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 ROUBO IMPRÓPRIO – VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DURANTE A AÇÃO 

CRIMINOSA – CRIME IMPOSSÍVEL – INADMISSIBILIDADE. 

O sistema eletrônico de vigilância instalado em estabelecimento comercial não é 

capaz de impedir, por si só, a ocorrência do fato delituoso, ficando afastada a 

hipótese de crime impossível.    

(D.O.E., 30/11/2012,   p. 77 )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº0047944-

96.2010.8.26.0050(12ª Câmara da Seção Criminal), 

Comarca da Capital, em que figura como apelante 

F.J.R. e C.S.M., vem perante Vossa Excelência, 

com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, art. 255, § 2o, do RISTJ, 

art. 26 da Lei nº 8.038/90 e art. 541 do Código 

de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL 

para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

pelos motivos adiante aduzidos: 

1 – resumo dos autos 

 

 F.J.R. e C.S.M. foram denunciados pela 

prática do crime previsto no art. 157, §1o. e 2o, 

II, do Código Penal, pois teriam, em concurso, 

subtraído uma centrífuga (marca Mondial), 11 

peças de salame, além de uma lençol de casal 

(marca Karsten), figurando como vítima a empresa 

CARREFOUR, tendo sido utilizada violência 

posterior à subtração contra Francisco Cristiano 



Sales de Araújo, segurança do estabelecimento 

comercial. 

 

 Processados, sobreveio a r. sentença 

condenatória, impondo-se aos réus à pena de 6 

anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. 

 

 Inconformados, recorreram ao Egrégio 

Tribunal de Justiça ea douta Procuradoria de 

Justiça ofereceu parecer pelo seu improvimento. 

 

 A Egrégia 12ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, deu provimento 

ao apelo, reconhecendo a incidência do instituto 

do crime impossível, absolvendo os réus. 

 

 Eis o teor do v. Acórdão que reconheceu o 

instituto do crime impossível: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 Assim, tem-se incontroversa a ocorrência de 

roubo impróprio tal como reconhecido 

expressamente no v. Acórdão. 

 

 No entanto, em seguida, reconheceu-se 

também, por maioria de votos, aplicável na 

espécie o instituto do crime impossível definido 

no art. 17 do Código Penal. 

 

2 –CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 

 Diz o artigo 17 do Código Penal: 

 

Crime impossível 

 

Art. 17 Não se pune a tentativa 

quando, por ineficáciaabsoluta do meio 

ou por absoluta impropriedade do 

objeto é impossível consumar-se o 

crime. 

 

 Tratando-se de crime impossível, o Código 

Penal adotou a teoria objetiva temperada, isto 

é: 



 

“a punibilidade da tentativa é excluída 

quando, por ineficácia absoluta do meio 

empregado ou por absoluta impropriedade 

do objeto, era impossível a consumação 

do crime. Essa solução é igualmente 

imposta como um corolário lógico da 

noção realística do crime. Na tentativa 

com um meio absolutamente inidôneo, 

falha uma das condições à existência do 

crime (segundo a dita noção), isto é, a 

ocorrência, pelo menos, de real perigo 

de dano a um bem jurídico; na tentativa 

sobre objeto absolutamente impróprio, a 

atipicidade pena é ainda mais evidente: 

inexiste o bem jurídico que o agente 

supõe atacar. Dá-se a ineficácia 

absoluta de meio quando este, por sua 

própria essência ou natureza, é incapaz, 

por mais que se reitere o seu emprego, 

de produzir o evento a que está 

subordinada a consumação do crime. 

(...)” (cf. NELSON HUNGRIA, Comentários 

ao Código Penal, Rio de Janeiro, ed. 

Forense, 1978, vol. I, Tomo II, 5ª ed., 

p. 99). 

 



  Ainda sobre o disposto no art. 17 do 

Código Penal, MIRABETE esclarece que:  

 

“Resumindo distinções entre crime 

impossível e tentativa punível: no crime 

impossível, enquanto se desenrola a ação 

do agente ela não sofre interferência 

alheia, ao passo que na tentativa quase 

sempre a ação é interrompida por 

injunção externa. Nesta, também, o 

resultado delituoso é sempre possível 

porque os meios empregados são, por sua 

natureza, idôneos, e o objeto contra o 

qual o agente dirigiu sua conduta é um 

bem jurídico suscetível de sofrer lesão 

ou perigo de lesão, ao passo que, 

naquele, o emprego de meios ineficazes 

ou o ataque a objetos impróprios, isto 

é, a bens jurídicos que não comportam 

ofensa ou perigo de ofensa, inviabiliza 

o resultado delituoso” (cf. Manual de 

Direito Penal, Parte Geral, São Paulo, 

ed. Atlas, 2005, 1º vol.,  22ª ed., p. 

166-167). 

 

 Na mesma linha de raciocínio, DAMÁSIO E. DE 

JESUS também ensina que o legislador brasileiro 



abraçou a teoria objetiva temperada, que exige 

sejam absolutamente inidôneo o meio empregado ou 

pelo agente e o objeto sobre o qual a conduta 

recai. Em caso de inidoneidade relativa, há 

tentativa. (cf. Direito Penal, são Paulo, ed. 

Saraiva, Parte Geral, 12ª ed., 1988, 1º vol., p. 

303). 

 

  Para Cleber Masson, “para a configuração 

do crime impossível, por corolário, para o 

afastamento da tentativa, os meios empregados e 

o objeto do crime devem ser absolutamente 

inidôneos a produzir o resultado idealizado pelo 

agente. Se a inidoneidade for relativa, haverá 

tentativa.” (Direito Penal Esquematizado, São 

Paulo, ed. GEN, Parte Geral, 5a edição, volume 1, 

p. 355) 

 

  Bem tratando o tema, inclusive com 

absoluta identidade em relação ao caso concreto, 

Victor Eduardo Rios Gonçalves explica que “em 

nosso entendimento, a alegação de crime 

impossível em tais casos constitui 

desvirtuamento do texto legal, porque, à toda 

evidência, o meio empregado não é absolutamente 

ineficaz; tanto assim, que inúmeros furtos em 

supermercados se consumam, diariamente, em 



situação idêntica. A mera constatação de que não 

existe sistema de segurança totalmente eficaz já 

torna óbvia essa conclusão (...) É forçoso 

lembrar, ademais, que na última hipótese 

(agressão aos seguranças), o furto em andamento 

se transforma em roubo impróprio (art. 157, §1o, 

do CP), enquanto, se adotada a tese do crime 

impossível, isso não seria viável, pois, se não 

havia furto em andamento – já que crime 

impossível implica em atipicidade da conduta – a 

agressão posterior aos seguranças acabaria sendo 

interpretada como crime de lesão corporal ou de 

vias de fato” (Direito Penal Esquematizado, ed. 

Saraiva, 2012, p. 379) 

 

  Os ensinamentos doutrinários e a 

disposição doartigo 17 do Código Penal, deixam 

claro o equívoco do v. acórdão, que reconheceu a 

existência de crime impossível, em virtude de 

existir no estabelecimento comercial um sistema 

de alarme de antifurto. 

 

  O Colendo Superior Tribunal de Justiçajá 

apreciou a questão sob a ótica de crime 

patrimonial diverso (furto), mas que se permite 

a utilização de raciocínio análogo. 

 



STJ - PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE 

FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. ORDEM DENEGADA. 

1. O crime impossível somente se 

caracteriza quando o agente, após a 

prática do fato, jamais poderia consumar o 

crime pela ineficácia absoluta do meio 

empregado ou pela absoluta impropriedade 

do objeto material, nos termos do art. 17 

do Código Penal. 

2. A ação externa alheia à vontade do 

agente, impedindo a consumação do delito 

após iniciada a execução, caracteriza a 

tentativa (art.14, II, do CP). 

3. Ordem denegada. 

(HC 45.616/SP, Rel. Ministro  ARNALDO 

ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

09.08.2007, DJ 10.09.2007 p. 248) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO EM 

SUPERMERCADO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 

SEGURANÇA POR MEIO DE VIGILÂNCIA 

ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA 

INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. 

1. Esta Corte firmou entendimento em 

sentido de que, não basta o valor ínfimo 



da res furtivae para a configuração do 

princípio da insignificância, devendo 

haver observância de outros fatores, como 

as condições financeiras da vítima, a 

lesividade da conduta e a vida pregressa 

do acusado. Precedentes. 

2. A presença de sistema eletrônico de 

vigilância no estabelecimento comercial 

não torna o agente completamente incapaz 

de consumar o furto, logo, não há que se 

afastar a punição, a ponto de reconhecer 

configurado o crime impossível, pela 

absoluta ineficácia dos meios empregados. 

Precedentes. 

3. Recurso provido. 

(REsp 751.156/RS, Rel. Ministra  LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10.10.2006, 

DJ 13.11.2006 p. 289) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. 

SUPERMERCADO. SEGURANÇA POR MEIO DE 

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. 

ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. 

1. A presença de sistema eletrônico de 

vigilância no estabelecimento comercial 

não torna o agente completamente incapaz 



de consumar o furto, logo, não há que se 

afastar a punição, a ponto de reconhecer 

configurado o crime impossível, pela 

absoluta ineficácia dos meios empregados. 

Precedentes. 

2. Recurso provido. 

(REsp 554.233/RS, Rel. Ministra  LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23.08.2005, 

DJ 26.09.2005 p. 436) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TENTATIVA DE 

FURTO EM LOJA COM SISTEMA DE CIRCUITO 

INTERNO DE TV. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO-

CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 

1. A recorrida, no momento da subtração da 

res furtiva, estava sendo vigiada pelo 

sistema de segurança da loja por meio do 

circuito interno de TV, tendo sido 

abordada por uma vendedora que constatou a 

prática delituosa. 

2. Como há a possibilidade, mesmo que 

mínima, de o delito se consumar, não está 

configurada a hipótese de crime 

impossível. 

3. Tendo em vista a não-consumação do 

delito e o ínfimo valor da res furtiva, 



aplica-se à hipótese o princípio da 

insignificância. 

Precedentes do STJ. 

4. Recurso improvido. 

(REsp 710.667/RS, Rel. Ministro  ARNALDO 

ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

23.08.2005, DJ 03.10.2005 p. 324) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TENTATIVA DE 

FURTO EM SUPERMERCADO. DELITO PRATICADO 

SOB VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO 

CONFIGURADO. 

RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL. 

(REsp 508.224/RS, Rel. Ministro  HÉLIO 

QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 

26.04.2005, DJ 09.05.2005 p. 485) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO EM 

SUPERMERCADO. SISTEMAS DE SEGURANÇA. 

CONFIGURADA A VIOLAÇÃO. ART. 17. 

CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 

Não obstante o estabelecimento comercial 

estar equipado com sistemas de segurança, 

não se exclui a possibilidade de lesão. 



Os sistemas de vigilância são auxiliares 

do estabelecimento comercial no combate 

aos delitos, não garantindo, de forma 

peremptória, que certos crimes jamais 

ocorrerão. 

Recurso provido. 

(REsp 633.656/RS, Rel. Ministro  JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 

em 05.10.2004, DJ 08.11.2004 p. 285) 

 

CRIMINAL. RESP. TENTATIVA DE FURTO EM 

SUPERMERCADO DOTADO DE SISTEMA ELETRÔNICO 

DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 

I - Hipótese em que o agente, no momento 

da subtração da res furtiva, estava sendo 

observado pelo segurança do hipermercado 

através de sistema de monitoramento 

eletrônico, que vindo a revistá-lo, 

constatou a prática delituosa. 

II - O sistema de vigilância eletrônico 

instalado em uma loja, a despeito de 

dificultar a ocorrência de furtos no 

interior do estabelecimento, não é capaz 

de impedir, por si só, a ocorrência do 

fato delituoso, apto a ensejar a 

configuração de crime impossível. 



III - Diante da possibilidade, ainda que 

mínima, de consumação do delito, não há 

que se falar na hipótese de crime 

impossível. 

IV - Recurso provido. 

(REsp 555.268/RS, Rel. Ministro  GILSON 

DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 11.11.2003, 

DJ 09.12.2003 p. 337) 

 

 O fato objeto do recurso, ainda que não seja 

de crime de furto, mas de roubo impróprio, 

guarda paralelismo inquestionável. 

 

 O fato ora analisado (roubo impróprio) é 

incontroverso segundo o julgado, não dependendo 

de qualquer análise probatória. 

 

 O V. Acórdãoda Corte Paulista reconhece que 

os recorridos, após percorrerem os corredores do 

estabelecimento vítima, se apoderaram dos 

produtos, passando pelo caixa sem o devido 

pagamento. 

Incontroverso, também, o fato de terem sido 

abordados pelo segurança Francisco Cristiano 

Sales de Araújo já no estacionamento (fls. 297). 

 



Incontroversa,também,a agressão: “investiu 

um soco contra Francisco”. 

 

Assim, incontroversa a existência de crime 

de roubo na forma imprópria. 

 

Nesse sentido, como dito no v. Acórdão 

combatido, “diante do conjunto probatório acima 

exposto, chegar-se-ia à conclusão de que os 

acusados praticaram o delito a eles imputados na 

denúncia” (fls. 298 – último parágrafo). 

 

 No entanto, em seguida, o entendimento da 

Egrégia Câmara se inclinou para reconhecer o 

crime impossível, em razão das condutas dos 

recorridos, tipificadas como crime, estarem 

sendo monitorados por câmeras do estabelecimento 

comercial. 

 

 Nos dias atuais, os sistemas de segurança 

somente são auxiliares no combate à 

criminalidade e, naturalmente, úteis para evitar 

ou dificultar o cometimento desse tipo de 

delito, mas não asseguram que jamais este se 

consumará. 

 



 Assim, não havendo a absoluta 

impossibilidade de consumação do delito, não se 

caracteriza a hipótese de crime impossível. 

 

 Por outro lado, tratando-se de roubo 

impróprio, inadmissível a tentativa. 

 

 Nesse sentido, “o crime previsto no art. 

157, § 1º, do Código Penal consuma-se no momento 

em que, após o agente tornar-se possuidor da 

coisa, a violência é empregada, não se 

admitindo, pois, a tentativa (Precedentes do 

Pretório Excelso e desta Corte).Recurso provido 

para restabelecer a r. sentença condenatória que 

reconheceu a ocorrência do crime de roubo na 

forma consumada.” 

(STJ - REsp 1025162/SP, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2008, 

DJe 10/11/2008)  

 

 Por tais motivos, o v. acórdão negou 

vigência ao disposto no art. 17 do Código Penal, 

razão pela qual se pretende conferir a aplicação 

da lei penal tal como na r. sentença de 1º grau. 

 

3 – Divergência jurisprudencial 

 



3.1 – DECISÃO PARADIGMA 

 

 No julgamento de apelação n. 700377731072, 

2010, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul(cópia autêntica anexa), julgando 

fato análogo, entendeu pela inaplicabilidade do 

instituto do crime impossível. 

 

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. 
ROUBO IMPRÓPRIO. 

PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

 
A materialidade e a autoria restaram suficientemente 
comprovadas pela prova produzida nos autos. O réu foi 
revel. No entanto, foi preso em flagrante delito, quando 
estava no estacionamento do estabelecimento comercial, 
na posse de um monitor que havia subtraído do interior da 
loja. O emprego de violência também foi devidamente 
comprovado pelas provas colhidas em Juízo, porquanto o 
agente tentou evadir-se do local, utilizando-se de força 
física contra os funcionários do estabelecimento para 
manter-se na posse da res furtivae. 
 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. 
IMPOSSIBILIDADE. 
Eviidente a utilização de violência para tentar assegurar a 
impunidade do crime e a detenção da coisa para si, tendo 
em vista que devidamente comprovado pelas testemunhas 
ouvidas em Juízo. Ressalte-se que, embora a violência não 
tenha impedido que o réu fosse detido pelos funcionários 
do estabelecimento, isto não tem o condão de desclassificar 
o delito de roubo para furto. 
 

CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. 
 
O fato de o agente ter sido avistado enquanto 
retirava o dispositivo de segurança do monitor 
não caracteriza a inidoneidade do meio 



utilizado, porque conseguiu escondê-lo dentro 
de uma sacola - o que facilitaria sua saída do 
estabelecimento - ainda que sob vigilância, e 
porque o agente conseguiu ultrapassar o 
detector de metais, sendo detido somente no 
estacionamento do supermercado. 
 

PENA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. 
À vista dos vetores do art.59 do CP, a pena-base foi fixada 
no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes quaisquer 
atenuantes e agravantes. Por fim, na terceira fase, é de ser 
mantido o índice de redução pela tentativa, em 2/3, 
porquanto já fixado em grau máximo e inexistente recurso 
da acusação. 

REGIMECARCERÁRIO. 
O regime de cumprimento da pena deve ser o semi- aberto, 
à vista do artigo 33, § 2º, c, do CP. 

PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. 
A pena de multa, diante dos vetores do art. 59 do CP e da 
situação econômica do réu, deve ser mantida, porquanto já 
fixada no mínimo legal. 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. 
Possível a suspensão condicional da pena, à vista do artigo 
77 do Código Penal, com as condições a serem 
determinadas pelo juízo da execução. 

APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 
 

 

 Eis na íntegra o relatório e o voto do v. 

Aresto, da lavra da Desembargadora Isabel de 

Borba Lucas: 

R E L A T Ó R I O  

DES.ª ISABEL DE BORBA LUCAS (RELATORA) 

 

Inicialmente, adoto o relatório da sentença (fls. 105/106): 



 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO, através de seu representante, 

ofereceu denúncia contra CRISTIANO LEAL SILVEIRA, RG nº 1029920988, brasileiro, 

convivente em união estável, com 32 anos de idade à época do fato delituoso, nascido em 

03/12/1973, filho de Luiz Carlos Silveira e Elizete Regina Leal Silveira, natural de Porto 

Alegre/RS, dando-o como incurso nas sanções do delito capitulado no artigo 157, § 1º, do 

Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:  

    No dia 25 de abril de 2006, por volta das 16h05min, no 

estabelecimento comercial denominado “Supermercado Big”, situado na Av. Guilherme 

Schell, nº 9000, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado tentou subtrair, para si, 01 (um) 

monitor de computador, marca proviol, tela plana, 17 polegadas, avaliado em R$ 999,00 

(novecentos e noventa e nove reais), pertencente ao referido estabelecimento comercial. 

Na ocasião, o denunciado ingressou no estabelecimento comercial, juntamente com uma 

pessoa ainda não identificada e cortou o cabo que sustentava o referido objeto colocando-o 

dentro de uma sacola. Na sequência, o denunciado dirigiu-se para a saída do 

supermercado, passou pelos caixas e não efetuou o pagamento do objeto. 

    O crime não se consumou por circunstâncias alheias à 

vontade do agente, sendo que um supervisor do referido estabelecimento notou a ação do 

denunciado e abordou-o na saída da loja, apreendendo em seu poder o objeto furtado. Na 

abordagem, o denunciado reagiu entrando em luta corporal com a vítima Wagner Fabrício 

Barbosa Zavascki e outros funcionários do referido supermercado, a fim de assegurar a 

impunidade do crime ou a detenção do objeto para si, momento em que, a pessoa não 

identificada fugiu do local. 

    A res furtivae foi apreendida, avaliada e restituída a vítima, 

conforme autos inclusos.’ 

    A denúncia foi recebida em 05 de junho de 2006 (fl. 31). O 

acusado foi citado (fl. 69/v) e não compareceu à audiência designada para o interrogatório 

(fl. 72), sendo-lhe decretada a revelia (fl. 75). 

    Foi apresentada defesa prévia (fl. 79). 



    No curso da ação, colheram-se os depoimentos de duas 

vítimas (fls. 88/91), sendo homologada a desistência da oitiva do ofendido Márcio (fl. 86). 

    Declarada encerrada a instrução (fl. 867), os debates orais 

foram substituídos por memoriais escritos. 

    Em seus memoriais, o Ministério Público requereu a 

procedência da ação penal, com a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 1º c/c o 

artigo 14, inciso II, ambos do CP (fls. 96/99); a defesa, por seu turno, vindicou a absolvição 

ou a desclassificação para o tipo do artigo 155 do CP (fls. 101/103). 

    Sobreveio a sentença, fls. 105/111, publicada em 

07/04/2009 (fl. 112), que julgou procedente a denúncia, condenando o acusado à 

pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão (A fixação da basilar, em quatro 

anos decorreu da seguinte análise pelo magistrado a quo: Em obediência à norma diretiva do artigo 

59 do Código Penal, considerando que a culpabilidade se apresenta um pouco além do grau mínimo; 

que o apenado não registra antecedentes criminais; que não há elementos para uma avaliação 

segura de sua personalidade e conduta social; que os motivos do crime foram os próprios da 

espécie, ou seja, o lucro fácil; nada a ressaltar quanto às circunstâncias; que não houve qualquer 

conseqüência significativa, especialmente porquanto a res furtivae foi restituída à vítima; e, por fim, 

que o comportamento da vítima não contribuiu para a consecução do crime.Reconhecida a 

tentativa, a pena foi reduzida em 2/3 e assim se tornou definitiva), em regime aberto, e de 10 

(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime de roubo 

impróprio tentado. Por não preenchidos os requisitos, a decisão afastou as 

hipóteses de substituição ou suspensão da pena. Além disso, o réu restou 

condenado ao pagamento das custas processuais, salvo comprovada 

impossibilidade de fazê-lo, concedido o direito de apelar em liberdade. 

  Intimado o réu pessoalmente da sentença (fl. 131).  

  A defesa apelou (fl. 132), acostando razões nas fls. 135/142, 

postulando a absolvição, pelo reconhecimento do crime impossível, tendo em vista 

a vigilância exercida no interior da loja. Subsidiariamente, requer a desclassificação 

do delito para furto, pois ausente comprovação do emprego de violência ou grave 

ameaça, bem como redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Por fim, 



postula seja oportunizado o sursis processual ou operada a substituição da pena por 

restritivas de direitos. 

  Com as contra-razões recursais (fls. 144/148), pelo 

improvimento do apelo, vieram os autos. 

  Nesta Corte, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. José Carlos 

dos Santos Machado, opinou pelo improvimento do apelo da defesa (fls. 152/156). 

  É o relatório. 

 

V O T O S  

 

DES.ª ISABEL DE BORBA LUCAS (RELATORA) 

 

“Trata-se de recurso da defesa de CRISTIANO LEAL 

SILVEIRA, que pugna pela sua absolvição, pelo reconhecimento de crime 

impossível e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de 

furto, com fixação da pena no mínimo legal. Por fim, postula seja 

oportunizado o sursis processual ou operada a substituição da pena por 

restritivas de direitos. 

De início, o pleito absolutório resta rechaçado, pois os 

elementos reunidos no feito revelam que o acusado praticou o fato, 

como descrito na denúncia, empregando violência contra o supervisor 

do estabelecimento, a fim de assegurar a impunidade do crime. 

Compulsando os autos, verifica-se que a MATERIALIDADE 

do delito está suficientemente comprovada frente ao boletim de 



ocorrência das fls. 07/09, assim como pelo auto de apreensão da fl. 10, 

auto de restituição de fl. 16, e auto de avaliação indireta da fl. 22, além 

dos demais elementos probatórios constantes do feito. 

Na esfera da AUTORIA, já rebatendo as teses defensivas e 

concluindo pela condenação, merece reprodução a sentença 

vergastada, da lavra do ilustre Juiz de Direito, Dr. Paulo de Tarso 

Carpena Lopes, por haver equacionado adequadamente a matéria, 

evitando desnecessária tautologia e rendendo as merecidas 

homenagens (fls. 107/108): 

A vítima Wagner relatou que estava no seu 

primeiro dia trabalho no estabelecimento 

vítima, quando observou o acusado deixar o 

supermercado com “um monitor LCD (...) uma 

mochila verde também, uma pasta de 

papelão”, sem pagar pela mercadoria, 

momento em que foi realizada a abordagem. 

Asseverou que o denunciado havia cortado o 

alarme do produto, aludindo que ele “pegou 

um alicatezinho da loja, corta-fio, e era um 

cabo de aço que prendia”. Afirmou que o réu 

reagiu à abordagem e “daí no caso tivemos 

que segurar ele”.  

Claudionor, também funcionário do 

supermercado Big, noticiou que o réu estava 

deixando o estabelecimento na posse de um 

monitor, sem efetuar o respectivo pagamento, 

tendo sido abordado quando já estava no 

estacionamento. No mais, declarou que “na 

hora que o segurança chegou perto, ele tentou 

fugir aí tiveram que usar um pouco a força (...) 

pra conseguir segurar ele”.  



Nesse passo, haja vista a situação de 

flagrância da subtração e, ainda, que a prova 

oral evidencia que o réu, a fim de assegurar a 

impunidade do crime ou a detenção da coisa, 

reagiu à abordagem, sendo necessário o uso 

de força para contê-lo, não resta qualquer 

dúvida de que Cristiano cometeu o crime que 

lhe é atribuído. 

Considerando que ficou cabalmente 

demonstrado nos autos que o réu reagiu à 

abordagem dos seguranças do 

estabelecimento vítima, inclusive entrando em 

luta corporal com o funcionário Wagner (vide 

termos de declarações de fls. 11/13 e 

depoimentos das vítimas em Juízo), não há se 

falar em desclassificação para furto. Sinalo, no 

particular, que os relatos das vítimas são 

suficientes para convencer acerca da violência 

empregada pelo acusado – que entrou em 

combate com o funcionário Wagner. 

 

Diante do quadro exposto, resta evidente a autoria do 

delito, tendo o agente se utilizado de violência para tentar assegurar a 

impunidade do crime e a detenção da coisa para si. Aqui, ressalte-se 

que, embora a violência não tenha impedido que o réu fosse detido 

pelos funcionários do estabelecimento, isto não tem o condão de 

desclassificar o delito de roubo para furto. Ademais, conforme 

sustentado pelo julgador de primeiro grau, inexiste dúvida quanto ao 

emprego de violência, tendo em vista que devidamente comprovada 

pelas testemunhas ouvidas em Juízo. 



No que pertine ao pleito da defesa quanto à atipicidade 

da conduta, por se tratar de crime impossível, não merece guarida, 

porquanto a conduta somente não se consumou por circunstâncias 

alheias à vontade do agente, pois foi ele detido já no estacionamento 

do estabelecimento. 

O artigo 17, do Código Penal, assim dispõe sobre o crime 

impossível: 

“Não se pune a tentativa quando, por 

ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 

impropriedade do objeto, é impossível 

consumar-se o crime.” 

Destarte, verifica-se que o meio utilizado pelo agente era 

totalmente eficaz, pois conseguiu retirar o sistema de alarme do 

monitor, somente sendo detido quando deixava a loja, por ter sido 

avistado por um funcionário do estabelecimento. 

Neste sentido Nucci
1
 leciona: 

A lei penal exige que o meio utilizado seja 

totalmente ineficaz, devendo-se avaliar a 

eficácia no caso concreto, jamais 

teoricamente. Em tese, uma arma 

descarregada não é meio idôneo para matar, 

porém, se a vítima for cardíaca, poderá morrer 

pelo susto dos pretensos disparos feitos contra 

sua pessoa. Nesse caso, não houve crime 

impossível, pois o agente atingiu o resultado 

desejado. 

 

                                            
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Editora RT, 2009. 8ª 
edição, p. 192. 



De outra banda, o simples fato de o agente estar sendo 

vigiado após cortar o cabo de segurança do aparelho não caracteriza 

a inidoneidade do meio utilizado, primeiro porque conseguiu escondê-

lo dentro de uma sacola - o que facilitaria sua saída do 

estabelecimento - ainda que sob vigilância, e segundo porque o 

agente conseguiu ultrapassar o detector de metais, sendo pego 

somente no estacionamento do supermercado. 

Destaca-se, para que seja verificada a ineficácia do meio 

empregado, faz-se necessária a análise do caso concreto, avaliando-se 

as circunstâncias específicas em que ocorreu e sua capacidade de 

exaurir o cometimento do delito. 

No caso dos autos, a vigilância dos funcionários, ainda 

que dificulte o êxito da ação delitiva, não torna o meio utilizado 

absolutamente ineficaz. Tais medidas tratam apenas de obstáculos à 

subtração, não se mostrando aptas a evitar que o crime se consume. 

Atente-se para outros tantos exemplos de casos semelhantes, que, 

mesmo com todos os aparatos de segurança e vigilância que cada vez 

mais são instalados nos estabelecimentos comerciais, em geral, 

permanecem sendo consumados os furtos, uns sequer flagrados, 

outros consumados com exitosas fugas. 

Não bastassem tais fundamentos, não se pode esperar que 

somente a presença de mecanismos que visem à segurança dos 

produtos em estabelecimentos comerciais configure crime impossível, 

pois, então, tais lojas ficariam a mercê de investidas criminais diárias, 

não sendo possível a responsabilização dos agentes. 



Assim, configurou-se o delito previsto no artigo 157, §1º, 

aplicado, no caso, também o artigo 14, II, ambos do Código Penal, 

impondo-se a condenação, como está na sentença. 

Em razão do acima exarado, cabe analisar o 

APENAMENTO. 

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em quatro anos de 

reclusão, mínimo legal previsto para o delito, razão pela qual inexiste 

qualquer reparo que possa ser feito em benefício do apelante. 

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, restou 

inalterado o apenamento, mantido em quatro anos de reclusão. 

A seguir, na terceira fase, a sentença reduziu a pena em 

grau máximo, em razão da tentativa, motivo pelo qual não existe 

qualquer consideração que venha em benefício do réu, restando a pena, 

em definitivo, em 01 (ano) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. 

O regime de cumprimento da pena deve ser o aberto, à 

vista do artigo 33, § 2º, c, do CP, de acordo com o disposto na sentença. 

Por sua vez, a pena pecuniária, já fixada no mínimo legal, 

deve ser desta forma mantida. 

Entretanto, possível a suspensão condicional da pena, à 

vista do artigo 77 do Código Penal, com as condições a serem 

determinadas pelo juízo da execução. 

EM FACE DO EXPOSTO, voto no sentido de dar parcial 

provimento ao apelo da defesa, para conceder a suspensão condicional 



da pena, à vista do artigo 77 do Código Penal, com as condições a serem 

determinadas pelo juízo da execução.” 

 

DES. DANÚBIO EDON FRANCO (PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a).DES.ª FABIANNE BRETON BAISCH - De acordo com o(a) Relator(a).DES. 

DANÚBIO EDON FRANCO - Presidente - Apelação Crime nº 70037731072, Comarca 

de Canoas: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA 

CONCEDER A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, À VISTA DO ARTIGO 77 DO 

CÓDIGO PENAL, COM AS CONDIÇÕES A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO. UNÂNIME ." 

 

3.2 – COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

 

 Para o julgado recorrido: 

 

 

“Vê-se, destarte, que não haveria, 

decerto, como ultimar a ação criminosa. 

A segurança da loja sempre esteve 

preparada para evitar a consumação 

delitiva. Nesse contexto, sem descurar a 

divergência que grassa na jurisprudência 

pátria, e preservando, como sói 

acontecer, a intelecção diversa do Juízo 

de origem, tem-se que, até por uma 



questão de política criminal, a ação do 

acusado deve ser tida como crime 

impossível (cf. artigo 17 do Código 

Penal). Afinal de contas, não se pode 

punir a tentativa, quando se demonstra 

ser impossível a consumação do crime. E, 

no caso, isso ficou bem definido, pois o 

referido estabelecimento comercial era 

equipado com dispositivo de segurança 

que impedia a saída do acusado, em posse 

da ferramenta, sem que se acionasse o 

alarme, já que no interior do mencionado 

objeto havia dispositivo que 

possibilitava tal acionamento (cf. 

informações dos funcionários do 

estabelecimento à fls. 06)”. 

 

 Enquanto que para o julgado paradigma: 

 

“De outra banda, o simples fato de o agente estar sendo 

vigiado após cortar o cabo de segurança do aparelho não 

caracteriza a inidoneidade do meio utilizado, primeiro 

porque conseguiu escondê-lo dentro de uma sacola - o 

que facilitaria sua saída do estabelecimento - ainda que 

sob vigilância, e segundo porque o agente conseguiu 



ultrapassar o detector de metais, sendo pego somente no 

estacionamento do supermercado. 

Destaca-se, para que seja verificada a ineficácia do meio 

empregado, faz-se necessária a análise do caso concreto, 

avaliando-se as circunstâncias específicas em que ocorreu 

e sua capacidade de exaurir o cometimento do delito. 

No caso dos autos, a vigilância dos funcionários, ainda 

que dificulte o êxito da ação delitiva, não torna o meio 

utilizado absolutamente ineficaz. Tais medidas tratam 

apenas de obstáculos à subtração, não se mostrando 

aptas a evitar que o crime se consume. Atente-se para 

outros tantos exemplos de casos semelhantes, que, 

mesmo com todos os aparatos de segurança e vigilância 

que cada vez mais são instalados nos estabelecimentos 

comerciais, em geral, permanecem sendo consumados os 

furtos, uns sequer flagrados, outros consumados com 

exitosas fugas.”. 

 

 Como se vê, os dois julgados tratam de 

situações semelhantes.  

 

 A controvérsia reside em saber se o 

estabelecimento comercial dotado de medidas de 

segurança para evitar ou dificultar a prática de 



crime seria causa impeditiva de configuração de 

crime. 

 

 Para o julgado recorrido, o crime é 

impossível pois: 

 

“durante toda a ação, os bens 

permaneceram protegidos, tornando 

absolutamente ineficaz o meio empregada 

pelo agente caracterizada, assim, a 

hipótese do crime impossível, nos termos 

do art. 17 do Código Penal” 

 

enquanto que o acórdão paradigma assentou 

diversamente que  

 

“... De outra banda, o simples fato de o agente estar 

sendovigiado após cortar o cabo de segurança do 

aparelho não caracteriza a inidoneidade do meio 

utilizado, primeiro porque conseguiu escondê-lo dentro de 

uma sacola - o que facilitaria sua saída do 

estabelecimento - ainda que sob vigilância, e segundo 

porque o agente conseguiu ultrapassar o detector de 

metais, sendo pego somente no estacionamento do 

supermercado. 



Destaca-se, para que seja verificada a ineficácia do meio 

empregado, faz-se necessária a análise do caso concreto, 

avaliando-se as circunstâncias específicas em que ocorreu 

e sua capacidade de exaurir o cometimento do delito. 

No caso dos autos, a vigilância dos funcionários, ainda 

que dificulte o êxito da ação delitiva, não torna o meio 

utilizado absolutamente ineficaz. Tais medidas tratam 

apenas de obstáculos à subtração, não se mostrando 

aptas a evitar que o crime se consume. Atente-se para 

outros tantos exemplos de casos semelhantes, que, 

mesmo com todos os aparatos de segurança e vigilância 

que cada vez mais são instalados nos estabelecimentos 

comerciais, em geral, permanecem sendo consumados os 

furtos, uns sequer flagrados, outros consumados com 

exitosas fugas....”.  

 

 Por seu acerto, deve prevalecer neste 

feito,não só o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Rio Grande dos Sul, mas também a 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

4 – pedido de reforma 

 

 Diante do exposto, demonstrada a 

contrariedade à lei federal, além da dissidência 



jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do 

Estado de São Paulo a admissibilidade do 

presente recurso especial por esta Egrégia 

Presidência e a remessa dos autos para o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento 

e provimento, cassando-se o v. Acórdão da Corte 

Estadual Paulista e restaurando-se a condenação 

de Flávio de Jesus Rufino e Cristiane Silva 

Martins, nos termos da r. sentença de primeiro 

grau de jurisdição, por crime de roubo impróprio 

qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, 

§§ 1º e 2º, do Código Penal) 

  

   São Paulo, 05 de outubro de 2012. 
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