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Tese 363 

ROUBO – EMPREGO DE ARMA – INSTRUMENTO CONTUNDENTE – 

CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO PARÁGRAFO 

2º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – CARACTERIZAÇÃO.  

Caracteriza a causa de aumento de pena prevista no inciso I do parágrafo 2º 

do artigo 157 do Código Penal a conduta do agente que se vale de 

instrumento contundente (pedaço de madeira) para superar a resistência da 

vítima no crime de roubo.  

(D.O.E.,   p. )   

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos da Apelação Criminal nº 0015957-87.2012.8.26.0562, 

Comarca de Santos, em que é apelante E.O.R., vem perante Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição 

da República, artigo 255, § 2o, do RISTJ, artigo 26 da Lei nº 8.038/90 e 
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artigo 541 e § único do Código de Processo Civil, interpor RECURSO 

ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de decisão da 

C. Décima Sexta Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME  

 O sentenciado E.O.R. foi condenado pelo MM. Juiz de 

Direito a quo ao cumprimento da pena corporal de 06 (seis) anos de 

reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) 

diasmulta, no valor mínimo legal, como incurso no art. 157, §2º, inciso I, do 

Código Penal1.  

 Segundo consta da denúncia, “a vítima é  padeiro no local 

e se encontrava sozinho quando se  viu surpreendido pelo acusado, que 

lhe aplicou uma  gravata e, de posse de um cabo de vassoura, passou  a 

desferir golpes contra a sua cabeça, fazendo-o  desfalecer, quando então 

subtraiu os bens acima descritos”. 

 Apelou a defesa buscando a absolvição, com fundamento 

na fragilidade probatória. De forma alternativa, defendeu fosse afastada a 

causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma.  

 Recurso processado e respondido, manifestando-se o 

Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do pedido.  

 Apreciando o recurso, os julgadores da Colenda Décima 

Sexta Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, por unanimidade, DERAM PARCIAL PROVIMENTO tão somente 

                                                 
1 Sentença – fls. 153/156 
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para afastar a qualificadora relativa ao emprego de arma, mantidos os 

demais termos da r. decisão de Primeiro Grau2. 

 Assim entenderam os doutos Julgadores, em acórdão que 

foi relatado pelo Des. NEWTON NEVES, ora transcrito por imagem: 

 

                                                 
2 Acórdão – fls. 204/212 
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Portanto, para o v. acórdão, um pedaço de pau utilizado à 

guisa de arma no crime de roubo não autoriza o reconhecimento da causa de 

aumento de pena prevista no § 2º, inc. I, do artigo 157 do Código Penal, por 

não possuir potencialidade lesiva. 

Decidindo dessa forma, a douta Câmara Criminal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou por negar 

vigência à lei federal (artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal) e por 

dissentir de jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, legitimando, dessarte, a interposição do presente recurso especial, 

pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. 

 

 

 



Recurso Especial nº 0015957-87.2012.8.26.0562 
                                                           Página 12 de 35 

 
 
 
 
 
 

2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL 

 Preceitua o artigo 157 do Código Penal: 

Art. 157 - 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; 
..................................... 
 

 Arma, no conceito técnico e legal, é o "artefato que tem 

por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas", de 

acordo com o art. 3º, IX, do Anexo do Decreto 3.665, de 20-11-2000. 

 Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI, arma “é o 

instrumento utilizado para defesa ou ataque. Denomina-se arma 

própria, a que é destinada, primordialmente, para ataque ou defesa (ex.: 

armas de fogo, punhal, espada, lança etc.). Logicamente, muitas outras 

coisas podem ser usadas como meios de defesa ou de ataque. Nesse 

caso, são as chamadas armas impróprias (ex.: uma cadeira atirada 

contra o agressor; um martelo utilizado para matar; uma ferramenta 

pontiaguda servindo para intimidar).3” 

 E prossegue o autor: “Refletindo melhor a respeito, 

pensamos que o tipo penal se vale da acepção ampla do termo, ou seja, 

                                                 
3 GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal Comentado, 10ª. ed. rev. atual. e ampl., São 
Paulo : RT, 2010, p. 761 
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refere-se tanto às armas próprias, quanto às impróprias, pois ambas 

apresentam maior perigo à incolumidade física da vítima”4. 

 O festejado MAGALHÃES NORONHA sustenta a mesma 

idéia: “Há também as armas impróprias, que são instrumentos ou 

objetos que, não tendo o fim especial de matar, ferir, ou ameçar, 

servem, entretanto, para sua realização. Assim uma pedra, uma cadeira. 

Assim uma pedra, cadeira, garrafa, corda etc. De modo geral, todo 

objeto de poder ofensivo e usado intencionalmente constitui arma. É 

necessário que ela sirva para efetivação da violência ou realização da 

ameaça, isto é, seja idônea à consecução desses meios. (...)”5. 

 Não difere dessa definição MIRABETE, para quem “arma, 

no sentido jurídico, é todo instrumento que serve para o ataque ou 

defesa, hábil a vulnerar a integridade física de alguém (item 3.1.5)”6. 

 No caso dos autos, segundo reconheceu o próprio acórdão, 

“a vítima é  padeiro no local e se encontrava sozinho quando se  viu 

surpreendido pelo acusado, que lhe aplicou uma  gravata e, de posse de 

um cabo de vassoura, passou  a desferir golpes contra a sua cabeça, 

fazendo-o  desfalecer, quando então subtraiu os bens acima  descritos”7.  

 Evidente que houve emprego do pedaço de pau (cabo de 

vassoura) à guisa de arma, pois foi utilizado como objeto contundento apto 

                                                 
4 Ob.cit., p. 761 
5 E. MAGALHÃES NORONHA, Direito Penal, São Paulo : ed. Saraiva, 22ª. ed., 1987, p. 154 
6 JULIO FABBRINI MIRABETE, Manual de Direito Penal, 3ª. ed., São Paulo : Atlas, 1986, p. 
214 
7 P. 207 
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a ferir e provocar o desafalecimento da vítima (conforme fotos do ataque 

juntadas aos autos no laudo pericial específico8). 

 Contudo, mesmo sendo esse o contexto, a Egrégia Câmara 

Criminal da Corte Paulista acabou por entender que o pedaço de pau 

utilizado não tem potencialidade lesiva a erigi-lo à categoria de arma 

imprópria, negando vigência ao artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.  

 

 

3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – DECISÃO PARADIGMA  

No julgamento do AgRg no Habeas Corpus nº 199.578/SP, 

do qual foi Relator o Ministro JORGE MUSSI (j. 24/04/2012, DJe 

08/05/2012), cujo acórdão foi publicado, na íntegra, na Revista Eletrônica 

de Jurisprudência (decisão que ora se oferece como paradigma), a 

Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:  

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E 
CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO DE PEDAÇO 
DE MADEIRA. ARMA IMPRÓPRIA. POTENCIALIDADE 
LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME 
PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE 
OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O SEU 
EFETIVO EMPREGO. LESIVIDADE DO 
INSTRUMENTO QUE INTEGRA A SUA PRÓPRIA 
NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. 
ÔNUS DA DEFESA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 
PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO 
AGRAVADA NESSE PONTO. 

                                                 
8 Laudo pericial – fls. 116/120 
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1. O inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal prevê que a 
pena do roubo aumenta-se de 1/3 (um terço) até 1/2 
(metade) quando a violência ou ameaça, empregada para a 
subtração, é exercida com o emprego de arma, que, no 
conceito técnico e legal é o "artefato que tem por objetivo 
causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas" (art. 
3º, IX, do Anexo do Decreto 3.665, de 20-11-2000), aqui 
incluídas a arma de fogo, a arma imprópria e quaisquer 
outros "artefatos" capazes de causar dano à integridade física 
do ser humano ou de coisas. 

2. Para a incidência da causa especial de aumento em exame 
bastam a posse ostensiva ou anunciada da arma e a efetiva 
intimidação à vítima, que assim se sente em razão do perigo 
real que o artefato representa à sua integridade física. 

3. Consoante recente julgado da Terceira Seção deste 
Tribunal Superior, para o reconhecimento da presença da 
causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 
157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da 
arma utilizada no assalto e a realização de exame pericial 
para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes 
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo 
emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 

4. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma 
imprópria empregada no roubo - um pedaço de madeira -, 
sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal 
evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 

5. Exigir a apreensão e perícia em pedaço de madeira 
comprovadamente empregado no assalto para intimidar a 
vítima teria como resultado prático estimular os criminosos a 
desaparecer com o objeto, de modo que a aludida majorante 
dificilmente teria aplicação. 

6. Ausente o alegado constrangimento ilegal apontado na 
impetração quanto ao reconhecimento da causa especial de 
aumento de pena do emprego de arma no roubo, deve ser 
reconsiderada a decisão atacada nessa parte. 
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REPRIMENDA. REGIME INICIAL DE 
CUMPRIMENTO. MODO FECHADO DETERMINADO 
COM BASE NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO 
DELITO. DESCABIMENTO. 

PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGALMENTE 
PREVISTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
FAVORÁVEIS. ART. 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. 
SÚMULAS 718 E 719 DA SUPREMA CORTE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 

ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. DECISUM 
MONOCRÁTICO ACERTADO. 

1. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece que o 
condenado à pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente 
a 8 (oito) poderá iniciar o cumprimento da reprimenda no 
regime semiaberto, observando-se os critérios do art. 59 do 
aludido diploma legal. 

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente 
no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal e 
sendo o acusado primário e sem antecedentes, não se justifica 
a fixação do regime prisional mais gravoso. 

3. A Suprema Corte, nos verbetes 718 e 719, sumulou o 
entendimento de que a opinião do julgador acerca da 
gravidade genérica do delito não constitui motivação idônea 
a embasar o encarceramento mais severo do sentenciado. 

4. À míngua de fundamentação concreta para a imposição de 
regime mais rigoroso, evidente o constrangimento ilegal a 
que estava submetido o paciente, dando ensejo à concessão 
da ordem mandamental, na forma como pretendida. 

5. Agravo regimental parcialmente provido apenas para 
restabelecer o acórdão impugnado na parte em que 
reconheceu a aplicação da causa especial de aumento de 
pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. 

(AgRg no HC 199578/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012)  

 



Recurso Especial nº 0015957-87.2012.8.26.0562 
                                                           Página 17 de 35 

 
 
 
 
 
 

 Este o v. acórdão, ora transcrito por imagem: 
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Emerge patente, assim, a instauração de dissídio pretoriano, 

causada pela prolação, em Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 

bandeirante, da decisão ora guerreada. 

 

 

3.1. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 É perfeita a identidade entre a situação                                                       

objetivada nos autos e aquela apreciada no aresto indicado como paradigma 

do dissídio. Nas duas, devidamente materializada a efetiva subtração de 

valores da vítima, mediante o empego de violência. Opostas, no entanto, as 

conclusões a que chegaram o acórdão recorrido e a decisão confrontada. 

 Para o v. acórdão recorrido:  

“Todavia, assiste razão a douta defesa  quando alega a não 
caracterização da qualificadora  decorrente do emprego de arma.   

O instrumento utilizado pelo roubador  para intimidação 
da vítima demonstra plenamente a  grave ameaça, mas não se 
mostra suficiente a  ensejar a correspondente causa especial de  
aumento. Em verdade o que se vê pelo relato da  vítima é que o 
que foi utilizado é um pedaço de  pau, portanto, sem 
potencialidade lesiva a erigir  aquele pedaço de madeira à categoria 
de arma  imprópria.   

Sobre o tema já decidiu o Colendo  Superior Tribunal de 
Justiça:   

“PENAL E PROCESSUAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO.  
POSSE TRANQÜILA DA RES FURTIVA. 
DESNECESSIDADE. SIMULACRO  DE ARMA. 
PEDAÇO DE MADEIRA. CIRCUNSTÂNCIA LEGAL 
DE AUMENTO  DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 
REGIME INICIAL FECHADO.  FUNDAMENTAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS  
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FAVORÁVEIS. REGIME SEMI-ABERTO. 
CABIMENTO. O crime de roubo  próprio consuma-se no momento 
ainda que breve em que o  agente torna-se possuidor da res furtiva, 
mediante grave  ameaça ou violência, sendo desnecessário que o bem saia 
da  esfera de vigilância da vítima, bastando que cessem a  
clandestinidade ou a violência. Entendimento firmado pela  Terceira 
Seção do STJ. O porte de um pedaço de pau,  escondido sob a camisa, 
não autoriza a incidência da causa  de aumento de pena prevista no art. 
157, § 2º, I, do Código  Penal, tanto porque não é arma, como pela 
ausência de  potencialidade lesiva (perigo real) para a vítima.  
Afirmadas favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59  do Código 
Penal, incabível a imposição de regime inicial  fechado, quando a lei 
permite regime mais favorável, sem  fundamentação objetivamente 
motivada. A gravidade do crime  de roubo, em si mesma, não é 
capaz de determinar a  imposição do regime inicial fechado, 
posto que ínsita ao  tipo penal. Ordem concedida para 
expungir a circunstância  legal de aumento de pena (art. 157, § 
2º, inciso I, do CP)  e, DE OFÍCIO, determinar a imposição 
de regime inicial  semiaberto”. (HC 33278/SP, Rel. Ministro 
Paulo Medina, 6ª  Turma, j. 22/06/2004).   

Vê-se, destarte, que a qualificadora  não restou 
caracterizada, pelo que o acréscimo de  um terço, a ela 
correspondente, não pode ser  aplicado.   

Desta forma, impõe-se a  desclassificação do delito para o 
crime de roubo  simples (art. 157, “caput”, CP), o que exige a  
adequação da pena.”   

 (fls. 209/211) 

 

 Enquanto para o r. julgado paradigma:  

“A autoridade impetrada, por seu turno, ao dar 
provimento ao apelo  ministerial, reconheceu a aplicação da 
agravadora do crime, consignando que:   

3. Examino o recurso ministerial.   
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3.1. Busca o órgão do Ministério Público o  reconhecimento 
da causa de aumento de pena do inciso I  do § 2o do artigo 
157 do Código Penal.  Com razão.   

Arma é todo instrumento apto a ofender a integridade  
física, seja fabricado com essa finalidade (as chamadas  
armas próprias), seja fabricado com finalidade diversa (as  
denominadas armas impróprias).   

É justamente esse conceito lato o adotado pelo legislador  no 
§ I o do artigo 157 do Código Penal, ao prever a  
exacerbação da pena do sujeito ativo do crime de roubo  "se 
a violência ou a ameaça é exercida com emprego de  arma."   

Bem por isso, o uso de pedaços de madeira 
para a  ameaça configura a causa de aumento 
do emprego de  arma no crime de roubo.   

[...]   

Ademais, é desnecessária à caracterização da 
causa  de aumento de pena do inciso I do § 2o 
do artigo 157  do Código Penal, a apreensão - 
ou a submissão à  perícia - da arma 
empregada no roubo, podendo a  prova da 
majorante ser produzida por qualquer meio.  
[...]   

No caso vertente, é evidente que a arma 
imprópria  manejada por Leonardo tinha 
poder vulnerante. Tanto  é que as ameaças 
efetuadas por Leonardo, armado  com o 
pedaço de madeira, fizeram com que o  
ofendido cedesse às ordens dos meliantes.  Se 
não bastasse, quando a vítima, já desapossada 
do  dinheiro e do telefone celular, tentou sair 
do palco do  crime, Leonardo determinou que 
voltasse. E a  ameaça levada a efeito pelo 
apelado, caso  recalcitrasse, era de "estourar a 
cabeça do ofendido  com a madeira".   
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Reconheço, pois, a causa de aumento. (fls. 40-43 -  
grifamos)   

Verifica-se, portanto, que o Tribunal a quo apoiou-se no 
depoimento da  vítima para comprovar a efetiva utilização de 
arma imprópria no delito perpetrado. E  as declarações da 
vítima, por sua vez, foram claras e precisas, sendo suficientes  
para fins de reconhecimento da incidência da majorante do 
inciso I do § 2º do art.  157 do Código Penal, pelo que torna-
se irrelevante a falta de apreensão e perícia no  objeto 
utilizado para caracterizar a grave ameaça.   

E isto porque a utilização de um pedaço de madeira 
de forma  ostensiva, como ocorreu na espécie, tanto que 
destacou a Corte impetrada que  houve ameaça, pelo 
roubador, de utilizá-lo caso o ofendido não obedecesse sua  
ordem de retornar (fls. 43), foi apta a intimidar a vítima, 
configurando-lhe perigo real,  até porque se presume, nesse 
caso, a potencialidade lesiva do instrumento  empregado no 
assalto, mormente quando nada se produziu nos autos em 
sentido  diverso, ônus que, diga-se, nos termos do art. 156 do 
CPP, incumbiria à defesa, que  fez a alegação.”   

(em anexo) 

 

 Em síntese, para a r. decisão recorrida o uso de um pedaço 

de pau não caracteriza o emprego de arma no crime de roubo, por não ter 

potencialidade vulnerante (“O instrumento utilizado pelo roubador  para 

intimidação da vítima demonstra plenamente a  grave ameaça, mas não 

se mostra suficiente a  ensejar a correspondente causa especial de  

aumento. Em verdade o que se vê pelo relato da  vítima é que o que foi 

utilizado é um pedaço de  pau, portanto, sem potencialidade lesiva a 

erigir  aquele pedaço de madeira à categoria de arma  imprópria.”). 

 Já para o v. acórdão trazido à colação o entendimento é 

outro, pois considera que “a utilização de um pedaço de madeira de 
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forma  ostensiva, como ocorreu na espécie, tanto que destacou a Corte 

impetrada que  houve ameaça, pelo roubador, de utilizá-lo caso o 

ofendido não obedecesse sua  ordem de retornar (fls. 43), foi apta a 

intimidar a vítima, configurando-lhe perigo real,  até porque se 

presume, nesse caso, a potencialidade lesiva do instrumento  

empregado no assalto...”. 

 Mais acertada, a nosso ver, a posição adotada pelo C. 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

 

4. RAZÕES  DO  PEDIDO  DE  REFORMA  DA  DECISÃO 

RECORRIDA 

Ante o exposto, demonstrados fundamentadamente a 

negativa de vigência à lei federal e o dissídio jurisprudencial, aguarda o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO seja deferido o 

processamento do presente Recurso Especial por essa Egrégia 

Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo 

Superior Tribunal de Justiça, para que seja cassada a decisão impugnada 

na parte em que afastou a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, 

inciso I, do Código Penal, restabelecendo na íntegra a r. sentença de 

Primeiro Grau.  

São Paulo, 18 de março de 2013. 

 

 
LILIANA MERCADANTE MORTARI 

PROCURADORA DE JUSTIÇA  


