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O emprego de violência contra o ofendido para que o agente possa 

se dos esforços realizados pela vítima, em busca da 

recuperação do bem subtraído, por incompatível com o furto, 
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PAULO, nos autos da 

97.2014.8.26.0

figura como a

com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição 

Federal; e no artigo 1.029 do Código de Processo Civil

RECURSO

DE JUSTIÇA

 

1 – RESUMO DOS AUTOS

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAUL
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

 
Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

, nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 

.8.26.0576, comarca de São José do Rio 

acusado M. C. B., vem à presença de Vossa Excelência, 

com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição 

no artigo 1.029 do Código de Processo Civil

RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos. 

RESUMO DOS AUTOS 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

O ESTADO DE SÃO 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010905-

José do Rio Preto, em que 

vem à presença de Vossa Excelência, 

com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição 

no artigo 1.029 do Código de Processo Civil, interpor 

SUPERIOR TRIBUNAL 
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da Comarca de São José do Rio Preto às penas de 04 (quatro) anos e 

08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 11 (onze) 

dias-multa, no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 157, § 1º, 

Código Penal, e absolvido de imputação de prática de crime tipificado 

no artigo 129, 

do Código de Processo Penal 

 

telefonia móvel e

Cavalcante da Silva e se evadiu em bicicleta. O proprietário iniciou 

perseguição e conseguiu desequilibrar o acusado em sua bicicleta, 

tentando reaver o bem subtraído, oportunidade em que o réu 

agressões à v

ofendido recuperasse o aparelho.

 

com a reação do ofendido, voltou ao local dos fatos e agrediu a vítima 

com uma cruz de bronze, causando lesões

Em relação a essa última conduta, o recorrente foi absolvido pelo Juízo 

monocrático. 

 

desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias 
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M. C. B. foi condenado, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal 

da Comarca de São José do Rio Preto às penas de 04 (quatro) anos e 

08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 11 (onze) 

multa, no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 157, § 1º, 

Código Penal, e absolvido de imputação de prática de crime tipificado 

no artigo 129, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, 

do Código de Processo Penal (fls.162/164). 

Segundo a denúncia, o acusado subtraiu aparelho de 

telefonia móvel exposto à venda em banca de Valter Santos 

Cavalcante da Silva e se evadiu em bicicleta. O proprietário iniciou 

perseguição e conseguiu desequilibrar o acusado em sua bicicleta, 

tentando reaver o bem subtraído, oportunidade em que o réu 

agressões à vítima, iniciando briga, que, contudo, não impediu que o 

ofendido recuperasse o aparelho. 

Ainda segundo a inicial acusatória, o réu, inconformado 

com a reação do ofendido, voltou ao local dos fatos e agrediu a vítima 

com uma cruz de bronze, causando lesões corporais no antagonista. 

Em relação a essa última conduta, o recorrente foi absolvido pelo Juízo 

 

O acusado interpôs recurso de apelação, em busca de 

desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias 
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foi condenado, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal 

da Comarca de São José do Rio Preto às penas de 04 (quatro) anos e 

08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 11 (onze) 

multa, no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 157, § 1º, do 

Código Penal, e absolvido de imputação de prática de crime tipificado 

, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, 

a denúncia, o acusado subtraiu aparelho de 

xposto à venda em banca de Valter Santos 

Cavalcante da Silva e se evadiu em bicicleta. O proprietário iniciou 

perseguição e conseguiu desequilibrar o acusado em sua bicicleta, 

tentando reaver o bem subtraído, oportunidade em que o réu dirigiu 

ítima, iniciando briga, que, contudo, não impediu que o 

Ainda segundo a inicial acusatória, o réu, inconformado 

com a reação do ofendido, voltou ao local dos fatos e agrediu a vítima 

corporais no antagonista. 

Em relação a essa última conduta, o recorrente foi absolvido pelo Juízo 

O acusado interpôs recurso de apelação, em busca de 

desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias 
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razões ou para furto, pl

regime carcerário

 

desprovimento do apelo (fls.207/214).

 

de São Paulo, 

recurso defensivo

furto simples, fixar as penas em 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) 

dias-multa, no valor mínimo unitário, determinando a expedição de 

alvará de soltura ante o integral cumprimento da sanção prisional, 

conformidade com o voto do 

(fls.221/226), a seguir transcrito:

0010905- 97.2014.8.26.0576, 
apelante M. C. B.
PAULO. 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parc
ao recurso de M. C. B.
simples, fixar as penas em 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias
no valor mínimo unitário. Ante o integral cumprimento da sanção c
expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor, prejudicado o pedido de 
alteração do equipamento prisional. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão. 

Desembargadores A
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razões ou para furto, pleiteando, subsidiariamente, o abrandamento do 

regime carcerário(fls.184/195). 

A douta Procuradoria de Justiça manifestou

desprovimento do apelo (fls.207/214). 

A Egrégia 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, todavia, em votação unânime, deu parcial 

defensivo, para, desclassificada a conduta para tentativa de 

furto simples, fixar as penas em 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) 

multa, no valor mínimo unitário, determinando a expedição de 

rá de soltura ante o integral cumprimento da sanção prisional, 

conformidade com o voto do eminente relator Des. VICO MAÑAS

), a seguir transcrito: 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
97.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 

M. C. B., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parc

M. C. B. para, desclassificada a conduta para tentativa de furto 
simples, fixar as penas em 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias
no valor mínimo unitário. Ante o integral cumprimento da sanção c

se alvará de soltura clausulado em seu favor, prejudicado o pedido de 
alteração do equipamento prisional. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores ANGÉLICA DE ALMEIDA (Presidente) e JOÃO 
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eiteando, subsidiariamente, o abrandamento do 

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo 

ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

deu parcial provimento ao 

para, desclassificada a conduta para tentativa de 

furto simples, fixar as penas em 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) 

multa, no valor mínimo unitário, determinando a expedição de 

rá de soltura ante o integral cumprimento da sanção prisional, de 

eminente relator Des. VICO MAÑAS 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 

, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento 

para, desclassificada a conduta para tentativa de furto 
simples, fixar as penas em 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, 
no valor mínimo unitário. Ante o integral cumprimento da sanção corporal, 

se alvará de soltura clausulado em seu favor, prejudicado o pedido de 
alteração do equipamento prisional. V.U.", de conformidade com o voto do 

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
NGÉLICA DE ALMEIDA (Presidente) e JOÃO 
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MORENGHI. 

 
 
APELAÇÃO Nº 0010905
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
VOTO Nº 30.882 
 

 

Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto a 04 (quatro)
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 
(onze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 157, § 1º, do 
Código Penal, e absolvido da imputação de estar incurso nas penas do art. 129, 
“caput”, do mesmo diploma legal, com fundamento no art. 386, II, do Código 
de Processo Penal. 

exercício arbitrário das próprias razões ou para tentativa de furto simples. 
Subsidiariamente, requer a fixação do 

da Justiça opina pelo não provimento do recurso. 

venda em banca de Valter Santos Cav
O proprietário iniciou perseguição e entrou em luta corporal com o acusado, 
conseguindo recuperar o bem. Na sequência, o recorrente pegou objeto de 
metal em loja nas proximidades e avançou contra a vítima, na tent
novamente o telefone.

dele adquiriu celular. O aparelho apresentou defeito e, por isso, pretendia 
devolvê-lo e receber o dinheiro de volta. A vítima se prontificou a consertar o 
telefone e o reteve por cerca de um mês. Na data dos fatos, exigiu o 
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MORENGHI.  

São Paulo, 3 de fevereiro de 2016. 
 
 

Vico Mañas 
RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

APELAÇÃO Nº 0010905-97.2014.8.26.0576  
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
VOTO Nº 30.882  

Roubo Impróprio - Não configuração. 
Desclassificação para tentativa de furto. 
Parcial provimento ao apelo defensivo. 

M. C. B. foi condenado pela MMª. Juíza de Direito da 4ª 
Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto a 04 (quatro)
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 

multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 157, § 1º, do 
Código Penal, e absolvido da imputação de estar incurso nas penas do art. 129, 

mesmo diploma legal, com fundamento no art. 386, II, do Código 
de Processo Penal.  

Inconformado, pretende a desclassificação da conduta para 
exercício arbitrário das próprias razões ou para tentativa de furto simples. 
Subsidiariamente, requer a fixação do equipamento prisional semiaberto. 

Oferecidas as contrarrazões (fls. 197/203), a D. Procuradoria 
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.  

É o relatório.  

Segundo a denúncia, o apelante subtraiu celular exposto à 
venda em banca de Valter Santos Cavalcante da Silva e se evadiu em bicicleta. 
O proprietário iniciou perseguição e entrou em luta corporal com o acusado, 
conseguindo recuperar o bem. Na sequência, o recorrente pegou objeto de 
metal em loja nas proximidades e avançou contra a vítima, na tent
novamente o telefone. 

Interrogado, Mairo negou a subtração. Conhece o ofendido e 
dele adquiriu celular. O aparelho apresentou defeito e, por isso, pretendia 

lo e receber o dinheiro de volta. A vítima se prontificou a consertar o 
fone e o reteve por cerca de um mês. Na data dos fatos, exigiu o 
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Não configuração. 
Desclassificação para tentativa de furto. 
Parcial provimento ao apelo defensivo.  

foi condenado pela MMª. Juíza de Direito da 4ª 
Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto a 04 (quatro) anos e 08 
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 

multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 157, § 1º, do 
Código Penal, e absolvido da imputação de estar incurso nas penas do art. 129, 

mesmo diploma legal, com fundamento no art. 386, II, do Código 

Inconformado, pretende a desclassificação da conduta para 
exercício arbitrário das próprias razões ou para tentativa de furto simples. 

equipamento prisional semiaberto.  

Oferecidas as contrarrazões (fls. 197/203), a D. Procuradoria 

Segundo a denúncia, o apelante subtraiu celular exposto à 
alcante da Silva e se evadiu em bicicleta. 

O proprietário iniciou perseguição e entrou em luta corporal com o acusado, 
conseguindo recuperar o bem. Na sequência, o recorrente pegou objeto de 
metal em loja nas proximidades e avançou contra a vítima, na tentativa de levar 

Interrogado, Mairo negou a subtração. Conhece o ofendido e 
dele adquiriu celular. O aparelho apresentou defeito e, por isso, pretendia 

lo e receber o dinheiro de volta. A vítima se prontificou a consertar o 
fone e o reteve por cerca de um mês. Na data dos fatos, exigiu o 
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ressarcimento. Ante a negativa do ofendido, passou a agredi
crucifixo em loja para se defender de barra de ferro empregada por Valter na 
briga.  

narraram que, em patrulhamento de rotina, populares informaram sobre a 
ocorrência de briga. No local, avistaram o acusado sobre Valter no chão de 
banheiro de bar, utilizando cruz de metal para se defender dos golpes do 
ofendido. A vítima contou que o réu subtraiu celular de sua banca. Na fuga, 
conseguiu alcançá
bem. O apelante, em seguida, pegou cruz em estabelecimento próximo e partiu 
para cima da vítima, que correu para bar e s
Instado a respeito, o recorrente afirmou que comprara celular para a namorada 
na banca. O objeto apresentou defeito e a vítima se recusou a trocá
decidiu pegar outro telefone naquele dia.

metais. O acusado entrou no estabelecimento, pegou crucifixo de bronze e 
correu. Soube que ele usou o bem para bater em rapaz que vende celulares nas 
imediações.  

acusado passou de bicicleta pela banca em que vende telefones celulares e 
pegou aparelho, dizendo “perdeu, playboy”. Perseguiu o acusado e conseguiu 
alcançá-lo após ele colidir contra carro. Depois de lutar com o réu, recuperou o 
aparelho e retornou para o l
com grande cruz de bronze nas mãos e com ela o atacou. Os policiais logo 
chegaram e detiveram o apelante (fl. 06). 

condenação do acusado era mesmo de 

dos policiais sob o contraditório, a vítima narrou a subtração e as brigas 
subsequentes. Os responsáveis pela prisão, por sua vez, descreveram as 
circunstâncias que levaram à detenção do réu

inverossímil, não restou amparada por qualquer prova, conquanto fácil fosse 
fazê-lo com pedido de oitiva da namorada. 

arbitrário das próprias razões. Silente no flagrante, nada aduziu o réu, em juízo, 
no sentido de ter levado celular para satisfazer pretensão de reaver aparelho 
comprado do ofendido ou de recuperar o valor despendido. Assim, mera 
alegação pela defesa técni
convicção, não constitui, à evidência, circunstância suficiente para a pretendida 
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ressarcimento. Ante a negativa do ofendido, passou a agredi
crucifixo em loja para se defender de barra de ferro empregada por Valter na 

Os policiais militares JanioRici e Marcelo Ricardo da Silva 
narraram que, em patrulhamento de rotina, populares informaram sobre a 
ocorrência de briga. No local, avistaram o acusado sobre Valter no chão de 
banheiro de bar, utilizando cruz de metal para se defender dos golpes do 

ítima contou que o réu subtraiu celular de sua banca. Na fuga, 
conseguiu alcançá-lo e entraram em luta corporal. O ofendido recuperou o 
bem. O apelante, em seguida, pegou cruz em estabelecimento próximo e partiu 
para cima da vítima, que correu para bar e se protegeu com barra de ferro. 
Instado a respeito, o recorrente afirmou que comprara celular para a namorada 
na banca. O objeto apresentou defeito e a vítima se recusou a trocá
decidiu pegar outro telefone naquele dia. 

Marcia Fernandes narrou que trabalha em loja de placas e 
metais. O acusado entrou no estabelecimento, pegou crucifixo de bronze e 
correu. Soube que ele usou o bem para bater em rapaz que vende celulares nas 

Ouvido somente na fase inquisitiva, Valter afirmou que o 
usado passou de bicicleta pela banca em que vende telefones celulares e 

pegou aparelho, dizendo “perdeu, playboy”. Perseguiu o acusado e conseguiu 
lo após ele colidir contra carro. Depois de lutar com o réu, recuperou o 

aparelho e retornou para o local de trabalho. Em seguida, o recorrente apareceu 
com grande cruz de bronze nas mãos e com ela o atacou. Os policiais logo 
chegaram e detiveram o apelante (fl. 06).  

Nesse contexto, firmemente incriminado pela prova, a 
condenação do acusado era mesmo de rigor.  

Em depoimento firme e coerente, corroborado pelos relatos 
dos policiais sob o contraditório, a vítima narrou a subtração e as brigas 
subsequentes. Os responsáveis pela prisão, por sua vez, descreveram as 
circunstâncias que levaram à detenção do réu.  

Como se não bastasse, a versão do apelante, de todo 
inverossímil, não restou amparada por qualquer prova, conquanto fácil fosse 

lo com pedido de oitiva da namorada.  

Descabida a desclassificação da conduta para exercício 
arbitrário das próprias razões. Silente no flagrante, nada aduziu o réu, em juízo, 
no sentido de ter levado celular para satisfazer pretensão de reaver aparelho 
comprado do ofendido ou de recuperar o valor despendido. Assim, mera 
alegação pela defesa técnica, desacompanhada de qualquer outro elemento de 
convicção, não constitui, à evidência, circunstância suficiente para a pretendida 
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ressarcimento. Ante a negativa do ofendido, passou a agredi-lo. Pegou 
crucifixo em loja para se defender de barra de ferro empregada por Valter na 

arcelo Ricardo da Silva 
narraram que, em patrulhamento de rotina, populares informaram sobre a 
ocorrência de briga. No local, avistaram o acusado sobre Valter no chão de 
banheiro de bar, utilizando cruz de metal para se defender dos golpes do 

ítima contou que o réu subtraiu celular de sua banca. Na fuga, 
lo e entraram em luta corporal. O ofendido recuperou o 

bem. O apelante, em seguida, pegou cruz em estabelecimento próximo e partiu 
e protegeu com barra de ferro. 

Instado a respeito, o recorrente afirmou que comprara celular para a namorada 
na banca. O objeto apresentou defeito e a vítima se recusou a trocá-lo. Por isso, 

que trabalha em loja de placas e 
metais. O acusado entrou no estabelecimento, pegou crucifixo de bronze e 
correu. Soube que ele usou o bem para bater em rapaz que vende celulares nas 

Ouvido somente na fase inquisitiva, Valter afirmou que o 
usado passou de bicicleta pela banca em que vende telefones celulares e 

pegou aparelho, dizendo “perdeu, playboy”. Perseguiu o acusado e conseguiu 
lo após ele colidir contra carro. Depois de lutar com o réu, recuperou o 

ocal de trabalho. Em seguida, o recorrente apareceu 
com grande cruz de bronze nas mãos e com ela o atacou. Os policiais logo 

Nesse contexto, firmemente incriminado pela prova, a 

Em depoimento firme e coerente, corroborado pelos relatos 
dos policiais sob o contraditório, a vítima narrou a subtração e as brigas 
subsequentes. Os responsáveis pela prisão, por sua vez, descreveram as 

Como se não bastasse, a versão do apelante, de todo 
inverossímil, não restou amparada por qualquer prova, conquanto fácil fosse 

Descabida a desclassificação da conduta para exercício 
arbitrário das próprias razões. Silente no flagrante, nada aduziu o réu, em juízo, 
no sentido de ter levado celular para satisfazer pretensão de reaver aparelho 
comprado do ofendido ou de recuperar o valor despendido. Assim, mera 

ca, desacompanhada de qualquer outro elemento de 
convicção, não constitui, à evidência, circunstância suficiente para a pretendida 
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desclassificação, notadamente porque o próprio sentenciado negou a subtração. 

roubo impróprio. Infere
vítima, a agressão subsequente partiu desta, com intuito de reaver o bem, e não 
do acusado, para assegurar a impunidade da infração ou a posse do celular. 
Com efeito, Mairo empregou violência para se desvencilhar do ofendido, que 
recuperou o celular após a contenda. Veja
acusado outro crime de lesão corporal, do qual absolvido porque não provada a 
materialidade. 

violência contra a pessoa, mas com violência para fugir, não é roubo 
impróprio, mas sim furto consumado em concurso material com lesão corporal 
leve” (TACRIM, RT 537/322). 

prática de um furto é surpreendido e enceta fuga e, ao fazê
perseguidor, não se configura o delito de roubo, posto que impróprio. Deverá 
responder pelo furto, tentado ou consumado, conforme a hipótese, em concurso 
com possível agressão” (JUTACRIM 62/250). 

reconhecer que houve tentativa de furto simples. 

“caput”, do Código Penal. 

são estabelecidas nos mínimos legais de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa.  

acréscimo de um sexto. 

se distanciava do local da subtração, chegando bem próximo da consumação, o 
redutor aplicável deve ser o mínimo de um terço. 

meses de reclusão e multa de 06 (seis) diárias. 

cumprida a reclusiva. 

C. B. para, desclassificada a conduta para tentativa de furto simples, fixar as 
penas em 08 (oito) meses de reclus
unitário. Ante o integral cumprimento da sanção corporal, expeça
soltura clausulado em seu favor, prejudicado o pedido de alteração do 
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desclassificação, notadamente porque o próprio sentenciado negou a subtração. 

Por outro lado, não pode prevalecer a responsa
roubo impróprio. Infere-se da prova oral que, imediatamente perseguido pela 
vítima, a agressão subsequente partiu desta, com intuito de reaver o bem, e não 
do acusado, para assegurar a impunidade da infração ou a posse do celular. 

Mairo empregou violência para se desvencilhar do ofendido, que 
recuperou o celular após a contenda. Veja-se, aliás, que a denúncia imputou ao 
acusado outro crime de lesão corporal, do qual absolvido porque não provada a 
materialidade.  

Em caso semelhante, já se decidiu que “subtração sem 
violência contra a pessoa, mas com violência para fugir, não é roubo 
impróprio, mas sim furto consumado em concurso material com lesão corporal 
leve” (TACRIM, RT 537/322).  

Nessa linha, ressaltado que, “quando o agente que
prática de um furto é surpreendido e enceta fuga e, ao fazê
perseguidor, não se configura o delito de roubo, posto que impróprio. Deverá 
responder pelo furto, tentado ou consumado, conforme a hipótese, em concurso 

l agressão” (JUTACRIM 62/250).  

No caso, ausente a materialidade da lesão corporal, forçoso 
reconhecer que houve tentativa de furto simples.  

As penas, portanto, partem agora dos patamares do art. 155, 
“caput”, do Código Penal.  

Seguindo-se os mesmos critérios da r. sentença, as básicas 
são estabelecidas nos mínimos legais de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

Comprovada a reincidência (fl. 117), mantém
acréscimo de um sexto.  

Quanto à tentativa, como o recorrente, apossado da “
se distanciava do local da subtração, chegando bem próximo da consumação, o 
redutor aplicável deve ser o mínimo de um terço.  

Em resultado, as penas ficam estabelecidas em 08 (oito) 
meses de reclusão e multa de 06 (seis) diárias.  

Preso em flagrante em 25.03.2014 (fl. 02), integralmente 
cumprida a reclusiva.  

Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de 
para, desclassificada a conduta para tentativa de furto simples, fixar as 

penas em 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo 
unitário. Ante o integral cumprimento da sanção corporal, expeça
soltura clausulado em seu favor, prejudicado o pedido de alteração do 
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desclassificação, notadamente porque o próprio sentenciado negou a subtração.  

Por outro lado, não pode prevalecer a responsabilização por 
se da prova oral que, imediatamente perseguido pela 

vítima, a agressão subsequente partiu desta, com intuito de reaver o bem, e não 
do acusado, para assegurar a impunidade da infração ou a posse do celular. 

Mairo empregou violência para se desvencilhar do ofendido, que 
se, aliás, que a denúncia imputou ao 

acusado outro crime de lesão corporal, do qual absolvido porque não provada a 

já se decidiu que “subtração sem 
violência contra a pessoa, mas com violência para fugir, não é roubo 
impróprio, mas sim furto consumado em concurso material com lesão corporal 

Nessa linha, ressaltado que, “quando o agente que estava na 
prática de um furto é surpreendido e enceta fuga e, ao fazê-lo, tenta agredir o 
perseguidor, não se configura o delito de roubo, posto que impróprio. Deverá 
responder pelo furto, tentado ou consumado, conforme a hipótese, em concurso 

No caso, ausente a materialidade da lesão corporal, forçoso 

As penas, portanto, partem agora dos patamares do art. 155, 

rios da r. sentença, as básicas 
são estabelecidas nos mínimos legais de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

Comprovada a reincidência (fl. 117), mantém-se o respectivo 

Quanto à tentativa, como o recorrente, apossado da “res” já 
se distanciava do local da subtração, chegando bem próximo da consumação, o 

Em resultado, as penas ficam estabelecidas em 08 (oito) 

e em 25.03.2014 (fl. 02), integralmente 

se parcial provimento ao recurso de M. 
para, desclassificada a conduta para tentativa de furto simples, fixar as 

multa, no valor mínimo 
unitário. Ante o integral cumprimento da sanção corporal, expeça-se alvará de 
soltura clausulado em seu favor, prejudicado o pedido de alteração do 
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equipamento prisional. 

 

 
 
 

 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por órgão 

fracionário,adotou o entendimento de que o emprego de violência 

contra o ofendido, por parte do autor da subtração da coisa alheia, não 

caracteriza o roubo impróprio se o agente tiver agido com o fim de 

desvencilhar-

do bem.  

 

no artigo 157, §1º, do Código Penal, autoriza

presente recurso

Constituição 

jurídico: 

 

o agente possa desvencilhar

vítima em busca da recuperação do bem subtraído, por 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAUL
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

 
Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais

equipamento prisional.  

VICO MAÑAS 
Relator 

Verifica-se, pela leitura do v. acórdão,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por órgão 

fracionário,adotou o entendimento de que o emprego de violência 

contra o ofendido, por parte do autor da subtração da coisa alheia, não 

o roubo impróprio se o agente tiver agido com o fim de 

-se da vítima, com quem travava luta corporal pela posse 

Assim decidindo, a Douta Câmara contrariou o disposto 

no artigo 157, §1º, do Código Penal, autorizando a interposição do 

presente recurso especial, com base na alínea “a”, do artigo 105, III, da 

Constituição Federal, para que prevaleça o seguinte 

O emprego de violência contra o ofendido

o agente possa desvencilhar-se dos esforços realizados p

vítima em busca da recuperação do bem subtraído, por 
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acórdão, que o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por órgão 

fracionário,adotou o entendimento de que o emprego de violência 

contra o ofendido, por parte do autor da subtração da coisa alheia, não 

o roubo impróprio se o agente tiver agido com o fim de 

se da vítima, com quem travava luta corporal pela posse 

contrariou o disposto 

a interposição do 

, com base na alínea “a”, do artigo 105, III, da 

seguinte entendimento 

ência contra o ofendido para que 

se dos esforços realizados pela 

vítima em busca da recuperação do bem subtraído, por 
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incompatível com o furto, caracteriza o crime de roubo 

impróprio. 

2 - CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL

 

para outrem, 
depois de havê
resistência: 

subtraída a coisa, emprega vi

ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção 

da coisa para si ou para terceiro.

 

 

apresentar-se em duas modalidades: 1) 

violência, grave ameaça ou outro meio impeditivo de resistência é 

empregado antes ou concomitantemente à subtração; 2) 

impróprio: quando 

emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de 

assegurar a impuni
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incompatível com o furto, caracteriza o crime de roubo 

impróprio.  

CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

Dispõe o Código Penal: 

“Roubo 

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 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de 

subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave 

ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção 

da coisa para si ou para terceiro.” 

Não há dúvida, portanto, de que o crime de roubo pode 

se em duas modalidades: 1) roubo próprio

a, grave ameaça ou outro meio impeditivo de resistência é 

empregado antes ou concomitantemente à subtração; 2) 

: quando logo depois de subtraída a coisa, o agente 

emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de 

assegurar a impunidade do crime ou a detenção da res
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incompatível com o furto, caracteriza o crime de roubo 

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou 
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou 
la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 

reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

Na mesma pena incorre quem, logo depois de 

olência contra pessoa ou grave 

ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção 

Não há dúvida, portanto, de que o crime de roubo pode 

roubo próprio: quando a 

a, grave ameaça ou outro meio impeditivo de resistência é 

empregado antes ou concomitantemente à subtração; 2) roubo 

depois de subtraída a coisa, o agente 

emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de 

res. 
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apresentar

157 e da segunda o §1º. A diferença entre elas é a 

seguinte: na primeira (chamada 

violento ou impeditivo da resistência da vítima é 

empregado 

coisa, enquanto que na segunda (chamada

impróprio

coisa clamet oculte

surpreendido, 

recato) e vem a empregar violência (física ou moral) para 

assegurar a impunidade do crime (

flagrante ou ulterior reconhecimento ou indigitação, etc) 

ou a detenção da 

CÓDIGO PENAL, 

56). 
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Sobre o tema, veja-se a lição de NÉLSON HUNGRIA

“Duas são as modalidades sob as quais pode 

apresentar-se o roubo: da primeira cuida o caput

157 e da segunda o §1º. A diferença entre elas é a 

seguinte: na primeira (chamada roubo próprio

violento ou impeditivo da resistência da vítima é 

empregado ab initio ou concomitantemente à tirada da 

coisa, enquanto que na segunda (chamada

impróprio ou por aproximação), tendo sido empolgada a 

clamet oculte, como no furto, o agente é 

surpreendido, logo depois (isto é, antes de se pôr a bom 

recato) e vem a empregar violência (física ou moral) para 

assegurar a impunidade do crime (evitar a prisão em 

flagrante ou ulterior reconhecimento ou indigitação, etc) 

ou a detenção da res furtiva.” (COMENTÁRIO AO 

CÓDIGO PENAL, Vol. VII, Forense, 1958, 2ª edição, página 

Não é outra a docência de MAGALHÃES NORONHA
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NÉLSON HUNGRIA: 

Duas são as modalidades sob as quais pode 

caput do art. 

157 e da segunda o §1º. A diferença entre elas é a 

roubo próprio), o meio 

violento ou impeditivo da resistência da vítima é 

ou concomitantemente à tirada da 

coisa, enquanto que na segunda (chamada roubo 

), tendo sido empolgada a 

, como no furto, o agente é 

(isto é, antes de se pôr a bom 

recato) e vem a empregar violência (física ou moral) para 

evitar a prisão em 

flagrante ou ulterior reconhecimento ou indigitação, etc) 

(COMENTÁRIO AO 

dição, página 

MAGALHÃES NORONHA: 
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denominado roubo impróprio. Distingue

próprio porque, neste, a ameaça e a violência são meios 

para a consecução da 

naquele, o agente já se apoderou da coisa. Não há roub

impróprio sem a detenção anterior do móvel, pelo 

delinqüente, seguindo

para o fim

a impunidade

sujeito ativo, já se retirando com a 

alcançado no portão por um empregado e o abate 

(mantendo, dessarte, a detenção); ou quando, já na rua, 

consumado o crime, verifica haver caído na casa um 

documento que o identificará e lá, então, tornando, 

agride o morador que estava se apossando de

(garantindo a impunidade). É óbvio não ser necessário 

que o réu alcance esses objetivos.

2, Saraiva, 197

 

 

de JULIO FABBRINI MIRABETE
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“No §1º do art. 157, capitula o Código o delito 

denominado roubo impróprio. Distingue-se do roubo 

próprio porque, neste, a ameaça e a violência são meios 

para a consecução da apprehensio, ao passo que, 

naquele, o agente já se apoderou da coisa. Não há roub

impróprio sem a detenção anterior do móvel, pelo 

delinqüente, seguindo-se logo a ameaça ou violência, 

fim de assegurar a detenção da coisa ou garantir 

impunidade do delito. Tais são os casos em que o 

sujeito ativo, já se retirando com a res furt

alcançado no portão por um empregado e o abate 

(mantendo, dessarte, a detenção); ou quando, já na rua, 

consumado o crime, verifica haver caído na casa um 

documento que o identificará e lá, então, tornando, 

agride o morador que estava se apossando de

(garantindo a impunidade). É óbvio não ser necessário 

que o réu alcance esses objetivos.”(DIREITO PENAL, 

Saraiva, 1973, 8ª Edição, páginas 245/246). 

Não é demais transcrever, acerca do tema, as palavras 

JULIO FABBRINI MIRABETE: 
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“No §1º do art. 157, capitula o Código o delito 

se do roubo 

próprio porque, neste, a ameaça e a violência são meios 

, ao passo que, 

naquele, o agente já se apoderou da coisa. Não há roubo 

impróprio sem a detenção anterior do móvel, pelo 

a ameaça ou violência, 

da coisa ou garantir 

do delito. Tais são os casos em que o 

res furtiva, é 

alcançado no portão por um empregado e o abate 

(mantendo, dessarte, a detenção); ou quando, já na rua, 

consumado o crime, verifica haver caído na casa um 

documento que o identificará e lá, então, tornando, 

agride o morador que estava se apossando dele 

(garantindo a impunidade). É óbvio não ser necessário 

(DIREITO PENAL, vol. 

Não é demais transcrever, acerca do tema, as palavras 
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impróprio o crime definido no art. 157, §1º, do CP, em 

que o agente emprega violência contra a pessoa ou 

grave ameaça não como meio para a subtra

após esta, a fim de assegurar a impunidade do crime ou 

a detenção da c

PENAL INTERPRETADO, Atlas

1104/1105

 

 

no §1º do artigo 157 do Código Penal, resta caracterizado sempre que, 

logo depois de assenhorear

grave ameaça contra outrem, com o fim de assegurar a impunidade do 

crime ou detenção do objeto material da infração

 

estabelecida no aresto recorrido, 

telefônico e foi perseguido pela vítima, que exerceu esforço para 

recuperar o bem, ocasião em que 

se desvencilhar do ofendido

contenda”(fls.224 
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“É denominado na doutrina de roubo 

impróprio o crime definido no art. 157, §1º, do CP, em 

que o agente emprega violência contra a pessoa ou 

grave ameaça não como meio para a subtra

após esta, a fim de assegurar a impunidade do crime ou 

a detenção da coisa para si ou para outrem” 

PENAL INTERPRETADO, Atlas, 2001, 2ª e

1104/1105). 

Como se vê, o crime de roubo, na modalidade prevista 

no §1º do artigo 157 do Código Penal, resta caracterizado sempre que, 

logo depois de assenhorear-se do bem, agente empregar violência ou 

grave ameaça contra outrem, com o fim de assegurar a impunidade do 

crime ou detenção do objeto material da infração. 

No caso dos autos, de acordo com a moldura fática 

estabelecida no aresto recorrido, o acusado apoderou

telefônico e foi perseguido pela vítima, que exerceu esforço para 

recuperar o bem, ocasião em que “Mairo empregou violência para 

se desvencilhar do ofendido, que recuperou o celular após a 

(fls.224 – não há grifo no original). 
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denominado na doutrina de roubo 

impróprio o crime definido no art. 157, §1º, do CP, em 

que o agente emprega violência contra a pessoa ou 

grave ameaça não como meio para a subtração, mas 

após esta, a fim de assegurar a impunidade do crime ou 

oisa para si ou para outrem” (CÓDIGO 

ed., páginas 

o crime de roubo, na modalidade prevista 

no §1º do artigo 157 do Código Penal, resta caracterizado sempre que, 

bem, agente empregar violência ou 

grave ameaça contra outrem, com o fim de assegurar a impunidade do 

de acordo com a moldura fática 

o acusado apoderou-se do aparelho 

telefônico e foi perseguido pela vítima, que exerceu esforço para 

Mairo empregou violência para 

, que recuperou o celular após a 
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reconheceu, expressamente, que o recorrente empregou, logo depois 

de subtrair a coisa, violência contra o ofendido com o intuito de dele 

desvencilhar-

inequívoco que ao tentar desvencilhar

o réu agia com o intuito de furtar

de garantir a detenção do aparelho que subtraíra

elementar comum relativa à subtração, as figuras do furto e do roubo 

distinguem-se pela presença de predicados diversos. 

móvel com a finalidade de assenhoramento definitivo. 

presença de vio

crime (quando 

arrebatamento. 

artigo 155 do Código Penal, portanto, a violência nunca poderá ser 

empregada contra a vítima.

fusão de dois delitos, sendo um deles, necessariamente, o furto, aliado 

à ameaça,constrangimento ilegal, vias de fato ou
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Não há dúvida, portanto, de que o Tribunal recorrido 

reconheceu, expressamente, que o recorrente empregou, logo depois 

de subtrair a coisa, violência contra o ofendido com o intuito de dele 

-se, de modo a incidir no tipo penal em exame, pois é 

ívoco que ao tentar desvencilhar-se da vítima (objetivo imediato) 

agia com o intuito de furtar-se à prisão ou identificação ou, ainda, 

de garantir a detenção do aparelho que subtraíra (objetivos mediatos)

Como é de trivial conhecimento, malgrado enc

elementar comum relativa à subtração, as figuras do furto e do roubo 

se pela presença de predicados diversos. 

O furto ocorre com amera subtração 

móvel com a finalidade de assenhoramento definitivo. 

presença de violência contra a coisapode atrair a forma qualificada do 

(quando dirigida contra obstáculo) ou configurar furto por 

arrebatamento. Para que a conduta se amolde à previsão contida no 

artigo 155 do Código Penal, portanto, a violência nunca poderá ser 

empregada contra a vítima. 

O roubo, por outro lado, é crime complexo resultante da 

fusão de dois delitos, sendo um deles, necessariamente, o furto, aliado 

,constrangimento ilegal, vias de fato ou 
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á dúvida, portanto, de que o Tribunal recorrido 

reconheceu, expressamente, que o recorrente empregou, logo depois 

de subtrair a coisa, violência contra o ofendido com o intuito de dele 

se, de modo a incidir no tipo penal em exame, pois é 

(objetivo imediato) 

se à prisão ou identificação ou, ainda, 

(objetivos mediatos). 

Como é de trivial conhecimento, malgrado encerrem 

elementar comum relativa à subtração, as figuras do furto e do roubo 

se pela presença de predicados diversos.  

amera subtração da coisa alheia 

móvel com a finalidade de assenhoramento definitivo. Eventual 

pode atrair a forma qualificada do 

) ou configurar furto por 

Para que a conduta se amolde à previsão contida no 

artigo 155 do Código Penal, portanto, a violência nunca poderá ser 

crime complexo resultante da 

fusão de dois delitos, sendo um deles, necessariamente, o furto, aliado 

 lesões corporais. 
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Também é classificado como pluriof

simultânea ao patrimônio e à integridade física ou ao patrimônio e à 

liberdade individual, sendo que a forma delitiva subsequente deverá 

atingir pessoalmente o ofendido. 

pessoa do ofendido

meio de assegurar a detenção da coisa já subtraída ou a impunidade 

da subtração já levada a efeito, sempre caracterizará o crime de roubo.

expressamente, que o recorrente empregou violência contra a pessoa 

durante o evento subtrativo, o que afasta a possibilidade de 

reconhecimento do furto e atrai a caracterização do roubo.

 

a despeito de

empregou violência contra o ofendido para desvencilhar

resistência oferecida pelo proprietário do bem, 

o artigo 157, §1º, do Código Penal.

 

ocorrência de violência contra a pessoa, confira

Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAUL
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

 
Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais

Também é classificado como pluriofensivo por contemplar violação 

simultânea ao patrimônio e à integridade física ou ao patrimônio e à 

liberdade individual, sendo que a forma delitiva subsequente deverá 

atingir pessoalmente o ofendido.  

Certo é, portanto, que o emprego de violência contra a

pessoa do ofendido, seja como meio de subtração do bem, seja como 

meio de assegurar a detenção da coisa já subtraída ou a impunidade 

da subtração já levada a efeito, sempre caracterizará o crime de roubo.

No caso em exame, o Tribunal Estadual reconheceu, 

expressamente, que o recorrente empregou violência contra a pessoa 

durante o evento subtrativo, o que afasta a possibilidade de 

reconhecimento do furto e atrai a caracterização do roubo.

Nesse contexto, ao desclassificar a conduta para furto 

a despeito de ter reconhecido que, logo depois da subtração, o réu 

empregou violência contra o ofendido para desvencilhar

resistência oferecida pelo proprietário do bem, o v. acórdão 

157, §1º, do Código Penal. 

Sobre a incompatibilidade do crime de furto com a 

ocorrência de violência contra a pessoa, confira-se a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça: 
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ensivo por contemplar violação 

simultânea ao patrimônio e à integridade física ou ao patrimônio e à 

liberdade individual, sendo que a forma delitiva subsequente deverá 

violência contra a 

, seja como meio de subtração do bem, seja como 

meio de assegurar a detenção da coisa já subtraída ou a impunidade 

da subtração já levada a efeito, sempre caracterizará o crime de roubo. 

No caso em exame, o Tribunal Estadual reconheceu, 

expressamente, que o recorrente empregou violência contra a pessoa 

durante o evento subtrativo, o que afasta a possibilidade de 

reconhecimento do furto e atrai a caracterização do roubo. 

Nesse contexto, ao desclassificar a conduta para furto 

ter reconhecido que, logo depois da subtração, o réu 

empregou violência contra o ofendido para desvencilhar-se da lícita 

o v. acórdão contrariou 

do crime de furto com a 

se a orientação do 
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PATRIMÔNIO. DESCLASSIFICAÇÃODO CRIME DE ROUBO PARA 

FURTO. IMPROPRIEDADE. EMPREGO DE GRAVEA

ASPECTOS PESSOAIS DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO RÉU. 

CONFIGURAÇÃODO CRIME DE ROUBO. RECURSO PROVIDO.

Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência 

ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, 

caracteriza-se quando não

violência, física ou moral, nem grave ameaça.

ameaça, no crime de roubo, deve ser aferida nocaso concreto. As 

condições pessoais da vítima, em relação ao Réu,devem ser 

consideradas pelo magistrado para afe

caracteriza a grave ameaça.3. No caso, a vítima, então com 13 (treze) 

anos de idade, sentiu

entregasse o objeto docrime, uma bicicleta, em virtude de sua 

compleição físicaavantajada.

1111808/SP 

17/09/2009 - 
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“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA O 

PATRIMÔNIO. DESCLASSIFICAÇÃODO CRIME DE ROUBO PARA 

FURTO. IMPROPRIEDADE. EMPREGO DE GRAVEA

ASPECTOS PESSOAIS DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO RÉU. 

CONFIGURAÇÃODO CRIME DE ROUBO. RECURSO PROVIDO.

se o crime de roubo quando há o emprego de violência 

ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, 

se quando não há emprego de nenhuma espécie de 

violência, física ou moral, nem grave ameaça.2. A gravidade da 

ameaça, no crime de roubo, deve ser aferida nocaso concreto. As 

condições pessoais da vítima, em relação ao Réu,devem ser 

consideradas pelo magistrado para aferir a forçaintimidadora que 

caracteriza a grave ameaça.3. No caso, a vítima, então com 13 (treze) 

anos de idade, sentiu-seatemorizada quando o Réu determinou que lhe 

entregasse o objeto docrime, uma bicicleta, em virtude de sua 

compleição físicaavantajada.4. Recurso provido.” (STJ 

1111808/SP – 5ª Turma – Relator:Ministra LAURITA VAZ 

 DJe 13/10/2009). 
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“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA O 

PATRIMÔNIO. DESCLASSIFICAÇÃODO CRIME DE ROUBO PARA 

FURTO. IMPROPRIEDADE. EMPREGO DE GRAVEAMEAÇA. 

ASPECTOS PESSOAIS DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO RÉU. 

CONFIGURAÇÃODO CRIME DE ROUBO. RECURSO PROVIDO.1. 

se o crime de roubo quando há o emprego de violência 

ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, 

há emprego de nenhuma espécie de 

2. A gravidade da 

ameaça, no crime de roubo, deve ser aferida nocaso concreto. As 

condições pessoais da vítima, em relação ao Réu,devem ser 

rir a forçaintimidadora que 

caracteriza a grave ameaça.3. No caso, a vítima, então com 13 (treze) 

seatemorizada quando o Réu determinou que lhe 

entregasse o objeto docrime, uma bicicleta, em virtude de sua 

4. Recurso provido.” (STJ - REsp 

Ministra LAURITA VAZ - Julg. 
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DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTOSIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. 

PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LE

MAUS ANTECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL 

DEACRÉSCIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Encontrando

conformesalientado pelo Tribunal de origem, não há que se 

cogitar dedesclassificação da conduta

furto simples.

termos propostos,demandaria necessária incursão no conjunto fático

probatório dosautos, providência incabível na via estreita do habeas 

corpus.2. Mostra

dereclusão exclusivamente em razão dos maus antecedentes do 

paciente,comportando redução.3. Habeas corpus parcialmente 

concedido apenas para reduzir areprimenda do paciente ao patamar de 

5 anos de reclusão, mantido oregime 

12 dias-multa” (STJ 

acórdão:Ministro HAROLDO RODRIGUES 

CONVOCADO DO TJ/CE

 

3 - PEDIDO DE REFORMA 
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“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTOSIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. 

BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGALEM RAZÃO DOS 

MAUS ANTECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL 

DEACRÉSCIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Encontrando-se configurada a violência contra a pessoa, 

conformesalientado pelo Tribunal de origem, não há que se 

cogitar dedesclassificação da conduta de roubo impróprio

furto simples.Ademais, a modificação do acórdão impugnado, nos 

termos propostos,demandaria necessária incursão no conjunto fático

probatório dosautos, providência incabível na via estreita do habeas 

corpus.2. Mostra-se excessivo o acréscimo da pena

dereclusão exclusivamente em razão dos maus antecedentes do 

paciente,comportando redução.3. Habeas corpus parcialmente 

concedido apenas para reduzir areprimenda do paciente ao patamar de 

5 anos de reclusão, mantido oregime fechado para seu cumprimento, e 

multa” (STJ - HC 122912/SP – 6ª Turma 

Ministro HAROLDO RODRIGUES [DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/CE] – Julg.28/09/2010 - DJe 15/08/2011

PEDIDO DE REFORMA  
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ROUBO IMPRÓPRIO. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTOSIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. 

GALEM RAZÃO DOS 

MAUS ANTECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL 

DEACRÉSCIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.1. 

se configurada a violência contra a pessoa, 

conformesalientado pelo Tribunal de origem, não há que se 

roubo impróprio para 

Ademais, a modificação do acórdão impugnado, nos 

termos propostos,demandaria necessária incursão no conjunto fático-

probatório dosautos, providência incabível na via estreita do habeas 

acréscimo da pena-base em 2 anos 

dereclusão exclusivamente em razão dos maus antecedentes do 

paciente,comportando redução.3. Habeas corpus parcialmente 

concedido apenas para reduzir areprimenda do paciente ao patamar de 

eu cumprimento, e 

6ª Turma - Relator p/ 

DESEMBARGADOR 

DJe 15/08/2011). 
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aguarda esta Procuradoria

processamento do presente recurso especial por Essa Egrégia 

Presidência, bem como seu ulterior 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, para q

impugnada no tocante à desclassificação da conduta para o crime de 

furto, de modo a 

157, §1º, do Código Penal (roubo impróprio consumado), 

consequente redim
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Ante o exposto, demonstrada a violação à lei federal, 

aguarda esta Procuradoria-geral de Justiça seja 

processamento do presente recurso especial por Essa Egrégia 

Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e provimento

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

no tocante à desclassificação da conduta para o crime de 

de modo a condenar o acusado M. C. B. por infração ao art

do Código Penal (roubo impróprio consumado), 

consequente redimensionamento das penas. 

São Paulo, 04 de abril de 2016. 

 

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

 

 

Alexandre Cebrian Araújo reis 

Promotor de Justiça designado 
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a violação à lei federal, 

geral de Justiça seja deferido o 

processamento do presente recurso especial por Essa Egrégia 

conhecimento e provimento pelo 

ue seja cassada a decisão 

no tocante à desclassificação da conduta para o crime de 

por infração ao artigo 

do Código Penal (roubo impróprio consumado), com o 

S ROSA 

GERAL DE JUSTIÇA 


