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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 311 

ROUBO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE 

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo. 
(D.O.E., 15/04/2009, p. 94) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 
PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 
PARADIGMA - Anexo: STJ – REsp nº 432.740/MG – 
Quinta Turma - Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA - j. 16.12.2003, DJU 16.02.2004, p.  289 e  
Revista Eletrônica de Jurisprudência do STJ. 

 

 

 

COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

DIGNO MINISTRO RELATOR. 

PRECLARA PROCURADORIA DA REPÚBLICA. 

 
 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO pelo Procurador de Justiça infra-assinado, no uso de suas 

atribuições legais, nos autos de Apelação Criminal Nº 
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990.08.045826-4, da Comarca de São Vicente, em que figura como 

Apelante e, como Apelados K.C.M.J. e C.E.M., vem 

respeitosamente ante Vossa Excelência, com fundamento no art. 

105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, art. 255, § 2º, do 

RISTJ, art. 26  e   Parágrafo  único,  da  Lei nº 8.038/90, e art. 541 e 

seu Parágrafo único, do Código de Processo Civil, interpor 

RECURSO ESPECIAL ao Colendo SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA,  em  face  do v. acórdão de fls. 221/227, pelos 

seguintes motivos: 

1. DA HIPÓTESE EM EXAME.  

 

 

 

 

   

K.C.M.J. e C.E.M., foram denunciados perante o 

Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São 
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Vicente, nos autos de Processo Crime nº 680/06, por 

infração ao art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, porque aos 

25.07.2006, por volta de 16h26min, na R. José Gonçalves 

Pain, naquela cidade e comarca, previamente ajustados e 

unidos no mesmo desígnio, subtraíram para si, mediante 

grave ameaça exercida com emprego de uma faca, utilizada 

pela primeira, R$ 7,00 e um maço de cigarros, pertencentes 

a Kátia Ribeiro Roge Pereira (fls. 01d/02d). 

Ao final foram absolvidos, com amparo no art. 

386, VI, do Código de Processo Penal (fls. 175/178). 

Inconformado o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs 

Apelação visando a condenação, nos termos da imputação 

inicial, eis que devidamente comprovada. 

O recurso foi regularmente processado. 

  Os dignos Desembargadores que integram a 

Colenda Sétima Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, deram parcial provimento 
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ao recurso para condenar KAREN e CARLOS, por infração 

ao art. 146, do Código Penal. 

  O v. acórdão e respectivo Voto foram assim 

proferidos: 

 

“ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Criminal Com Revisão n° 990.08.045826-4, 

da Comarca de São Vicente, em que são apelantes 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e 

KAREN CRISTINY MARTINS DE JESUS sendo apelado 

CARLOS EDUARDO DE MIRANDA. 

 

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: ‘DERAM PROVIMENTO PARCIAL 

AO RECURSO, NOS TERMOS QUE CONSTARÃO DO 

ACÓRDÃO. V. U. PARA CONDENAR OS ACUSADOS 
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PELA PRÁTICA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (CF. 

ARTIGO 146, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO PENAL) E, 

DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE 

DOS APELADOS PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO 

(CF. ARTIGO 107, INCISO IV, C.C. O ARTIGO 110, § 1º, 

C.C. O ARTIGO 109, INCISO VI, E O ARTIGO 115, 

TODOS DO CÓDIGO PENAL)’, de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão. 

 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores CLÁUDIO CALDEIRA (Presidente) e 

FERNANDO MIRANDA. 

 

São Paulo, 27 de novembro de 2008. 

 

SYDNEI DE OLIVEIRA JR. 

              RELATOR” (fls. 221) 

 

“Voto n°: 7482 

Apelação Criminal n°: 990.08.045826-4 
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Comarca: São Vicente 

Apelantes:      Ministério Público 

Karen Cristiny Martins de Jesus 

Apelado:       Carlos Eduardo de Miranda 

 

 

 

1. Os presentes autos versam sobre recurso de 

apelação (fls. 180 e 182-188) interposto em face de 

sentença (fls. 175-178) que, em sede de ação penal 

pública incondicionada, julgou-a improcedente, 

absolvendo-se os então réus, à falta de provas (cf. 

artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal), 

das acusações de roubo circunstanciado pelo 

emprego de arma de fogo e concurso de agentes (cf. 

artigo 157,      § 2º, incisos I e II, do Código Penal). Não 

satisfeito com esta diretriz jurisdicional, o órgão 

acusador apela. Numa síntese, dita com a plena 

suficiência das provas para embasar um édito 

condenatório. De sua vez, os apelados formulam 
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respostas à insatisfação recursal (fls. 200-201 e 205-

208), digladiando pela mantença do decisório 

profligado. Chamada à fala, a Procuradoria Geral de 

Justiça opina pelo provimento do apelo (fls. 212-215). 

 

2. Em boa verdade, havia mesmo de recair 

sobre os ombros dos apelados um juízo de 

reprovação penal, pois nunca se cuidou de 

insuficiência de provas para a condenação. De fato, a 

vítima, tanto em delegacia (fls. 7) como em juízo (fls. 

97-101), foi segurar em narrar a senda delitiva, 

afirmando que a incriminada e seu comparsa, ambos 

em uma motocicleta, inicialmente abordaram-na 

pedindo informações, anunciando, em seguida, o 

roubo, mediante a exibição de uma faca pela 

recorrida. Relatou, ainda, que a acusada subtraiu a 

quantia de    R$ 7,00 (sete reais) de sua bolsa, bem 

como um maço de cigarros, se evadindo do local na 

garupa da motocicleta de seu comparsa. Reconheceu, 

por fim, em juízo, a incriminada como sua algoz, 
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esclarecendo que, apesar desta ter utilizado um 

capacete no decorrer da senda delitiva, foi possível 

visualizar sua fisionomia, quer pela proximidade 

durante a abordagem, quer porque o capacete que 

utilizava não possuía viseira. 
 

Por sua vez, os milicianos, em ambas, as 

oportunidades em que ouvidos (fls. 3-4, 6 e 103-112), 

foram uníssonos em relatar que, após terem recebido 

a notícia da ocorrência do roubo, com a indicação da 

placa da motocicleta utilizada pelos ladravazes, 

efetuaram várias diligências para desvendar quem era 

o possuidor do mencionado veículo, chegando, então, 

aos acusados. Esclareceram, ainda, que, ao abordá-

los, á incriminada confessou a autoria delitiva na 

companhia de seu comparsa, inclusive indicando o 

local onde se encontrava a faca utilizada na 

abordagem da vítima, objeto este que fora 

apreendido, bem como um maço de cigarros (cf. auto 

de exibição e apreensão de fls. 14). 
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Urge observar que os dizeres dos policiais 

militares não podem ser genericamente tidos como 

imprestáveis. Inexistindo qualquer dispositivo que 

repute, abstratamente, parciais suas asseverações, os 

depoimentos de policiais são elementos de prova em 

princípio válidos e que, como tais, podem ser 

utilizados para o convencimento judicial. Claro que 

há, sempre, a possibilidade de se comprovar que, no 

caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, 

a simples afirmação genérica disso, como ocorrido no 

caso presente, desamparada de qualquer sustento 

efetivo no conjunto probante, não pode, efetivamente, 

prosperar. 
 

De outro lado, não se descura que algumas 

pequenas contradições existiram entre os 

depoimentos dos policiais e dá vítima quanto ao 

reconhecimento efetuado e às características que 

possibilitaram que a ofendida apontasse a recorrida e 

seu comparsa como autora da subtração violenta. 
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Contudo, a segurança da vítima no reconhecimento 

realizado na fase judicial, inclusive ponderando as 

específicas circunstâncias que possibilitaram a plena 

visualização da fisionomia da ré, parece dirimir 

quaisquer dúvidas sobre a participação desta na 

subtração violenta, até porque, ao que se pensa, a 

ofendida não teria motivo algum para incriminá-los 

graciosamente. Soma-se a isso o fato de que os 

próprios acusados, apesar de silentes na fase 

inquisitiva (fls. 8-9), em juízo nunca negaram que se 

encontravam no local dos fatos (fls. 51-54 e 71-77), 

apresentando, entretanto, justificativa escoteira, não 

amparada por qualquer elemento de prova coligido 

aos autos, afirmando que apenas ocorrera um 

entrevero entre a vítima e eles em virtude de uma 

colisão no trânsito. 

 

Da mesma forma, não lhe socorrem os relatos 

das testemunhas de defesa (fls. 137-154), porquanto 
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somente dão conta de seus bons antecedentes, não 

contrariando os elementos de prova jungidos ao feito.  

 

Ressalte-se, outrossim, que a descrição da 

senda delitiva efetuada pela vítima, afirmando que 

havia um comparsa conduzindo a motocicleta em que 

a ré se evadiu; o encontro do mencionado veículo em 

poder do acusado; bem como a narrativa deste 

incriminado, confirmando que esteve no local dos 

fatos e que tivera contato com a vítima, são 

elementos suficientes para conduzir à segura 

convicção sobre a participação do segundo apelante 

nomeado, juntamente com a incriminada, na senda 

delitiva. 

 

Desse modo, nota-se, após a releitura dos 

autos, que deveria recair sobre os ombros dos 

acusados um juízo de reprovação penal, tal corpo 

pugnado pelo douto órgão ministerial. Entretanto, ao 

que se pensa, o agir dos recorridos não poderia 
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configurar o delito inscrito no artigo 157, § 2°, incisos 

I e II, do Código Penal. Isto porque, segundo a 

expressa dicção da vítima, os acusados subtraíram a 

quantia de R$ 7,00 e um maço contendo 12 (doze) 

cigarros, avaliados em R$ 2,00 (dois reais) (cf. auto de 

fls. 15), não se podendo vislumbrar em tal conduta 

efetiva ofensa patrimonial. 

 

Como se sabe, o roubo é, por determinismo 

legislativo, um dos crimes contra o patrimônio. Estes, 

por outro lado, podem ser conceituados - grosso 

modo e sem descer a minúcias -, como espécies de 

ilícitos penais ofensores de um direito ou interesse 

economicamente relevante. Afinal de contas, do 

termo ou vocábulo patrimônio coleta-se a imagem de 

reunião, de complexo de coisas, ou de uma 

universalidade, com evidente dimensão econômico-

jurídica e não algo juridicamente irrelevante. Vale 

ressaltar: o cerne do elemento patrimonial encontra-

se quase sempre atado ao caráter econômico- 
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funcional da coisa retirada a outrem, pelo agente da 

ofensa, quando não se tratar, talvez seja obviedade a 

assertiva, de bem de valor sentimental ou inestimável, 

o quê - é de se ter em conta -, não versam os autos. 

 

Conseqüentemente, o direito patrimonial não 

pode, decerto, ser minimizado sempre a uma simples 

relação entre o indivíduo e qualquer objeto a ele 

pertencente, sob pena de quando em quando se 

desprestigiar o princípio constitucional da 

proporcionalidade, se ausente a título de exemplo, um 

bem urdido, equilibrado e justo juízo de 

balanceamento entre o desvalor do bem e a punição a 

ser imposta ao amigo do alheio.  

 

Dessa forma, pensa-se ser melhor a revisão do 

tratamento criminal pretendido pelo representante do 

Ministério Público, na inicial acusatória. Isto porque a 

subtração, mediante ameaça, de um micro-valor 

equivalente a R$ 9,00 (nove reais), embora 
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comprovada com todas as letras, pelas asseverações 

da ofendida, revela tão-só uma violação de cunho 

formal do direito patrimonial, pois, a unidade 

monetária em comento não se identifica com o perfil 

conceitual de patrimônio, a menos que se queira 

utilizar-se de um raciocínio tendente ao absurdo, ou a 

uma aporia. 

 

Enfim, não se pode lançar mãos de penalidade 

deveras grave, como a imposta ao roubo, para 

prestigiar algo miúdo, coisa de inegável pequenez 

valorativa, cuja perda poderia ser suportada por 

qualquer pessoa de escassos recursos, sendo, 

portanto, de irrelevante e desmesurada 

insignificância. 

 

Bem por isso, deve-se afastar o crime 

patrimonial, à efetiva falta, como se viu, de um 

evidente patrimônio a ser protegido, preferindo-se, 

por conseguinte, uma visão mais aberta, menos 
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repressora,  talvez mais humanizada, ou uma justiça 

do razoável, desclassificando-se a imputação para 

constrangimento ilegal (cf. artigo 146 do CP). É que, a 

ameaça do agente, exercitada mediante a exibição de 

uma faca, na expressão da vítima (fls. 7 e 97-101), fê-

la imbuir-se de medo, produzindo uma ação mesmo 

singela e sem qualquer conotação patrimonial, em 

manifesto confronto com sua liberdade de 

autodeterminação.  

 

Desse modo, re-estima-se a pena detentiva, 

fixando-a, para ambos os réus, em 6 (seis) meses de 

detenção, no regime aberto (cf. artigo 33, ‘caput’, do 

CP), e multa de 10 (dez) diárias, no valor menor da lei, 

observando-se, em tal cálculo, o emprego de arma na 

execução do crime (cf. artigo 146, § 1º, do Código 

Penal). Diante deste novo quantum de pena imposto, 

verifica-se a ocorrência de causa extintiva da 

punibilidade, consistente na prescrição, sob sua 

modalidade retroativa (cf. artigo 107, inciso IV, c.c. o 
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artigo 110, § 1º, todos do Código Penal). Atentando-se 

para a reprimenda aplicada, o prazo prescricional 

seria de 2 (dois) anos, pela diretriz do Código Penal       

(cf. artigo 109, inciso VI), biênio este que é reduzido à 

metade em face da menoridade relativa dos acusados 

(cf. artigo 115 do Código Penal e fls. 51 e 70). Assim, 

constata-se que, desde a publicação da sentença em 

cartório, passada em 11 de julho de 2007 (fls. 179), e a 

presente sessão de julgamento, já transcorreu o lapso 

supramencionado, impondo-se o reconhecimento da 

extinção da punibilidade dos apelados, com 

fundamento na prescrição da pretensão punitiva 

estatal (cf. artigo 107, inciso IV, primeira figura, do 

Código Penal). 

 

Com essas considerações, dá-se parcial 

provimento ao apelo ministerial, para condenar os 

acusados pela prática de constrangimento ilegal (cf. 

artigo 146, caput e § Iº, do Código Penal) e, de ofício, 

declarar extinta a punibilidade dos apelados pelo 
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advento da prescrição (cf. artigo 107, inciso IV, c.c. o 

artigo 110, § 1°, c.c. o artigo 109, inciso VI, e o artigo 

115, todos do Código Penal). 

 

SYDNEI DE OLIVEIRA JR 

                     RELATOR” (fls. 222/227) 

 

 

2. DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO. 

 

  Com a devida vênia, equivocou-se a Douta Turma 

Julgadora ao interpretar o art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, ao 

reconhecer não constituir tal crime a subtração, em concurso de 

agentes e emprego de arma branca, do valor de R$ 7,00 e uma 

carteira de cigarros avaliada em R$ 2,00, por tratar-se a res, “... 

algo miúdo, coisa de pequenez valorativa, cuja perda poderia ser 

suportada por qualquer pessoa de escassos recursos, sendo, portanto, 

de irrelevante e desmesurada insignificância ...”  (fls. 226), 

contrariando ou mesmo negando vigência a essa lei federal, assim 

como dissentiu de v. acórdão proferido pelo Colendo SUPERIOR 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA, através da sua Quinta Turma, no REsp nº 

432.740/MG, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, j. 16.12.2003, 

DJU: 16.02.2004, p. 289, publicado na sua Revista Eletrônica de  

Jurisprudência (anexo), restando assim autorizada a interposição  

do  presente  RECURSO ESPECIAL, com amparo no art. 105, III, 

“a” e “c”, da Constituição Federal. 

 
 

 

2.1. DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA 

AO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL 
 

 

 

  Segundo conhecida lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALEEIRO, perfeitamente ajustável à hipótese em 

exame: 
 

 

  "... denega-se vigência de lei não só quando se 

diz que esta não está em vigor, mas também quando 
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se decide em sentido diametralmente oposto ao que 

nela está expresso e claro" (RTJ 48/788). 

 

  O art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, está 

assim redigido:  
 

“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, 
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de 
havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 
resistência: 
 
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 
 

...  
 
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: 
 
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; 
 
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; ...” 

  Quis o legislador e, com isso a lei, com descrição 

desse tipo penal complexo em sentido estrito, estabelecer 

proteção não única e exclusivamente ao patrimônio, mas de 

certa forma e, mesmo que indireta, também à pessoa, 
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distinguindo-o do crime de furto justamente por impor maior 

rigor na reprovação da conduta daquele que pratica a 

subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave 

ameaça. 

  A proteção legal se estende à integridade física e 

moral, que são bens indisponíveis. 

  Mostra-se indiferente a esse crime mais grave – 

roubo - se a coisa subtraída é de pequeno valor, 

circunstância que tem relevância sim para os crimes de furto 

e estelionato (prejuízo), autorizando sejam reconhecidos 

como privilegiados, na forma do § 2º, do art. 155 e, § 1º, do 

art. 171, ambos do Código Penal. 

  Fosse vontade da lei tratar com brandura o 

roubador quando pequeno o valor da coisa subtraída ou 

prejuízo causado, teria estabelecido previsão específica, 

como o fizera em relação aqueles crimes menos graves. 
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  Pequeno valor não autoriza absolvição e, nem 

mesmo, desclassificação. 

  No caso, o v. acórdão impugnado, após 

reconhecer devidamente comprovado os fatos, seja quanto 

subtração, assim como quanto a grave ameaça empregada, 

afirmando que a res seria “... algo miúdo, coisa de 

pequenez valorativa, cuja perda poderia ser suportada 

por qualquer pessoa de escassos recursos, sendo, 

portanto, de irrelevante e desmesurada insignificância 

...”  (fls. 226), optou por reconhecer tratar-se a conduta dos 

Recorridos como um irrelevante penal, em termos de 

atentado contra o patrimônio, interpretação que se afasta por 

completo do sentido do art. 157, do Código Penal. 

  Muito estranho seria, em considerando o dolo da 

conduta dos Recorridos – atentado contra o patrimônio – se 

tivessem utilizado efetivamente a faca, causando lesões à 
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vítima, viessem a responder pelo crime previsto no art. 129, 

do Código Penal. 

  Muito mais estranho ainda seria os Recorridos 

serem julgados pelo Tribunal do Júri, por infração ao art. 

121, do mesmo diploma repressivo se, no mesmo contexto, 

tivessem sacrificado, abatido, matado a vítima, porque o 

valor subtraído não iria além de R$ 9,00. 

  O princípio da insignificância deve levar em conta 

o tipo do injusto e o bem jurídico afetado; não se pode 

considerar como tal um somatório hipotético de ofensas a 

bens jurídicos diversos. 

  No crime complexo, aqui tratado como sendo a 

fusão de dois ou mais tipos penais, considerado significante 

um dos seus crimes  componentes, no caso de ameaça a 

mal injusto e grave, reconhecido, no caso, como 

caracterizador do crime de constrangimento ilegal, sem o 

menor sentido o desprezo do outro, por insignificância, ainda 
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mais quando considerado como o determinante do bem 

jurídico tutelado e prevalente – no caso o patrimônio. 

  Sobre o tema o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, nos autos de REsp nº 401.416/MG, através da 

sua Quinta Turma, em v. acórdão da lavra do eminente 

Ministro FELIX FISCHER, aos 10.02.2004, como publicado 

no DJU de 08.03.2004, p. 312, reconheceu: 

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. 

INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. 

I - Na aplicação do princípio da insignificância devem 

ser considerados o tipo de injusto e o bem jurídico 

atingido. O objeto material, aí, nem sempre é decisivo 

mormente em se tratando de crime complexo em 

sentido estrito. 

II - A pouca gravidade do evento, mesmo restando na 

‘conatus’, não se 

identifica com o indiferente penal se, como um todo, 

observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, 
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deixou de se caracterizar a sua insignificância 

(ninharia). 

III - Prevalência do voto vencido que acolhia 

atenuante não combatida no recurso especial. 

Recurso parcialmente provido.” 

 

  Consta do Voto do digno Ministro Relator: 

 

“O e. Tribunal ‘a quo’, ao aplicar o princípio da 

insignificância, que seria, no dizer de E. R. Zaffaroni, 

causa de atipicidade conglobante, admitiu a 

‘imputatio facti’. O réu-recorrido teria participado da 

tentativa de roubo majorado ... 

 

...  

 

Atuaram os denunciados em concurso, 

subtraindo coisa alheia móvel, mediante violência 

contra a pessoa, não logrando êxito por 
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circunstâncias alheias às suas vontades, vez que 

foram detidos por Policiais Militares.’ (Fl. 03). 

 

O aludido princípio, para ser empregado, deve 

sempre considerar, no magistério de Claus Roxin, o 

tipo de injusto e o bem jurídico afetado. Não se pode 

considerar um somatório hipotético de ofensas a 

bens jurídicos distintos quando se trata, 

principalmente, de crime complexo em sentido estrito 

(roubo). O constrangimento ou a agressão sofrida 

pela vítima não foi grave, mas, por outro lado, longe 

de ser insignificante ou tolerável. Na mesma linha, os 

objetos subtraídos, se furto fosse, poderiam 

caracterizar, talvez, o privilégio do § 2º do art. 155 do 

CP. Todavia, ninharia, própria da insignificância, 

jamais. Vale dizer que o furto, mesmo o privilegiado, é 

ilícito penal principalmente pelo desvalor da ação. Por 

maior razão, o roubo que atenta contra dois bens 

jurídicos através de conduta socialmente de 

reprovação acentuada. Além do mais, na forma posta, 
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toda ‘conatus’ seria penalmente insignificante no 

caso de roubos e furtos. 
 

A hipótese não retrata caso de insignificância 

penal. ...” 

 
 

  Comprovado que os Recorridos subtraíram para 

si, em concurso de agentes e, mediante emprego de arma 

branca, R$ 7,00 em dinheiro e, uma carteira de cigarros, 

avaliada em R$ 2,00, totalizando portanto R$ 9,00, como 

reconhece expressamente o v. acórdão impugnado, ao 

aplicar o princípio da insignificância, para afastar o atentado 

contra o patrimônio, para que persista somente o atentado 

contra a pessoa, mais especificamente, na forma prevista 

como constrangimento ilegal, foi efetivamente contrariado, 

ou mesmo negado vigência ao art. 157, § 2º, I e II, do Código 

Penal, o que justifica o devido reparo, com o reconhecimento 

da procedência da imputação inicial. 
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2.2. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

 

  Além de contrariar essa lei federal, o v. acórdão 

impugnado dissentiu de julgado do Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que através da sua Quinta Turma, 

no REsp nº 432.740/MG, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA 

FONSECA, aos 16.12.2003, como publicado no DJU de 

16.02.2004, p. 289, e na sua Revista Eletrônica de 

Jurisprudência (anexo), que se adota como PARADIGMA, 

reconheceu: 

 

“RECURSO ESPECIAL Nº 432.740 - MG (2002/0051813-

0) 

RELATOR : MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MINAS 
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                               GERAIS 

RECORRIDO : FABIANO ARAÚJO DOS SANTOS 

ADVOGADO : SÉRGIO LUIZ PINTO DE SOUZA E 

OUTROS 

“EMENTA 

 

 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES COM 

VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DELITO 

COMPLEXO. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO INVIÁVEL. 

 

‘No delito de roubo, o fato da res subtracta ser 

de valor irrisório não tem o condão de descaracterizar 

o crime, desclassificando-o para o do art. 155 do CP, 

bastando para a configuração do art. 157 do CP que a 

subtração da coisa tenha ocorrido mediante violência 

ou grave ameaça à pessoa.’ 
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Recurso conhecido e provido.” 

 

 

 

 

Assim foram elaborados o v. acórdão, Relatório e 

Voto do digno Ministro Relator: 

 

 

 

 

“ACÓRDÃO 

 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que 

são partes as acima indicadas, acordam os Ministros 

da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, 

na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
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a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe 

dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp, 

Jorge Scartezzini e Laurita Vaz votaram com o Sr. 

Ministro Relator. 

 

 

Brasília (DF), 16 de dezembro de 2003 (data do 

julgamento). 

 

 

MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 

Relator” 

“RELATÓRIO 
 

EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA 

FONSECA (Relator): 
 

Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com 

fulcro no art. 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição 
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Federal, contra decisão proferida pela E. Segunda 

Câmara Criminal do Tribunal de Alçada daquele 

Estado que, por maioria, proveu parcialmente o apelo 

de Fabiano Araújo dos Santos, desclassificando o 

crime que lhe fora imputado de roubo qualificado para 

constrangimento ilegal e aplicando-lhe uma pena de 

multa, estando assim transcrito na parte que 

interessa do voto condutor       (fls. 245/7): 
 

‘... reafirmo o entendimento de que é 

realmente possível a incidência do princípio da 

insignificância mesmo nos crimes cometidos 

com violência ou grave ameaça a pessoa, 

porque o juízo de tipicidade material não passa 

pela análise do comportamento da vítima, ou 

seja, seu dissenso ou contrariedade à ação do 

agente e, sim, em um juízo de lesividade da 

conduta – ‘nullum crimen sine injuria’. 
 

Noutro giro, delito de roubo é espécie de 

crime complexo, porquanto a conduta descrita 
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no tipo penal do        art. 157 ofende mais de um 

bem jurídico, ou seja, o patrimônio e também a 

pessoa. Lógica a conclusão de que, sob o 

prisma da tipicidade material, a lesividade da 

conduta para se adequar ao tipo penal deste 

delito deve abranger necessariamente os dois 

valores protegidos pela norma. Equivale dizer: 

para que se possa falar em tipicidade no delito 

de roubo é imprescindível significativa lesão ao 

patrimônio e à pessoa, cumulativamente. 

 (...) 
 

‘In casu’, o roubo foi de vinte reais, não 

havendo lesividade relevante ao patrimônio do 

ofendido, o que determina a descaracterização 

do crime complexo de roubo e, via de 

conseqüência, resultando na desclassificação 

do delito imputado ao apelante para o 

subsidiário crime de constrangimento ilegal 

descrito no art. 146 do codex ...’ 
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Foram interpostos embargos de declaração, os 

quais foram improvidos. 

 

Alega contrariedade aos arts. 101 e 157 do 

Código Penal, onde entende que a ofensa é 

decorrente do tratamento isolado aos crimes que 

constituem o delito complexo do art. 157 do CP, 

sustentando que o ordenamento infraconstitucional 

sugere atuação diversa. 

Não houve contra-razões. 

 

O Tribunal ‘a quo’ admitiu o regular 

processamento do feito. 

 

O Ministério Público Federal, em seu parecer, 

opinou pelo provimento do apelo especial. 

 

É o relatório.” 

______________________________________________

_____________ 
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“VOTO 

 

 

EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA 

FONSECA(Relator): 

 

Adoto, como razões de decidir, o parecer do 

Ministério Público Federal, da lavra do il. 

Subprocurador-Geral da República, Dr. Eitel Santiago 

de Brito Pereira, ‘verbis’ (fls. 295/298): 

 

‘1) O Ministério Público de Minas Gerais 

interpõe o presente especial (fls. 276/287), que 

foi admitido na origem (fls. 290/291). Pede o 

provimento do apelo para reformar a decisão do 

Tribunal de Alçada do Estado, que proveu 

parcialmente o recurso de apelação de Fabiano 

Araújo dos Santos, desclassificando o crime 
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que lhe fora imputado de roubo qualificado para 

constrangimento ilegal e aplicando-lhe uma 

pena de multa. 

 

2) Na compreensão do voto condutor do 

aresto, é possível a aplicação do princípio da 

insignificância no delito de roubo  

 

‘... porque o juízo de tipicidade 

material não passa pela análise do 

comportamento da vítima, ou seja, seu 

dissenso ou contrariedade à ação do 

agente e, sim, em um juízo de lesividade 

da conduta – ‘nullum crimen sine injuria’. 

 

‘Noutro giro, o delito de roubo é 

espécie de crime complexo, porquanto a 

conduta descrita no tipo penal do art. 157 

ofende mais de um bem jurídico, ou seja, o 

patrimônio e também a pessoa. Lógica a 
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conclusão de que, sob o prisma da 

tipicidade material, a lesividade da conduta 

para se adequar ao tipo penal deste delito 

deve abranger necessariamente os dois 

valores protegidos pela norma. 

Equivale dizer: para que se possa 

falar em tipicidade no delito de roubo é 

imprescindível significativa lesão ao 

patrimônio e à pessoa, cumulativamente. 

 

‘(...) ‘In casu’, o roubo foi de vinte 

reais, não havendo lesividade relevante ao 

patrimônio do ofendido, o que determina a 

descaracterização do crime complexo de 

roubo e, via de conseqüência, resultando 

na desclassificação do delito imputado ao 

apelante para o subsidiário crime de 

constrangimento ilegal descrito no art. 146 

do codex.’             (fls. 245/247). 
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3) A Corte de Minas Gerais ainda rejeitou 

os embargos declaratórios tirados pelo 

‘Parquet’ , em acórdão assim ementado: 

 

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ROUBO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

– CRIMES COM VIOLÊNCIA OU GRAVE 

AMEAÇA – DELITO COMPLEXO - 

TIPICIDADE MATERIAL – NECESSIDADE 

DE OFENSA A AMBOS OS BENS 

JURÍDICOS TUTELADOS – 

DESCLASSIFICAÇÃO – EMBARGOS 

REJEITADOS. 

‘1 – Os embargos de declaração, 

segundo o disposto no artigo 619 do 

Estatuto Processual Penal, colimam o 

esclarecimento do acórdão proferido, sem 

a modificação de sua substância ou a 

rediscussão de aspecto nele decidido, pois 

neste caso haveria alteração do 
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julgamento, inadmissível em sede deste 

instrumento recursal. 

‘2 – É possível a incidência do 

princípio da insignificância mesmo nos 

crimes cometidos com violência ou grave 

ameaça à pessoa, porque o juízo de 

tipicidade material não passa pela análise 

do comportamento da vítima, ou seja, seu 

dissenso ou contrariedade à ação do 

agente e, sim, em um juízo de lesividade 

da conduta – ‘nullum crimem sine iniuria’. 

‘3 – Sendo o delito de roubo espécie 

de crime complexo, a lesividade da 

conduta para se adequar a este tipo penal 

deve abranger necessariamente os dois 

valores protegidos pela norma, sendo 

imprescindível significativa lesão ao 

patrimônio e à pessoa, cumulativamente. 

‘4 – Não havendo lesividade relevante 

ao patrimônio da ofendida, ocorre a 
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descaracterização do crime complexo de 

roubo, pelo que o artigo 157 do Código 

Penal não pode ser aplicado. 

‘5 – Embargos rejeitados.” (fls. 264). 

4) A deliberação colegiada deve ser 

reformada. Contrariou dispositivos de lei 

federal (arts. 101 e 157, do CP), como realçou as 

judiciosas razões ministeriais ‘in verbis’: 

 

‘(...)O v. acórdão como prolatado 

desafiou a melhor exegese a incidir sobre 

o delito de roubo, decompondo-o nos seus 

delitos formadores para dar a cada um, 

uma interpretação isolada. Através desse 

expediente, logrou-se a incidência do 

princípio da insignificância ou bagatela 

sobre o delito patrimonial isoladamente 

considerado, de modo a considerar a 

conduta atípica. De outro lado, restou o 

delito contra a pessoa que, por ausência 
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de condição de procedibilidade teve 

extinta a punibilidade por implemento da 

decadência do direito de representar. 

 

‘(...)Acontece que o crime de roubo, 

delito complexo por excelência, composto 

por dois crimes que tutelam bens jurídicos 

diversos, tem nessa peculiaridade a 

impossibilidade de incidência da bagatela. 

Com efeito, ainda que o crime patrimonial 

que compõe o delito de roubo acatasse 

isoladamente a aplicação do mencionado 

princípio, forçoso seria reconhecer que o 

delito restante, normalmente contra a 

pessoa, mostra-se refratário a tal proceder. 

De fato não é crível considerar-se 

insignificante o atentado à incolumidade 

física ou à liberdade individual. 
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‘Como não se pode admitir o princípio 

da insignificância para um dos delitos 

componentes do crime complexo, também 

não se poderá recepcioná-lo para o próprio 

delito complexo, tomado em sua unidade. 

Isso se deve ao fato de ser imprescindível 

o tratamento unitário, sob pena de nos 

confrontarmos com palavras inúteis na lei. 

A unidade de tratamento do crime 

complexo também ressai da orientação 

contida no art. 101/CP que, embora 

vislumbre situação diversa da discussão 

sobre a aplicação do princípio da 

insignificância, serve de baliza para 

autorizar a assertiva de que sempre deverá 

merecer tratamento unitário o delito a que 

se chamar de complexo.’ (fls. 281/283). 
 

5) O entendimento do ‘Parquet’ conforma-

se com a jurisprudência dessa Corte Nacional 
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de Justiça e de alguns Tribunais Estaduais, 

expressa nos seguintes julgados: 
 

‘No roubo, mais do que o valor do 

bem subtraído, releva de importância a 

extrema vilania do agente, o que, por si só, 

merece a devida reprimenda. Inviável, 

diante da violência praticada, se exclua o 

delito sob a invocação da inexistência de 

prejuízo, ou da aplicação do chamado 

'princípio da insignificância'’ (REsp. 74.302 

– Rel. Anselmo Santiago – j. 15.09.1997 – 

DJU 20.10.1997, p. 53.141). 

 

‘No delito de roubo, o fato da ‘res 

subtracta’ ser de valor irrisório não tem o 

condão de descaracterizar o crime, 

desclassificando-o para o do art. 155 do 

CP, bastando para a configuração do art. 

157 do CP, que a subtração da coisa tenha 
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ocorrido mediante violência ou grave 

ameaça à pessoa’ (TACRIM-SP – AC – rel. 

Mesquita de Paula – RJD 23/321). 

 

‘A ação roubar arreda o delito 

bagatelar’ (TJRS – Ap. – Rel. Aido Faustino 

Bertocchi – j. 15.04.1999 – RJTJRGS 

196/150).’ 

 

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe 

dou provimento, para cassar o acórdão e restabelecer 

a sentença oriunda do Juízo da Comarca de 

Contagem, que condenara o recorrido por roubo 

qualificado.” 

 

 

  Emerge patente, assim, o dissídio jurisprudencial 

causado pela prolação em Sétima Câmara Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do v. acórdão 

impugnado. 
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2.2.1. DA COMPARAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA. 
 

 

 

  Como podemos verificar pela transcrição ora 

realizada, é evidente o paralelismo entre o caso trazido à 

colação e a hipótese decidida pelo v. acórdão recorrido, pois 

em ambos houve decisão sobre a aplicabilidade ou não do 

princípio da insignificância ao crime de roubo, inclusive com 

eventual desclassificação para o crime de constrangimento 

ilegal , como previsto no art. 146, do Código Penal. 

  Para o v. acórdão impugnado: 

 

“1. Os presentes autos versam sobre recurso 

de apelação ... interposto em face de sentença ... que, 

em sede de ação penal pública incondicionada, 

julgou-a improcedente, absolvendo-se os então réus, 
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à falta de provas ..., das acusações de roubo 

circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e 

concurso de agentes (cf. artigo 157, § 2º, incisos I e II, 

do Código Penal). Não satisfeito com esta diretriz 

jurisdicional, o órgão acusador apela. Numa síntese, 

dita com a plena suficiência das provas para embasar 

um édito condenatório. ... 

 

2. Em boa verdade, havia mesmo de recair 

sobre os ombros dos apelados um juízo de 

reprovação penal, pois nunca se cuidou de 

insuficiência de provas para a condenação. ... 

 

... nota-se, após a releitura dos autos, que 

deveria recair sobre os ombros dos acusados um 

juízo de reprovação penal, tal corpo pugnado pelo 

douto órgão ministerial. Entretanto, ao que se pensa, 

o agir dos recorridos não poderia configurar o delito 

inscrito no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código 

Penal. Isto porque, segundo a expressa dicção da 
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vítima, os acusados subtraíram a quantia de R$ 7,00 e 

um maço contendo 12 (doze) cigarros, avaliados em 

R$ 2,00 (dois reais) (cf. auto de fls. 15), não se 

podendo vislumbrar em tal conduta efetiva ofensa 

patrimonial. 

 

 

Como se sabe, o roubo é, por determinismo 

legislativo, um dos crimes contra o patrimônio. Estes, 

por outro lado, podem ser conceituados - grosso 

modo e sem descer a minúcias -, como espécies de 

ilícitos penais ofensores de um direito ou interesse 

economicamente relevante. Afinal de contas, do 

termo ou vocábulo patrimônio coleta-se a imagem de 

reunião, de complexo de coisas, ou de uma 

universalidade, com evidente dimensão econômico-

jurídica e não algo juridicamente irrelevante. Vale 

ressaltar: o cerne do elemento patrimonial encontra-

se quase sempre atado ao caráter econômico- 

funcional da coisa retirada a outrem, pelo agente da 
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ofensa, quando não se tratar, talvez seja obviedade a 

assertiva, de bem de valor sentimental ou inestimável, 

o quê - é de se ter em conta -, não versam os autos. 

Conseqüentemente, o direito patrimonial não 

pode, decerto, ser minimizado sempre a uma simples 

relação entre o indivíduo e qualquer objeto a ele 

pertencente, sob pena de quando em quando se 

desprestigiar o princípio constitucional da 

proporcionalidade, se ausente a título de exemplo, um 

bem urdido, equilibrado e justo juízo de 

balanceamento entre o desvalor do bem e a punição a 

ser imposta ao amigo do alheio.  

 

 

Dessa forma, pensa-se ser melhor a revisão do 

tratamento criminal pretendido pelo representante do 

Ministério Público, na inicial acusatória. Isto porque a 

subtração, mediante ameaça, de um micro-valor 

equivalente a R$ 9,00 (nove reais), embora 

comprovada com todas as letras, pelas asseverações 
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da ofendida, revela tão-só uma violação de cunho 

formal do direito patrimonial, pois, a unidade 

monetária em comento não se identifica com o perfil 

conceitual de patrimônio, a menos que se queira 

utilizar-se de um raciocínio tendente ao absurdo, ou a 

uma aporia. 

 

 

Enfim, não se pode lançar mãos de penalidade 

deveras grave, como a imposta ao roubo, para 

prestigiar algo miúdo, coisa de inegável pequenez 

valorativa, cuja perda poderia ser suportada por 

qualquer pessoa de escassos recursos, sendo, 

portanto, de irrelevante e desmesurada 

insignificância. 

 

 

Bem por isso, deve-se afastar o crime 

patrimonial, à efetiva falta, como se viu, de um 

evidente patrimônio a ser protegido, preferindo-se, 
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por conseguinte, uma visão mais aberta, menos 

repressora,  talvez mais humanizada, ou uma justiça 

do razoável, desclassificando-se a imputação para 

constrangimento ilegal (cf. artigo 146 do CP). É que, a 

ameaça do agente, exercitada mediante a exibição de 

uma faca, na expressão da vítima (fls. 7 e 97-101), fê-

la imbuir-se de medo, produzindo uma ação mesmo 

singela e sem qualquer conotação patrimonial, em 

manifesto confronto com sua liberdade de 

autodeterminação. ... 

 

 

 

... dá-se parcial provimento ao apelo ministerial, 

para condenar os acusados pela prática de 

constrangimento ilegal (cf. artigo 146, caput e § 1º, do 

Código Penal) e, de ofício, declarar extinta a 

punibilidade dos apelados pelo advento da prescrição 

(cf. artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 110, § 1°, c.c. o 
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artigo 109, inciso VI, e o artigo 115, todos do Código 

Penal). ...” (fls. 221/227) 

 

  Já o v. acórdão tomado como PARADIGMA reconheceu:

  

 

Adoto, como razões de decidir, o parecer do 

Ministério Público Federal, ... : 

 

‘1) O Ministério Público de Minas Gerais 

interpõe o presente especial ... Pede o 

provimento ... para reformar a decisão do 

Tribunal de Alçada do Estado, que proveu 

parcialmente o recurso de apelação de Fabiano 

..., desclassificando o crime ... de roubo 

qualificado para constrangimento ilegal ... . 

 

2) Na compreensão do voto condutor do 

aresto, é possível a aplicação do princípio da 

insignificância no delito de roubo ... 

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

... para que se possa falar em 

tipicidade no delito de roubo é 

imprescindível significativa lesão ao 

patrimônio e à pessoa, cumulativamente. 

 

‘(...) ‘In casu’, o roubo foi de vinte 

reais, não havendo lesividade relevante ao 

patrimônio do ofendido, o que determina a 

descaracterização do crime complexo de 

roubo e, via de conseqüência, resultando 

na desclassificação do delito imputado ao 

apelante para o subsidiário crime de 

constrangimento ilegal descrito no art. 146 

do codex.’ ... . 

 

... 

 

4) A deliberação colegiada deve ser 

reformada. Contrariou dispositivos de lei 
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federal (arts. 101 e 157, do CP), como realçou as 

judiciosas razões ministeriais ‘in verbis’: 

 

‘(...) O v. acórdão como prolatado 

desafiou a melhor exegese a incidir sobre 

o delito de roubo, decompondo-o nos seus 

delitos formadores para dar a cada um, 

uma interpretação isolada. Através desse 

expediente, logrou-se a incidência do 

princípio da insignificância ou bagatela 

sobre o delito patrimonial isoladamente 

considerado, de modo a considerar a 

conduta atípica. De outro lado, restou o 

delito contra a pessoa que, por ausência 

de condição de procedibilidade teve 

extinta a punibilidade por implemento da 

decadência do direito de representar. 

‘(...) Acontece que o crime de roubo, 

delito complexo por excelência, composto 

por dois crimes que tutelam bens jurídicos 
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diversos, tem nessa peculiaridade a 

impossibilidade de incidência da bagatela. 

Com efeito, ainda que o crime patrimonial 

que compõe o delito de roubo acatasse 

isoladamente a aplicação do mencionado 

princípio, forçoso seria reconhecer que o 

delito restante, normalmente contra a 

pessoa, mostra-se refratário a tal proceder. 

De fato não é crível considerar-se 

insignificante o atentado à incolumidade 

física ou à liberdade individual. 
 

‘Como não se pode admitir o princípio 

da insignificância para um dos delitos 

componentes do crime complexo, também 

não se poderá recepcioná-lo para o próprio 

delito complexo, tomado em sua unidade. 

Isso se deve ao fato de ser imprescindível 

o tratamento unitário, sob pena de nos 

confrontarmos com palavras inúteis na lei. 
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A unidade de tratamento do crime 

complexo também ressai da orientação 

contida no art. 101/CP que, embora 

vislumbre situação diversa da discussão 

sobre a aplicação do princípio da 

insignificância, serve de baliza para 

autorizar a assertiva de que sempre deverá 

merecer tratamento unitário o delito a que 

se chamar de complexo.’ (fls. 281/283). 
 

5) O entendimento do ‘Parquet’ conforma-

se com a jurisprudência dessa Corte Nacional 

de Justiça e de alguns Tribunais Estaduais, 

expressa nos seguintes julgados: 
 

‘No roubo, mais do que o valor do 

bem subtraído, releva de importância a 

extrema vilania do agente, o que, por si só, 

merece a devida reprimenda. Inviável, 

diante da violência praticada, se exclua o 

delito sob a invocação da inexistência de 
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prejuízo, ou da aplicação do chamado 

'princípio da insignificância'’ (REsp. 74.302 

– Rel. Anselmo Santiago – j. 15.09.1997 – 

DJU 20.10.1997, p. 53.141). 

 

‘No delito de roubo, o fato da ‘res 

subtracta’ ser de valor irrisório não tem o 

condão de descaracterizar o crime, 

desclassificando-o para o do art. 155 do 

CP, bastando para a configuração do art. 

157 do CP, que a subtração da coisa tenha 

ocorrido mediante violência ou grave 

ameaça à pessoa’ (TACRIM-SP – AC – rel. 

Mesquita de Paula – RJD 23/321). 

 

‘A ação roubar arreda o delito 

bagatelar’ (TJRS – Ap. – Rel. Aido Faustino 

Bertocchi – j. 15.04.1999 – RJTJRGS 

196/150).’ 
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À vista do exposto, conheço do recurso e lhe 

dou provimento, para cassar o acórdão e restabelecer 

a sentença oriunda do Juízo da Comarca de 

Contagem, que condenara o recorrido por roubo 

qualificado.” 

 

 

  Em síntese, para o v. acórdão impugnado “... não se 

pode lançar mãos de penalidade deveras grave, como a imposta ao 

roubo, para prestigiar algo miúdo, coisa de inegável pequenez 

valorativa, cuja perda poderia ser suportada por qualquer pessoa de 

escassos recursos, sendo, portanto, de irrelevante e desmesurada 

insignificância. ... deve-se afastar o crime patrimonial, à efetiva falta, 

como se viu, de um evidente patrimônio a ser protegido, preferindo-se, 

por conseguinte, uma visão mais aberta, menos repressora,  talvez 

mais humanizada, ou uma justiça do razoável, desclassificando-se a 

imputação para constrangimento ilegal (cf. artigo 146 do CP). É que, a 

ameaça do agente, exercitada mediante a exibição de uma faca, na 

expressão da vítima (fls. 7 e 97-101), fê-la imbuir-se de medo, 

produzindo uma ação mesmo singela e sem qualquer conotação 

patrimonial, em manifesto confronto com sua liberdade de 
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autodeterminação. ...” (grifamos) (fls. 226/227), enquanto o v. 

acórdão adotado como paradigma, acolhendo integralmente a 

manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, conclui, 

indicando ementas de julgados, que:  “... ‘No roubo, mais do que o 

valor do bem subtraído, releva de importância a extrema vilania do 

agente, o que, por si só, merece a devida reprimenda. Inviável, diante 

da violência praticada, se exclua o delito sob a invocação da 

inexistência de prejuízo, ou da aplicação do chamado 'princípio da 

insignificância'’ ... ‘No delito de roubo, o fato da ‘res subtracta’ ser de 

valor irrisório não tem o condão de descaracterizar o crime, 

desclassificando-o para o do art. 155 do CP, bastando para a 

configuração do art. 157 do CP, que a subtração da coisa tenha 

ocorrido mediante violência ou grave ameaça à pessoa’ ... ‘A ação 

roubar arreda o delito bagatelar’  ... .’ 

  Situações idênticas, mas com decisões 

manifestamente opostas, no entanto, mais correto, a nosso ver, o 

posicionamento adotado pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, que deve prevalecer. 
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3. DO PEDIDO DE REFORMA. 
 

 

 

  Ante de todo o exposto, demonstrados 

fundamentadamente a contrariedade ou negativa de vigência 

ao art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e o dissenso 

pretoriano, aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, seja ADMITIDO o processamento do 

presente RECURSO ESPECIAL por essa Egrégia 

Presidência, bem como seja ele oportunamente 

CONHECIDO e PROVIDO pelo Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de cassar o v. acórdão 

impugnado, condenando os Recorridos pelo crime de roubo. 
 

  São Paulo, 05 de fevereiro de 2.009. 

 

= LUIZ ANTONIO CARDOSO = 

Procurador de Justiça 
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Índices 

Ementas – ordem alfabética  

Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 


