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Tese 400 

ROUBO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CRIMES AUTÔNOMOS – 

POSSIBILIDADE. 

É possível a coexistência entre o crime de associação criminosa e o 

de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, 

porquanto os bens jurídicos tutelados são distintos e os delitos 

autônomos.  

(D.O.E.,  p. )      
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 
PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação nº 0014608-14.2010.8.26.0079, da 

Comarca de Botucatu, em que são apelantes M. M. A., G. A. 

DE A. e C. DOS S., vem à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, 

no art. 541 do Código de Processo Penal e no art. 26 da Lei nº 

8.038/90, interpor RECURSO ESPECIAL contra o v. acórdão de ff. 

1035/1042, pelos seguintes motivos: 

 

 1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 C. DOS S., G. A. DE A. e M. M. DE A. viram-se 

condenados pela r. sentença de fls. 818/830 a cumprir sete (07) 

anos e oito (08) meses de reclusão, no regime fechado, e 

pagamento de quatorze (14) dias-multa, no piso, por infração ao 

artigo 157, §2º, I, II e V, c.c. artigo 288, parágrafo único, do 

Código Penal.  
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 Inconformados, recorreram os réus buscando o 

reconhecimento de um decreto absolutório, porquanto não 

comprovada a participação deles nos delitos imputados. 

MAURÍLIO objetiva, ainda, subsidiariamente, o afastamento das 

causas de aumento de pena e a possibilidade de recorrer em 

liberdade, enquanto que CLAUDINEI e GUILHERME requerem, 

também, o abrandamento da regência carcerária, nos termos do 

artigo 387,§2º, do CPP (fls. 872/878 974/981 989/996, 

respectivamente).  

 Regularmente processados, opinou a douta Procuradoria 

Geral de Justiça pelo não provimento dos recursos (fls. 

1014/1018). 

A 1ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, contudo, por unanimidade de 

votos: ”DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos 

interpostos para o fim de reduzir as penas impostas aos 

réus para seis (06) anos e dez (10) meses de reclusão e 

pagamento de treze (13) dias-multa, no piso, por infração 

ao artigo 157, §2º, V, c.c. 288, parágrafo único, do 

Código Penal, considerada a redação introduzida pela 

Lei 12.850/2013, mantida, no mais, a r. sentença ora 

hostilizada”, de conformidade com o Voto do Relator (ff. 

1035/1042), Des. Ivo de Almeida, a seguir transcrito: 

 

ACÓRDÃO  
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0014608-
14.2010.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes 
MAURÍLIO MOURA ANDRADE, GUILHERME ANTÔNIO DE ALMEIDA 
e CLAUDINEI DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.  
ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO aos recursos interpostos para o fim de reduzir as penas 
impostas aos réus para seis (06) anos e dez (10) meses de reclusão e 
pagamento de treze (13) dias-multa, no piso, por infração ao artigo 
157, §2º, V, c.c. 288, parágrafo único, do Código Penal, considerada a 
redação introduzida pela Lei 12.850/2013, mantida, no mais, a r. 
sentença ora hostilizada. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação 
dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e 
PÉRICLES PIZA. São Paulo, 14 de dezembro de 2015.  
IVO DE ALMEIDA  
RELATOR  
Apelação nº 0014608-14.2010.8.26.0079  
Apelantes: Maurílio Moura Andrade, Guilherme Antônio de 
Almeida e Claudinei dos Santos  
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo Corréus: 
Douglas Lucas Silva Gois e Juliano Janoario Comarca: Botucatu  
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A PAZ PÚBLICA 
Roubo triplamente majorado e formação de quadrilha armada. 
Absolvição Impossibilidade Afastamento de duas das três causas de 
aumento de pena relativa ao roubo em face da concomitante 
condenação dos réus pelo crime de formação de quadrilha armada, 
sob pena de haver “bis in idem” Redução das penas Imperiosidade 
Recursos parcialmente providos, nos termos propostos pelo voto.  
Vistos.  
CLAUDINEI DOS SANTOS, GUILHERME ANTONIO DE ALMEIDA e 
MAURÍLIO MOURA DE ANDRADE viram-se condenados pela r. 
sentença de fls. 818/830 a cumprir sete (07) anos e oito (08) meses de 
reclusão, no regime fechado, e pagamento de quatorze (14) dias-
multa, no piso, por infração ao artigo 157, §2º, I, II e V, c.c. artigo 288, 
parágrafo único, do Código Penal.  
Não foi permitido o apelo em liberdade.  
Inconformados, recorrem os réus a este E. Tribunal buscando o 
reconhecimento de um decreto absolutório, porquanto não 
comprovada a participação deles nos delitos imputados. MAURÍLIO 
objetiva, ainda, subsidiariamente, o afastamento das causas de 
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aumento de pena e a possibilidade de recorrer em liberdade, enquanto 
que CLAUDINEI e GUILHERME requerem, também, o abrandamento 
da regência carcerária, nos termos do artigo 387,§2º, do CPP (fls. 
872/878 974/981 989/996, respectivamente).  
Regularmente processados, opinou a douta Procuradoria Geral de 
Justiça pelo não provimento dos recursos (fls. 1014/1018).  
É o relatório.  
A acusação é no sentido de que os recorrentes, agindo em concurso e 
unidade de propósitos com Douglas Lucas Silva Goes, Juliano 
Janoário (sentenciados absolvidos) e outros indivíduos não 
identificados, em meados de novembro de 2010, associaram-se em 
quadrilha armada para o cometimento de crimes patrimoniais.  
Assim, no dia 09 de dezembro de 2010, os apelantes e os dois últimos 
sentenciados, adentraram na residência da vítima Christian Arthur, 
com Maurílio no comando dos demais agentes, mediante o emprego 
de armas de fogo e violência física (agressão por meio de chutes), 
oportunidade em que anunciaram o roubo e restringiram a liberdade 
desse ofendido (pulsos amarrados com fita e pernas com cadarço de 
tênis), subtraindo, então, para si, bens diversos de sua propriedade 
(R$1.940,00 - auto de avaliação indireta de fls. 66/67).  
Após deixarem a residência, local onde permaneceram por cerca e três 
horas, Christian conseguiu se soltar e ao sair em busca de socorro, 
percebeu que esses mesmos agentes foram praticar outro roubo em 
uma residência vizinha à sua, de propriedade de Denise Perencin Dias 
Paschoal, delito esse já julgado, inclusive, em grau de recurso 
(Apelação nº 0001952-88.2011 j. em 24/11/2014 parcial provimento 
para reduzir-lhes as penas impostas para cinco (05) anos e quatro (04) 
meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de treze (13) 
dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157,§2º, I e II, do Código 
Penal, V.U.).  
Consonte o apurado, em face de notícia anônima de que na residência 
de CLAUDINEI e GUILHERME encontravam-se produtos provenientes 
de práticas ilícitas, servidores públicos, durante o cumprimento de 
Mandado de Busca e Apreensão (fls. 26), para lá se dirigiram, 
localizando, então, bens subtraídos das vítimas Christian Arthur, Pedro 
Geraldo Bardizzi e Paulo Kenji Nagayama (estas duas últimas a partir 
de um roubo praticado no escritório “Haus Construtora” em 30 de 
novembro de 2010).  
Foram ainda localizadas na morada desses réus, quatro armas de fogo 
(três revólveres e uma arma tipo caseira imitando uma metralhadora), 
além de munições. Pois bem.  
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O pedido visando ao recurso em liberdade está prejudicado em razão 
do julgamento que ora se realiza. Aliás, tal postulação deveria ter sido 
deduzida pela via célere do “habeas corpus”.  
Registre-se, por pertinente, que à vista da precariedade da prova 
haurida, o douto magistrado sentenciante houve por bem absolver os 
réus Douglas e Juliano das imputações, nos termos do artigo 386, VII, 
do CPP.  
Todavia, no tocante aos demais acusados, ora recorrentes, a 
condenação pelos crimes a eles imputados era mesmo imperiosa, 
merecendo, contudo, pequenos retoques.  
Com efeito. Pese a negativa exercitada por CLAUDINEI, seu primo 
GUILHERME, e MAURÍLIO, em juízo (mídia digital de fls. 693), os 
elementos de convicção coligidos nos autos, são robustos para 
confirmar a condenação desses réus pelos crimes pelos quais foram 
acusados. Nesse norte toda a prova acusatória.  
A vítima Christian Arthur reconheceu pessoalmente, na polícia, 
CLAUDINEI, GUILHERME e DOUGLAS. MAURÍLIO, por fotografia (fls. 
27/29).  
Em juízo, com precisão e detalhes, narrou o roubo perpetrado em sua 
residência, descrevendo as agressões sofridas e as ameaças com 
emprego de armas de fogo.  
Contudo, reconheceu, em audiência, com certeza, somente a Maurílio, 
como sendo o agente que comandava os demais roubadores.  
Deixou de reconhecer, todavia, os demais, afirmando apenas uma 
semelhança no tocante à altura e cor da pele.  
Nesse mesmo sentido orientou-se a declaração de sua mulher Clara 
Fernandes de Bona (mídia digital de fls. 570).  
Os agentes públicos Afonso Marcelo Batista dos Santos, Caio César 
Capelli Zanin e Luís Santiago Castilho narraram sobre as diligências 
que culminaram na identificação dos réus, salientando, ainda, que 
conseguiram fulminar a quadrilha que atuava em diversos roubos na 
região.  
Em acréscimo, disseram que após cumprimento do mandado de busca 
na residência dos réus CLAUDINEI e GUILHERME, apreenderam 
parte dos produtos subtraídos do imóvel da vítima Christian e também 
dos ofendidos pertencentes ao escritório “Haus Construtora, além das 
armas (três revolveres e uma submetralhadora de fabricação caseira).  
Esclareceram, também, que CLAUDINEI lhes afirmou que quem 
deixara ali parte dos bens de Christian foram os réus Maurílio, Douglas 
e Juliano (mídia digital de fls. 570).  
A testemunha Daniele Santos da Silva, namorada de CLAUDINEI, em 
conflito com certas nuances apresentadas por este e por GUILHERME, 
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em seus interrogatórios, declarou ter presenciado seu namorado 
admitir aos policiais que as armas e demais objetos foram deixados na 
residência por Maurílio, Juliano e Douglas, frequentadores desse 
imóvel (fls. 31 e mídia digital de fls. 570).  
Já Reginaldo Pereira dos Santos, que na polícia afirmou ter ouvido 
comentários de que os autores do roubo no Condomínio Atiaia Lote 2ª, 
Demétria, no imóvel de Christian Arthur, teriam sido MAURÍLIO, 
JULIANO e DOUGLAS, em juízo, afirmou conhecer somente 
CLAUDINEI, “de vista do mesmo bairro” e não se recordar de seu 
depoimento policial (mídia de fls. 648).  
Por fim, realce-se, ainda, o depoimento de uma das vítimas de outro 
processo relativo ao roubo na Construtora, a testemunha Pedro 
Geraldo Barduzzi, que se encontrava com Paulo Kenji Nagayama, no 
dia dos fatos, disse que quem fez o reconhecimento de um dos réus na 
delegacia foi esse último ofendido (mídia digital de fls. 736).  
Ora, diante desse contexto probatório, ou seja, o réu MAURÍLIO foi 
reconhecido pela vítima Christian Arthur, sob o crivo do contraditório, 
como um dos autores do delito e os agentes públicos encontraram na 
residência de CLAUDINEI e GUILHERME, parte dos produtos 
subtraídos da residência de Christian e da Construtora, além das 
armas empregadas, ausente, pois, qualquer justificativa plausível por 
parte deles para a posse desses objetos, não há como negar a 
responsabilidade desses três agentes nas empreitadas criminosas.  
Alias, é por demais sabido que a jurisprudência é uníssona no sentido 
de que em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída 
em poder de um acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, 
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca e ante a 
sua ausência, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, a 
toda evidência, a confirmação do édito condenatório exarado em 
primeiro grau em desfavor desses três agentes.  
O quadro probatório demonstra, nitidamente, portanto, a autoria dos 
crimes, cumprindo frisar, também, que eles se uniram a outros 
indivíduos, utilizando-se da mesma estratégia: invasão de residências 
e anúncio de roubo aos respectivos moradores, conforme, inclusive, já 
delineado pela Relatoria em outra sentença condenatória, confirmada 
em grau de recurso, bem como o outro crime de roubo, da Construtora, 
que também está sendo apurado em autos apartados.  
Desta forma, indubitável a associação dos apelantes, delineado, pois, 
o vínculo ou o “animus” inerente ao crime de quadrilha armada.  
Todavia, no tocante ao roubo, as majorantes relativas ao emprego de 
armas e ao concurso de pessoas devem ser afastadas diante da 
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concomitante condenação dos réus pelo crime de formação de 
quadrilha armada.  
Isso porque, em coerência com outros julgados desta Colenda Turma 
Julgadora, em casos como dos autos, haveria dupla punição pela 
mesma circunstância, como se pode constatar pela doutrina que ora se 
colaciona: “Não obstante o crime deste art. 288 seja autônomo (isto é, 
sua consumação não depende da efetiva prática de crimes pelo 
bando), se dois ou mais membros da quadrilha praticam furto ou 
roubo, não poderá incidir a qualificadora do concurso de pessoas 
relativa a este crime, já que, em nosso entendimento, haveria neste 
caso 'bis in idem' (dupla punição pela mesma circunstância). (...) O 
mesmo entendimento deve ser aplicado na hipótese de concurso entre 
os crimes de quadrilha armada e roubo qualificado pelo emprego de 
arma, não podendo a 'arma' incidir duas vezes; neste caso, devem os 
agentes responder, em concurso material, pelos crimes de quadrilha 
armada e roubo simples” (Código Penal Comentado, Celso Delmanto 
e outros, São Paulo, Renovar, 7ª edição, p. 717).  
Por conseguinte, de rigor o parcial acolhimento dos apelos, a fim de 
afastar as duas causas de aumento, preservada, contudo, aquela 
inscrita no inciso V, do artigo 157 do CP, vale dizer, a restrição da 
liberdade da vítima.  
Nesse particular, anota-se que os agentes mantiveram Christian Arthur 
amarrado sob o poder deles, por tempo considerável (lá 
permaneceram por cerca de três horas), de modo a potencializar ainda 
mais a grave ameaça e a violência perpetrada (agressão por meio de 
chutes).  
Examinam-se, assim, as penas impostas a eles, redimensionando-as 
no tocante ao afastamento da dupla causa de aumento (emprego de 
armas e concurso de pessoas). No tocante ao crime de roubo, 
cuidando-se de réus primários, as penas-base foram aplicadas no 
patamar mínimo de quatro anos e dez dias-multa, no piso.  
Na etapa seguinte, ausentes agravantes, anotado que atenuante da 
menoridade relativa do réu GUILHERME, não tem o condão de reduzir 
as penas para aquém do piso, nos termos da Súmula 231, do C. STJ, 
as penas de todos os réus tornam-se inalteradas.  
Na etapa seguinte, o aumento de 5/12 exercitado pelo douto 
magistrado sentenciante deve ser afastado porque presente tão 
somente uma única causa de aumento de pena (restrição da liberdade 
da vítima), de modo que as penas até então conseguidas são elevadas 
de apenas um terço (1/3), estabilizando-as em cinco (05) anos e quatro 
(04) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, no piso.  
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Com relação ao crime de quadrilha ou bando armado, considerando-
se a redação introduzida pela Lei 12.850/2013, ao parágrafo único, do 
artigo 288 do CP, que determina o aumento de até metade, no caso de 
quadrilha armada, observado, no caso, que as quatro armas 
apreendidas, conforme laudo de fls. 179/182, e aplicado o princípio da 
retroatividade da Lei Penal mais benéfica, deve ser dimensionada para 
a fração máxima de metade (1/2), anotado que a antiga redação do 
parágrafo único do supracitado artigo 288 do CP estabelecia aumento 
no dobro.  
Logo, fixa-se a pena, para cada um deles, em um (01) ano e seis (06) 
meses de reclusão.  
Por fim, reconhecido o concurso material de infrações, somam-se as 
penas, chegando-se à reprimenda definitiva de seis (06) anos e dez 
(10) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, no piso.  
A imposição do regime prisional inicial fechado é, de fato, o mais 
adequado ao caso concreto, tendo em mira a quantidade de pena 
privativa de liberdade ora concretizada, a natureza e as circunstâncias 
dos delitos perpetrados, não tendo qualquer reflexo, na hipótese ora 
em apuração, o tempo de prisão provisória enfrentado pelos réus.  
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos 
interpostos para o fim de reduzir as penas impostas aos réus para seis 
(06) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de treze (13) 
dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157, §2º, V, c.c. 288, 
parágrafo único, do Código Penal, considerada a redação introduzida 
pela Lei 12.850/2013, mantida, no mais, a r. sentença ora hostilizada.  
IVO DE ALMEIDA 
Relator 
  

 

 
 Assim decidindo, a Egrégia Corte Bandeirante dissentiu de 

anterior jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

no sentido de que não ocorre a absorção do crime de 

roubo agravado pela causa de aumento do emprego de 

arma e do concurso de pessoas pelo crime de formação de 

quadrilha armada, autorizando, assim, a interposição deste 

recursal, nos termos no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição 
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Federal (HC 131.838/SP – Rel. Min. Nefi Cordeiro – 6ª 

Turma – julgado em 10.06.2014, Dje 01.07.2014). 

 
 
 
  

 2.  DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 

 

 A COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.287.467 - MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado em 

16/02/2012, DJe 05/03/2012, publicado na Revista Eletrônica 

de Jurisprudência, ora oferecido como paradigma (cópia 

anexada), assim decidiu sobre o tema: 

  
  
RECURSO ESPECIAL Nº 1.287.467 - MG (2011⁄0251814-2) 
  
RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ 
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
RECORRIDO  : ORIVEU LOPES  
ADVOGADO : MARCELO EUGÊNIO GARCIA E OUTRO(S) 

EMENTA 
  
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. QUADRILHA ARMADA. 
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 157, § 2.º E 288 DO CP. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA 
DAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. 
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. RECURSO PROVIDO. 
1. É perfeitamente possível a coexistência entre o crime de formação de quadrilha ou bando e o de 
roubo qualificado pelo uso de arma e pelo concurso de agentes, porquanto os bens jurídicos 
tutelados são distintos e os crimes, autônomos. 
2. Quadrilha armada e roubo com majoração de pena pelo emprego de armas e pela prática em 
concurso de agentes são crimes compatíveis; ou seja, não ocorre absorção do crime de quadrilha 
armada com o roubo qualificado, e vice-versa. Portanto, as penas se aplicam cumulativamente. 
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3. Recurso provido. 
  

ACÓRDÃO 
  
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior 
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por 
unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,  nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Adilson Vieira Macabu 
(Desembargador convocado do TJ⁄RJ) e Gilson Dipp votaram com a Sra. Ministra Relatora.  
  
Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2012 (Data do Julgamento) 
  
  

MINISTRA LAURITA VAZ   
Relatora 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.287.467 - MG (2011⁄0251814-2) 
   
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
RECORRIDO  : ORIVEU LOPES  
ADVOGADO : MARCELO EUGÊNIO GARCIA E OUTRO(S) 

RELATÓRIO 
  
A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em face de 
decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquela Unidade Federativa. 
Consta dos autos que o ora Recorrido foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa pela prática do crime 
previsto no art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. 
Contra essa sentença condenatória, a Defesa interpôs apelação, que foi provida em parte pela Corte 
a quo, diminuindo a pena para 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em 
regime fechado, nos termos da seguinte ementa: 

"APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS 
E RESTRIÇÃO DA LIVERDADE DA VÍTIMA - FORMAÇÃO DE QUADRILHA - AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS - DELAÇÃO DO CORRÉU - CONCURSO DAS 
MAJORANTES DO ROUBO COM A DE QUADRILHA - 'BIS IN IDEM' - CONFIGURAÇÃO - 
PENA - REDUÇÃO" (fl. 1130) 

Embargos declaratórios foram opostos pelo Parquet, que restaram rejeitados. 
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Em face do julgado, o Parquet interpôs recurso especial, sustentando negativa de vigência aos arts. 
157, § 2.º, inciso I e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. Requer, portanto, seja 
restabelecida as causas de aumento de pena. 
Contrarrazões às fls. 1171⁄1173. 
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 1193⁄1196, opinando pelo desprovimento do 
recurso especial. 
É o relatório. 
   
RECURSO ESPECIAL Nº 1.287.467 - MG (2011⁄0251814-2) 
   

EMENTA 
  
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. QUADRILHA ARMADA. 
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 157, § 2.º E 288 DO CP. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA 
DAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. 
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. RECURSO PROVIDO. 
1. É perfeitamente possível a coexistência entre o crime de formação de quadrilha ou bando e o de 
roubo qualificado pelo uso de arma e pelo concurso de agentes, porquanto os bens jurídicos 
tutelados são distintos e os crimes, autônomos. 
2. Quadrilha armada e roubo com majoração de pena pelo emprego de armas e pela prática em 
concurso de agentes são crimes compatíveis; ou seja, não ocorre absorção do crime de quadrilha 
armada com o roubo qualificado, e vice-versa. Portanto, as penas se aplicam cumulativamente. 
3. Recurso provido. 

VOTO 
  
A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (Relatora):  
O acórdão recorrido foi fundamentado nos seguintes termos: 
"Por outro lado, merece um pequeno reparo a decisão hostilizada, ante a ocorrência de 
verdadeiro bis in idem, caracterizador do excesso punitivo, já que a majorante do emprego de 
arma foi imposta cumulativamente, diante dos mesmos fatos, aos delitos de roubo e de quadrilha, 
havendo, ademais, dupla valoração do concurso de pessoas, que constitui circunstância elementar 
do delito de quadrilha. 

Decoto, pois, a majorante do inciso II do § 2.º do art. 157 e a prevista no parágrafo único do 
artigo 288, ambas do CP." (fl. 1141) 

Entretanto, é perfeitamente possível a coexistência entre o crime de formação de quadrilha armada 
e o de roubo qualificado pelo uso de arma e pelo concurso de agentes, porquanto os bens jurídicos 
tutelados são distintos e os crimes, autônomos.  
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
"PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 157, § 2.º E 288 DO CP. NÃO-OCORRÊNCIA. 
CONDENAÇÃO PRETÉRITA PELO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. PRÁTICA 
CONCOMITANTE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E DO 
CONCURSO DE AGENTES. INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM 
NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF.  
1. É perfeitamente possível a coexistência entre o crime de formação de quadrilha ou bando e o de 
roubo qualificado pelo uso de arma e pelo concurso de agentes, porquanto os bens jurídicos 
tutelados são distintos e os crimes, autônomos. Precedentes do STF. 
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2. Não há falar em bis in idem no caso porque, enquanto a formação de quadrilha ou bando, 
tipificado, aliás, em sua forma simples, constitui crime de perigo abstrato, o delito de roubo 
qualificado pelo uso de arma e pelo concurso de pessoas configura perigo concreto.   

3. Recurso não conhecido."(RESP 654.951⁄DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, DJe 29⁄11⁄2004)  

"[...] A qualificadora do concurso de agentes prescinde da presença física dos co-autores na fase 
executória do roubo, desde que tenham cumprido missões específicas, visando a tornar coberta de 
êxito a empreitada criminosa. É lícito o reconhecimento dessa qualificadora, a par da acusação 
pela prática do delito de bando ou quadrilha, dada sua diversa objetividade jurídica. 

Ordem conhecida, mas denegada." (HC 70.395⁄RJ, Rel. Ministro PAULO BROSSARD, 
SEGUNDA TURMA, decisão unânime, DJ de 06⁄05⁄1994) 

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONTINUIDADE 
DELITIVA. RECONHECIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO DA PROVA. NÃO 
CONHECIMENTO. DELITO DE QUADRILHA. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E EM 
CONCURSO DE AGENTES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 
1. É incompatível com o âmbito angusto do habeas corpus a pretensão de reexame de prova. 
2. Inexiste vinculação entre o delito de formação de quadrilha ou bando e aqueloutro que seus 
agentes venham a praticar, guardando, cada qual, sua autonomia. Precedentes. 
3. Não há impossibilidade qualquer no reconhecimento do crime de formação de quadrilha ou 
bando e das causas de aumento de pena, pelo emprego de arma e concurso de agentes, no delito 
de roubo. Precedentes. 

4. Ordem parcialmente conhecida e denegada.” (HC 28.035⁄SP, Rel. Ministro HAMILTON 
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 01.08.2005) 

"Quadrilha (ou quadrilha armada) e roubo com majoração de pena pelo emprego de armas e pela 
prática em concurso de agentes: compatibilidade ou não: análise das variações da jurisprudência 
do STF: opção pela validade da cumulação da condenação por quadrilha armada, sem prejuízo 
do aumento da pena do roubo por ambas as causas especiais. 

A condenação por quadrilha armada não absorve nenhuma das duas cláusulas especiais de 
aumento da pena de roubo previstas no art. 157, § 2º, I e II, do C. Penal: tanto os membros de 
uma quadrilha armada podem cometer o roubo sem emprego de armas, quanto cada um deles 
pode praticá-lo em concurso com terceiros, todos estranhos ao bando." (HC 76.213⁄GO, Rel. 
Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, PRIMEIRA TURMA, decisão unânime, DJ de 22⁄05⁄1998) 

Destarte, em consonância com os entendimentos acima transcritos, não há falar em bis in idem no 
caso porque, enquanto a formação de quadrilha armada constitui crime de perigo abstrato, o delito 
de roubo qualificado pelo uso de arma e pelo concurso de pessoas configura perigo concreto. 
No crime de quadrilha o bem jurídico tutelado é a paz pública, a tranquilidade e a segurança 
pública, postas em perigo pela só formação, circunstancia que mais se agrava se essa quadrilha se 
arma para a concretização do objetivo. Havendo a consolidação do crime pretendido dá-se o 
concurso material. Constituindo com isso fatos que se tomam separadamente para efeito de 
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punição. Ou seja, não ocorre absorção do crime de quadrilha armada com o roubo qualificado pelo 
uso de arma, e vice-versa. Portanto, as penas se aplicam cumulativamente. 
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para, reformando o 
acórdão recorrido, determinar o restabelecimento da decisão monocrática quanto à aplicação da 
causa de aumento prevista no inciso II do § 2.º do art. 157, e do parágrafo único do art. 288, ambos 
do Código Penal. 
É o voto. 
 
   

Como se vê, exsurge o dissídio jurisprudencial pela 

prolação do v. acórdão recorrido. 

 

 

 

 3.1- COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

 

 

Para o julgado impugnado: 

 

“no tocante ao roubo, as majorantes relativas ao 

emprego de armas e ao concurso de pessoas devem 

ser afastadas diante da concomitante condenação dos 

réus pelo crime de formação de quadrilha armada”. 

 

Já para o aresto paradigma: 

 

“é perfeitamente possível a coexistência entre o crime 

de formação de quadrilha armada e o de roubo 

qualificado pelo uso de arma e pelo concurso de 
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agentes, porquanto os bens jurídicos tutelados são 

distintos e os crimes, autônomos”.  

 
 Desse modo, deve prevalecer neste processo a orientação 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cassando-se o v. 

acórdão recorrido para que seja restabelecida a condenação de 

M. M. A., G. A. DE A. e C. DOS S. pela prática do crime do 

artigo 157, parágrafo 2º, I, II e V do Código Penal. 

 

 

 

 3 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 

 

 Diante do exposto, demonstrada a negativa de vigência de 

lei federal e a divergência jurisprudencial, aguarda esta 

Procuradoria Geral de Justiça o deferimento do processamento 

deste recurso especial por essa Egrégia Presidência, remetendo-

se os autos para o Colendo Superior Tribunal de Justiça para 

conhecimento e provimento deste apelo raro, com o consequente 

restabelecimento da sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de 

Botucatu que condenou M. M. A., G. A. DE A. e C. DOS S. pela 

prática do crime do artigo 157, parágrafo 2º, I, II e V do Código 

Penal. 

 

São Paulo, 14 de março de 2016. 
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