lhe as penas-base em: 06 (seis) 

anos e 03 (três) meses de reclusão e, ainda, 75 

(Setenta e cinco) dias-multa, com o dia-multa à razão 

de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na 

época dos fatos, atendendo-se, principalmente, a 

condição financeira do réu (CP, artigo 60). 

 

Circunstâncias legais – atenuantes e agravantes 

Inexistem circunstâncias atenuantes no presente caso. 

Presente a agravante da reincidência específica, tendo em 

vista que o réu ostenta sentença condenatória em seu 

desfavor, proveniente dos autos 18/1983, transitada em 

julgado em 25 de setembro de 2009, exaspero a pena 

em 1/6 (um sexto), perfazendo 07 (sete) anos, 03 

(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 87 

(oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um 
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trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos 

fatos. 

 

Causas de diminuição e aumento de pena.  

Não há causa de diminuição de pena a considerar. 

Presentes, ainda, as causas de aumento de pena 

previstas nos incisos I e II, §2º, do artigo 157, do Código 

Penal. Em atendimento ao disposto na súmula 443 do 

Superior Tribunal de Justiça, aumento a pena em 3/8 

(três oitavos), elevando-a para 10 (dez) anos e 09 (nove) 

dias de reclusão e 109 (cento e nove) dias-multa, à razão 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo o dia-multa, eis 

que o réu praticou o delito em comento com o emprego 

de uma arma de fogo, tendo mantido as vítimas como 

reféns em um cômodo da residência, apontando o 

revólver para estas, além de ter proferido ameaças de 

morte e, inclusive, agredido fisicamente a vítima 

Esmeralda. Verifica-se, ainda, que o réu perpetrou o 

delito em conluio com outros comparsas, os quais não 

foram identificados nos presentes autos, havendo, 

contudo, elementos suficientes aptos a comprovar que a 

empreitada criminosa foi praticada mediante concurso de 

agentes, situações essas que atribuem, assim, maior 

reprovabilidade à conduta do acusado. Assim, torno a 

pena definitiva para o crime em 10 (dez) anos e 09 

(nove) dias de reclusão e 109 (cento e nove) dias-
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multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

o dia-multa.” (Mov. 91.1) 
 
 

5.3. É bem de se ver que, na primeira fase da 

dosimetria, foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias 

judiciais “antecedentes”, “circunstâncias” e “consequências do 

crime”. 

 

5.4. No que pertine à circunstância judicial 

“antecedentes”, observa-se que o sentenciado ostenta 

condenação que já ultrapassou o período depurador disposto no 

art. 64, inc. I, do Código Penal. 

 

5.5. Destaque-se 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.  

 

5.6. 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. 
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5.7. Sobre o assunto, vale transcrever o escólio de 

RICARDO AUGUSTO SCHMITT: 

 
“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, 
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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 Sentença Penal 

Condenatória – Teoria e Prática, pag. 189/187 – 9ª ed. Editora 

Jus Podivm). (grifo nosso) 

 

5.8. 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). 

 

5.9. 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). 

 

5.10. 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). 
 

5.11. Nesse passo, a jurisprudência majoritária do 

Supremo Tribunal Federal reconhece que, decorridos mais de 

cinco anos desde a extinção da pena da condenação anterior, não 



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

Página 20 de 28

Apelação Crime nº 1.527.736-0 da 3ª Câmara Criminal.  20

é possível alargar a interpretação de modo a permitir o 

reconhecimento dos maus antecedentes.  

 

5.12. 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 

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. 
 

5.13. 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.  

 

5.14. 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 
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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. 

 

5.15. 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).   

 

5.16. 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.  
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5.17. 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. 

 

5.18. 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.  

 

5.19. 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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5.20. 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. 

 

5.21. 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.  

 

5.22. 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.  

 

5.23. Logo, deve ser afastada, de ofício, a 

desfavorabilidade da circunstância judicial maus antecedentes, 
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porquanto já transcorrido o período depurador do art. 64, inc. I, 

do Código Penal. 

 

5.24. De outro bordo, deve ser mantida a valoração 

negativa das vetoriais circunstâncias e consequências do crime 

porquanto extrapolam e muito a gravidade ínsita ao tipo penal 

pelo qual foi condenado. Deveras, colhe-se do depoimento das 

vítimas que o acusado agiu com extrema violência, proferindo 

ameaças e agredindo fisicamente uma das vítimas com um tapa 

no rosto. Ainda, todas as vítimas foram obrigadas a permanecer 

dentro de um quarto, enquanto os seus pertences eram 

subtraídos. Não se olvide também, que toda a ação perdurou por, 

aproximadamente, 40 minutos. Consigne-se, outrossim, que o 

prejuízo ocasionado foi de grande monta ante o elevado valor dos 

bens e objetos subtraídos (conforme auto de avaliação, os bens 

subtraídos foram avaliados em R$52.730,00 (cinquenta e dois mil 

reais, setecentos e trinta reais). A par disso, conforme 

declarações das vítimas ouvidas em juízo, evidente as 

consequências psicológicas advindas do evento, inclusive, apesar 

de não ouvidos, no local estavam presentes os filhos do casal, um 

deles com apenas 7 anos de idade. Portanto, correto o 

recrudescimento da pena basilar pela valoração negativa das 

vetoriais “circunstâncias” e “consequências do crime”. 

 



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

Página 25 de 28

Apelação Crime nº 1.527.736-0 da 3ª Câmara Criminal.  25

5.25. Na segunda etapa dosimétrica, nos termos do 

art. 64, do Código Penal, foi reconhecida a agravante da 

reincidência, em razão da condenação nos autos de ação penal 

18/1993, por fato praticado em 19 de janeiro de 1982, a pena de 

mais de 10 (dez) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 

2005 e extinção pelo cumprimento somente em 2013. 

 

5.26. Por fim, na terceira fase da dosimetria, 

incidiram corretamente as majorantes do emprego de arma de 

fogo e concurso de pessoas, razão pela qual o julgador aumentou 

a pena em 3/8 (três oitavos). 

  

5.27. Primeiramente, o pleito de afastamento da 

majorante ‘emprego de arma de fogo’ ante a ausência de prova 

da potencialidade lesiva, não comporta acolhida. Isso porque, 

malgrado a arma não tenha sido apreendida (cf. mov. 1.1 – 

denúncia), as vítimas relataram, de forma uníssona, que o réu e 

seus comparsas ostentavam arma de fogo, utilizadas para lhes 

ameaçar.  

 

5.28. Nesse sentido, cita-se: 

 
“Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubo 

circunstanciado. Apreensão e perícia da arma de fogo. 

Desnecessidade. Majorante comprovada por outros meios 

idôneos de prova. 1. O entendimento majoritário da Primeira 
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Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a 

impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo 

regimental inclusive noutra Corte representa medida 

teratológica” (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O ato 

impugnado está em conformidade com a jurisprudência de 

ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de 

que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, 

I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio 

de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à 

impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo 

depoimento de testemunha presencial...”(HC 96.099, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas 

Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da 

via processual.” 

(STF, HC 108225, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, 

Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-

2014) 

 

5.29. Todavia, dessume-se que na hipótese, o 

julgador valorou um mesmo fato em momentos diversos da 

aplicação da pena, em franca violação ao postulado “ne bis in 

idem”.  

 

5.30. Diante disso, ausente fundamentação que 

justifique a majoração da pena, a fração aplicada na terceira fase 

dosimétrica carece de reforma, devendo o aumento ser na fração 

mínima legal, qual seja, 1/3. 
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6. Nesses termos, passa-se a readequação da pena: 

 

Pena-base: presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis 

(circunstâncias e consequências do crime), fixa-se a pena-base 

em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e, 50 (cinquenta) 

dias-multa. 

Segunda fase: Presente a agravante da reincidência específica 

(autos 18/1993), aumenta-se a pena em 1/6, perfazendo 6 (seis) 

anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-

multa. 

Terceira fase: Presente as majorantes do emprego de arma de 

fogo e concurso de agentes, aumenta-se a pena no mínimo legal, 

ou seja, em 1/3 (um terço), resultando na pena de 8 (oito) anos, 

6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 77 

(setenta e sete) dias-multa. 

Pena definitiva: 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão e pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa. 

Regime inicial de cumprimento de pena: fechado 

  

7. Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer e 

dar parcial provimento ao recurso, para o fim afastar, de ofício, a 

circunstância judicial ‘maus antecedentes’ na primeira fase da 

aplicação da pena e aplicar a fração mínima (1/3) na terceira fase 

da dosimetria, readequando-se a pena imposta ao sentenciado.  
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DECISÃO:  

 

ACORDAM os integrantes da 3ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos 

termos do voto relatado.  

 

Participaram do Julgamento: Des. Arquelau Araujo 

Ribas (Presidente com voto), Des. José Cichocki Neto e o Des. 

João Domingos Kuster Puppi. 

 

Curitiba, 01 de dezembro de 2016. 

 

ARQUELAU ARAUJO RIBAS 

          Desembargador Relator 
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