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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, 

entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 404 

 
ROUBO – FORÇA FÍSICA EMPREGADA PELO AGENTE PARA 

ARREBATAR OBJETO QUE A VÍTIMA TRAZ CONSIGO – 

REPERCUSSÃO NO CORPO DO OFENDIDO – VIOLÊNCIA 

CARACTERIZADA.  

A subtração violenta de objeto preso ou junto do corpo da vítima, 

com repercussão da ação no ofendido, de modo a diminuir sua 

capacidade de resistência, evidenciando vias de fato, caracteriza o 

crime de roubo.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO 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 0000437-

57.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que figura como 

acusado A. P. D., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas 

“a” e “c”, da Constituição Federal, e na forma do artigo 1.029 do 

Código de Processo Civil, vem interpor RECURSO ESPECIAL para o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de 

fls.196/200, pelas razões adiante deduzidas. 

 

1.  RESUMO DOS AUTOS  

 

  A. P. D. foi denunciado por incurso no artigo 157, caput, 

do Código Penal, porque no dia 05 de janeiro de 2015, na Rua Itata, 

nº 195, bairro Cidade Ademar, na Comarca de São Paulo, subtraiu 

para si, mediante violência, uma bolsa contendo R$50,00 em dinheiro, 

pertencente à ofendida M.G.G.G. 
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   Segundo a inicial acusatória, “a vítima estava 

caminhando em direção ao Hospital São Paulo para lima consulta 

médica, quando, no local supramencionado, foi puxada por um 

indivíduo, ora denunciado, que a derrubou, oportunidade em que 

houve a subtração de sua bolsa” (fls.01). 

   Pela r. sentença de fls.116/123, o acusado foi 

condenado, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, às 

penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e de 

multa de 13 diárias, com valor unitário no mínimo legal.  

  Inconformado, o acusado apelou, em busca de 

absolvição ou de desclassificação da conduta para o crime de furto, 

pleiteando, subsidiariamente, a redução da pena e o abrandamento do 

regime carcerário (fls.133/156). Respondido o recurso (fls.167/173), o 

parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pelo provimento 

(fls.182/188).  

   Os ilustres integrantes da Colenda 1ª Câmara de Direito 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

porém, por maioria de votos, “DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 

RECURSO A FIM DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA ATRIBUÍDA AO RÉU, 

DANDO-O COMO INCURSO NO ART. 155, ‘CAPUT’, DO CP, E 

CONDENANDO-O AO CUMPRIMENTO DE UM (01) ANO E DOIS (02) 

MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE ONZE 

(11) DIAS-MULTA, NO PISO, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ DE SOLTURA, VENCIDO O E. RELATOR, DES. IVO DE ALMEIDA, 

QUE MANTINHA A CONDENAÇÃO PELO ROUBO E DAVA PARCIAL 

PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR AS PENAS PARA QUATRO 

(04) ANOS E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE ONZE 

(11) DIAS-MULTA.”. Eis a íntegra do acórdão recorrido: 
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  Ao decidir pela desclassificação do crime de roubo para 

furto, apesar de reconhecer que houve subtração de objeto preso ao 

corpo da vítima, com repercussão da violência empregada pelo 

agente sobre a ofendida, a Douta Turma Julgadora contrariou o 

disposto no artigo 157, caput, do Código Penal e dissentiu da 

orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça em relação à 

interpretação a ser dada ao referido dispositivo de lei federal, o que 

autoriza a interposição deste Recurso Especial, com fundamento nas 

alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, para que prevaleça o 

seguinte entendimento jurídico: 

   A subtração violenta de objeto preso ao corpo da 

vítima, com repercussão da ação no corpo do ofendido, de modo 

a diminuir sua capacidade de oferecer resistência, caracteriza o 

crime de roubo. 

 

 

2. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL    

 

   

  No caso dos autos, é evidente a contrariedade a 

dispositivo de lei federal, pois, de acordo com a moldura fática 

estabelecida no acórdão, o acusado aproximou da ofendida e “puxou 

sua bolsa com violência”, oportunidade em que a vítima “caiu ao 

chão por conta da força empregada” (fls.198), o que permitiu que o 

recorrente se assenhoreasse da bolsa e de seu conteúdo. 

 

  Dispõe o Código Penal: 
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  Art. 157. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou 

para outrem, mediante grave ameaça ou violência, ou 

depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência: 

  Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e 

multa. 

 

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

caracterizado sempre que, para subtração houver emprego de 

violência física contra a pessoa, entendida essa como a utilização de 

força, direta ou indiretamente, sobre o corpo do ofendido, de modo a 

neutralizar sua capacidade de resistência. 

 

Sobre o tema, veja-se a lição de VICTOR EDUARDO 

RIOS GONÇALVES: 

“Quando o ladrão arrebenta a pulseira de um relógio 

que a vítima traz no pulso, o cordão de ouro que ela traz no 

pescoço ou a alça de uma bolsa, o crime é o de roubo desde que 

a força física por ele empregada tenha refletido sobre o corpo 

dela a ponto de provocar-lhe dor, lesão, queda, desequilíbrio 

etc.” (CURSO DE DIREITO PENAL, Parte Especial, Saraiva, 2016, 1ª 

ed., pág. 327). 

 

São esclarecedoras, a respeito do tema, as palavras de 

JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI: 
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“A violência física (vis in personam, vis corporalis) é 

o emprego de força sobre o corpo da vítima, com ou sem 

produção de lesão corporal, pois o importante é que o uso desse 

meio coativo reduza a capacidade de resistência do ofendido. No 

roubo simples, isto é, no roubo em seu tipo primário ou 

fundamental, caracteriza a violência não só a lesão corporal de 

natureza leve (se grave, haverá roubo agravado), mas também a 

via de fato (empurrão, tranco, safanão, esbarrão, trombada, etc.) 

que funcionam como fatores determinantes para a realização do 

apossamento da coisa, ou, em outras palavras, que se convertam 

numa relação de causa e efeito para a subtração da res.” 

(CÓDIGO PENAL COMENTADO, Verbatim, 2013, 1ª ed., pág. 482). 

 

Desse entendimento não discrepa a ensinança de 

NÉLSON HUNGRIA: 

“Violência física à pessoa (vis in personam) é a vis 

corpore illata, o emprego de força sobre o corpo da vítima. Em 

face do nosso Código (pelo cotejo entre o caput e o § 3º do art. 

157), para integrar o roubo, no seu tipo fundamental, é necessário 

e suficiente que ocorra lesão corporal de natureza leva ou 

qualquer via de fato (tolher os movimentos da vítima, amarrá-la, 

amordaçá-la, encerrá-la), isto é, violência física sem dano à 

integridade corporal” (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, Vol. 

VII, Forense, 1958, 2ª edição, pág.54). 

 

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br


 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br 

 
                                       
      

Apelação criminal nº 0000437-57.2015.8.26.0635 - Comarca de São Paulo 

                                                                                                                           
                                                                                                                    12 

 
                                                                                                                         

Não é outra a docência de HELENO CLÁUDIO 

FRAGOSO:  

“A ação consiste em subtrair coisa alheia móvel, 

para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, ou 

depois de haver, por qualquer meio, reduzido a vítima à 

impossibilidade de resistência. Trata-se de ação idêntica à do 

crime de furto (subtrair coisa alheia móvel). A execução deve dar-

se, porém, mediante violência a pessoa (esforço corporal sobre a 

vítima), ameaça (violência moral) ou por qualquer meio que 

reduza a vítima à impossibilidade de resistir (narcóticos, 

estupefacientes, etc).” (LIÇÕES DE DIREITO PENAL, Vol. I, José 

Bushatsky Editor, 1962, 2ª ed., pág. 259). 

 

As lições acima transcritas autorizam a conclusão segura 

de que, malgrado encerrem elementar comum relativa à subtração, as 

figuras do furto e do roubo distinguem-se pela presença de predicados 

diversos.  

O furto ocorre com a mera subtração da coisa alheia 

móvel com a finalidade de assenhoramento definitivo. Eventual 

presença de violência apenas contra a coisa pode atrair a forma 

qualificada do crime (quando dirigida contra obstáculo). Para que a 

conduta se amolde à previsão contida no artigo 155 do Código Penal, 

portanto, a violência nunca poderá recair, direta ou indiretamente, 

sobre a vítima.   

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br
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Certo é, portanto, que o emprego de violência contra a 

pessoa do ofendido, ainda que de forma indireta, sempre 

caracterizará o crime de roubo. 

No caso em exame, o Tribunal Estadual reconheceu, 

expressamente, que a vítima “foi atingida por repercussão” 

(fls.199) em razão da violência empregada pelo recorrente durante o 

evento subtrativo, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do 

furto e atrai, inexoravelmente, a caracterização do roubo. 

Nesse contexto, ao desclassificar a conduta para furto a 

despeito de ter reconhecido que, embora “por repercussão” 

(fls.199), a ofendida foi atingida pela violência empregada pelo 

agente, tanto que “caiu ao chão por conta da força empregada” 

(fls.198), o v. acórdão contrariou o artigo 157, caput, do Código Penal.  

 

3. DISSENSO JURISPRUDENCIAL      

 

No julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 

631.368/RS, ocorrido em 27 de setembro de 2005, do qual foi Relator 

o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, cujo acórdão, publicado no DJ 

de 07/11/2005 e ora adotado como paradigma, está publicado na 

Revista Eletrônica de Jurisprudência, a QUINTA TURMA do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, assim decidiu: 

 

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA 
DOS FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE DE 
APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. CRIME 
CONTRA O PATRIMÔNIO. DERRUBADA E ARRASTE DA 

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br
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VÍTIMA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES. VIOLÊNCIA 
CONFIGURADA. CRIME DE ROUBO. POSSE DA COISA 
PELO ACUSADO APÓS CESSADA A VIOLÊNCIA. FORMA 
CONSUMADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AQUÉM DO 
MÍNIMO LEGAL EM FACE DE ATENUANTE. SENTENÇA 
RESTABELECIDA COM RESSALVA. RECURSO PROVIDO. 

1. A adequação típica da conduta incontroversa é 
passível de apreciação em sede de recurso especial, pois os 
limites do conhecimento deste referem-se à impossibilidade 
de revolvimento da matéria fática e não à adequação típica 
dos fatos reconhecidos no acórdão impugando.  

2. Não se exige, para a configuração da violência, 
elementar alternativa do crime de roubo, que haja lesões 
corporais, bastando a ocorrência objetiva de circunstância 
violenta ao tempo da subtração, impossibilitando ou 
diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência. 

3. Quando, na subtração de objetos presos ou juntos 
do corpo da vítima, a ação do agente repercute sobre esta, 
causando-lhe lesões ou diminuindo a capacidade de 
oferecer resistência, tem-se configurado o crime de roubo.  

4. A jurisprudência desta Corte, bem como do Supremo 
Tribunal Federal, firmou a orientação no sentido de que se 
considera consumado o crime de roubo, assim como o de furto, 
no momento em que, cessada a violência ou a clandestinidade, o 
agente se torna possuidor do objeto do crime, ainda que por 
curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem saia da 
esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as 
hipóteses em que é possível a retomada do bem por meio de 
perseguição imediata. 

5. ‘A incidência da circunstância atenuante não pode 
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ (Súm. 231 
deste Tribunal). 

6. Recurso provido para reconhecer a prática do crime 
de roubo, na forma consumada, bem como a impossibilidade de 
reduzir a pena abaixo do mínimo legal em face de circunstância 
atenuante, ficando restabelecida a sentença proferida pelo 
magistrado de 1º grau, com a única ressalva de que o valor do 
dia-multa fica fixado no mínimo legal.” 

 

  Eis o Relatório e o Voto do Eminente Ministro Relator: 

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br
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Superior Tribunal de Justiça 

Revista Eletrônica de Jurisprudência 

RECURSO ESPECIAL Nº 631.368 - RS (2004⁄0023284-2) 

RELATOR : MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA 

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL  

RECORRIDO  : VERGÍLIO ANTÔNIO PINHEIRO  

ADVOGADO : JACQUES SILVA GRAFF  

EMENTA 
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA DOS FATOS 

INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO 

ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DERRUBADA E ARRASTE DA 

VÍTIMA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. CRIME DE 

ROUBO. POSSE DA COISA PELO ACUSADO APÓS CESSADA A VIOLÊNCIA. 

FORMA CONSUMADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO 

LEGAL EM FACE DE ATENUANTE. SENTENÇA RESTABELECIDA COM 

RESSALVA. RECURSO PROVIDO. 
1. A adequação típica da conduta incontroversa é passível de apreciação em sede de recurso 

especial, pois os limites do conhecimento deste referem-se à impossibilidade de revolvimento 

da matéria fática e não à adequação típica dos fatos reconhecidos no acórdão impugnado.  
2. Não se exige, para a configuração da violência, elementar alternativa do crime de roubo, 

que haja lesões corporais, bastando a ocorrência objetiva de circunstância violenta ao tempo 

da subtração, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência. 
3. Quando, na subtração de objetos presos ou juntos do corpo da vítima, a ação do agente 

repercute sobre esta, causando-lhe lesões ou diminuindo a capacidade de oferecer resistência, 

tem-se configurado o crime de roubo.  
4. A jurisprudência desta Corte, bem como do Supremo Tribunal Federal, firmou a orientação 

no sentido de que se considera consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no 

momento em que, cessada a violência ou a clandestinidade, o agente se torna possuidor do 

objeto do crime, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem saia da 

esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a 

retomada do bem por meio de perseguição imediata. 
5. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal" (Súm. 231 deste Tribunal). 
6. Recurso provido para reconhecer a prática do crime de roubo, na forma consumada, bem 

como a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em face de circunstância 

atenuante, ficando restabelecida a sentença proferida pelo magistrado de 1º grau, com a única 

ressalva de que o valor do dia-multa fica fixado no mínimo legal. 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer 

do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 
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Brasília (DF), 27 de setembro de 2005 (Data do Julgamento) 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA - Relator 
 

RECURSO ESPECIAL Nº 631.368 - RS (2004⁄0023284-2) 
RELATÓRIO 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA:  
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da defesa para 

desclassificar o crime de roubo para o de furto, aplicar a atenuante da confissão espontânea, e 

reconhecer a forma tentada ao delito.  
O acusado VERGÍLIO ANTÔNIO PINHEIRO foi condenado, pelo juízo de 1º grau, a 4 

(quatro) anos de reclusão, em regime de cumprimento aberto, e multa, por incurso nas penas 

do art. 157, caput, do Código Penal (fls. 105⁄109). 
Interposto recurso de apelação pela defesa técnica, o Tribunal a quo desclassificou o delito 

para furto simples, reduziu a pena aquém do mínimo legal em face da atenuante da confissão 

espontânea, e, por fim, aplicou a minorante da tentativa, resultando em uma pena de 6 (seis) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão e 6 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, sendo a 

pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade (fls. 136⁄145).  
Neste recurso, o Ministério Público alega negativa de vigência aos arts. 157, caput, e 14, 

inciso II, ambos do Código Penal, bem como indica divergência jurisprudencial sobre o 

momento consumativo do crime em tela e sobre a impossibilidade de fixação da pena abaixo 

do mínimo legal em face de circunstância atenuante (fls. 151⁄193). 
O prazo para a apresentação das contra-razões decorreu in albis, conforme consta da certidão 

à fl. 194.  
O presente recurso foi admitido pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal supra-referido, nos 

termos da manifestação de fls. 197⁄201. 
O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado pelo Subprocurador-Geral da 

República ANTÔNIO AUGUSTO CÉSAR, opinou pelo conhecimento do recurso em parte e, 

nessa, pelo provimento (fls. 206⁄209). 
É o relatório. 
RECURSO ESPECIAL Nº 631.368 - RS (2004⁄0023284-2) 

EMENTA 
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA DOS FATOS 

INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO 

ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DERRUBADA E ARRASTE DA 

VÍTIMA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. CRIME DE 

ROUBO. POSSE DA COISA PELO ACUSADO APÓS CESSADA A VIOLÊNCIA. 

FORMA CONSUMADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO 

LEGAL EM FACE DE ATENUANTE. SENTENÇA RESTABELECIDA COM 

RESSALVA. RECURSO PROVIDO. 
1. A adequação típica da conduta incontroversa é passível de apreciação em sede de recurso 

especial, pois os limites do conhecimento deste referem-se à impossibilidade de revolvimento 

da matéria fática e não à adequação típica dos fatos reconhecidos no acórdão impugnado.  
2. Não se exige, para a configuração da violência, elementar alternativa do crime de roubo, 

que haja lesões corporais, bastando a ocorrência objetiva de circunstância violenta ao tempo 

da subtração, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência. 
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3. Quando, na subtração de objetos presos ou juntos do corpo da vítima, a ação do agente 

repercute sobre esta, causando-lhe lesões ou diminuindo a capacidade de oferecer resistência, 

tem-se configurado o crime de roubo.  
4. A jurisprudência desta Corte, bem como do Supremo Tribunal Federal, firmou a orientação 

no sentido de que se considera consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no 

momento em que, cessada a violência ou a clandestinidade, o agente se torna possuidor do 

objeto do crime, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem saia da 

esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a 

retomada do bem por meio de perseguição imediata. 
5. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal" (Súm. 231 deste Tribunal). 
6. Recurso provido para reconhecer a prática do crime de roubo, na forma consumada, bem 

como a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em face de circunstância 

atenuante, ficando restabelecida a sentença proferida pelo magistrado de 1º grau, com a única 

ressalva de que o valor do dia-multa fica fixado no mínimo legal. 
VOTO 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA (Relator):  
Encontram-se preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso especial. 
Com efeito, em que pese o Ministério Público Federal ter suscitado a incidência da Súmula 7 

deste Superior Tribunal sobre parte do pedido de reforma, não procede a argüição, pois a 

adequação típica da conduta incontroversa é passível de apreciação em sede de recurso 

especial.  
Dessa forma, os limites do conhecimento do recurso especial referem-se à impossibilidade de 

revolvimento da matéria fática e não à adequação típica dos fatos reconhecidos no acórdão 

impugnado.  
Isso posto, passo à apreciação do mérito recursal. 
O Tribunal a quo desclassificou o delito de roubo para furto simples, nos termos seguintes: 
A sentença recorrida considerou configurado o roubo, entendendo que houve violência contra 

a pessoa e não apenas contra a bolsa da vítima. Discordo, todavia, de tal compreensão, pois a 

prova dos autos não é segura quanto a mostrar que o apelante quisesse praticar violência 

contra a ofendida. Aparentemente, só tinha a intenção de tomar-lhe a bolsa, não desejando 

também lesionar a ofendida. Aliás, lesão nesta inocorreu. Pelo menos os autos silenciam 

nesse sentido.  
Tem razão a defesa técnica do apelante quando pleiteia a desclassificação para o delito de 

furto. Com efeito, a vítima veio a cair no chão em decorrência do arrebatamento da bolsa, do 

puxão brusco efetuado pelo agente. 
Entretanto, considerando os fatos referidos no acórdão, trata-se de crime de roubo. 
Efetivamente, tem-se presente a violência apta a caracterizar o delito inscrito no art. 157 do 

Código Penal, pois a vítima foi derrubada e arrastada pelo acusado durante a subtração. 
Não se exige, para a configuração da violência, elementar alternativa do crime de roubo, que 

haja lesões corporais, bastando a ocorrência objetiva de circunstância violenta ao tempo da 

subtração, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência. 
Sendo assim, quando, na subtração de objetos presos ou juntos do corpo da vítima, a ação do 

agente repercute sobre esta, causando-lhe lesões ou diminuindo a capacidade de oferecer 

resistência, tem-se configurado o crime de roubo.  
Nesse sentido, segue a jurisprudência dos Tribunais Superiores: 
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TROMBADA. EMPREGO 

DE VIOLÊNCIA QUE RESULTOU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. 

DELITO DE ROUBO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. POSSE TRANQÜILA DA RES 
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FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 
1. Tendo sido a vítima atacada e derrubada por um trombadinha, inclusive com o 

comprometimento de sua integridade física, lesão corporal, o delito é classificado como 

roubo, e não como simples furto. Precedentes. 
2. A consumação do crime de roubo ocorre com a mera posse do bem subtraído, ainda que 

por um breve período, não se exigindo, para sua consumação a posse tranqüila. 
3. Fica prejudicada a alegada violação ao art. 89 da Lei n.° 9.099⁄95, tendo em vista o 

reconhecimento da prática de roubo consumado. 
4. Conheço parcialmente do recurso especial, e nessa parte, dou-lhe provimento. 
(STJ, REsp 336.634⁄SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 30⁄6⁄2003, p. 285) 
HABEAS-CORPUS. FURTO E ROUBO: ARTIGOS 155 E 157 DO CÓDIGO PENAL. 
1. Furto é a subtração pura e simples de coisa móvel alheia, sem violência contra a pessoa, 

enquanto o roubo pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. 
2. Violência exercida contra a vítima, atacada e derrubada por um trombadinha que lhe retira 

a bolsa das mãos: circunstância elementar que tipifica o crime de roubo. Habeas-corpus 

conhecido, mas indeferido.  
(STF, HC 75.110⁄RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 29⁄9⁄2000, p. 70) 
Além disso, tem-se que o acórdão impugnado reconheceu a forma tentada ao crime em tela, 

nos termos que seguem: 
Por outro lado, também procede a irresignação quando pleiteia o reconhecimento da tentativa. 

Ora, a prova é bem clara no sentido de que o réu foi desde logo perseguido por um transeunte, 

em seguida auxiliado por um policial, Ivo Nunes, que acabaram detendo e prendendo em 

flagrante o agente na posse da bolsa e de todos os objetos que nela se encontravam. Assim, a 

toda evidência, trata-se de furto tentado porque o autor não logrou ter a posse mansa e 

pacífica da res, ainda que por pouco tempo. 
Todavia, a jurisprudência desta Corte, bem como do Supremo Tribunal Federal, firmou a 

orientação no sentido de que se considera consumado o crime de roubo, assim como o de 

furto, no momento em que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente se torna 

possuidor do objeto do crime, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que 

o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é 

possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO 

DELITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se com a simples posse, ainda que 

breve, da coisa alheia móvel subtraída clandestinamente, sendo desnecessário que o bem saia 

da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. 
II. Recurso conhecido e desprovido.  
(STJ, REsp 615.716⁄RS, Rel. Min.GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 2⁄8⁄2004, p. 548) 
RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. 

INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL O 

PRIVILÉGIO. 
1. Considera-se consumado o crime de furto, bem como o de roubo, no momento em que o 

agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo 

prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STF e do STJ. 
2. É incabível a aplicação do privilégio constante no art. 155, § 2º, do Código Penal, em face 

da incidência da circunstância qualificadora do concurso de agentes. 
3. Recurso conhecido e provido.  
(STJ, REsp 479.695⁄RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 1º⁄12⁄2003, p. 393) 
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Roubo. Momento de sua consumação. O roubo se consuma no instante em que o ladrão se 

torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. - Para 

que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de 

vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a 

violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda 

que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em 

virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz 

inequivocamente a existência de posse. E a perseguição - não fosse a legitimidade do 

desforço imediato - seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. Recurso extraordinário 

conhecido e provido.  
(STF, RE 102.490⁄SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ 16⁄8⁄1991, p. 

10.787) 
No caso dos autos, a violência já havia cessado e a coisa já se encontrava em poder do 

acusado quando da abordagem pelo policial civil, conforme reconhecido pelas instâncias 

ordinárias. 
Sendo assim, a hipótese é de roubo consumado, estando a decisão colegiada proferida pelo 

Tribunal estadual em confronto com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
Noutro ponto suscitado, o Tribunal a quo fixou a pena do crime abaixo do mínimo legal em 

face da circunstância atenuante da confissão espontânea. 
Porém, a pena privativa de liberdade, consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal e a eventual existência de agravantes ou atenuantes, não pode ser fixada aquém 

do mínimo nem além do máximo cominados, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.  
Sobre o tema, segue a Súmula 231 deste Superior Tribunal: 
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal. 
Dessa forma, também nesse ponto, o acórdão impugnado diverge da jurisprudência desta 

Corte. 
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a prática do crime de 

roubo, na forma consumada, bem como a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do 

mínimo legal em face de circunstância atenuante, ficando restabelecida a sentença proferida 

pelo magistrado de 1º grau, com a única ressalva de que o valor do dia-multa fica fixado no 

mínimo legal.  
É como voto. 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
QUINTA TURMA 

Número Registro: 2004⁄0023284-2 REsp 631368 ⁄ RS 
MATÉRIA CRIMINAL 

Números Origem: 46945 70003949757 

PAUTA: 20⁄09⁄2005 JULGADO: 27⁄09⁄2005 

Relator 
Exmo. Sr. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA 
Presidenta da Sessão 
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ 
Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. ALCIDES MARTINS 
Secretário 
Bel. LAURO ROCHA REIS 

AUTUAÇÃO 
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RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 

RECORRIDO : VERGÍLIO ANTÔNIO PINHEIRO 

ADVOGADO : JACQUES SILVA GRAFF 

ASSUNTO: Penal - Crimes contra o Patrimônio (art. 155 a 183) - Roubo ( Art. 157 ) 
 

CERTIDÃO 
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 

realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 
"A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator." 
Os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro 

Relator. 
Brasília, 27 de setembro de 2005 

 
LAURO ROCHA REIS 

Secretário 
 
Documento: 582228 Inteiro Teor do Acórdão - DJ: 07/11/2005 

 

 

 

3.1. CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS 

 

  Ajustam-se, em estreito paralelismo, os casos cotejados 

neste recurso, pois em ambos se apreciou a suficiência, para 

caracterização do crime de roubo, do emprego, pelo agente, de 

violência que repercute sobre a vítima; as soluções apresentadas, 

contudo, são diferentes. 

 

 

  Para o v. acórdão recorrido: 

 

“A meu ver, as provas colhidas nos autos são aptas e 

mais do que suficientes a embasar o decreto condenatório.  

Isto porque, silente na fase inquisitorial (fls. 07), o 

acusado negou em audiência os fatos que lhe foram 
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imputados, alegando que pulou o muro da escola para usar 

entorpecentes (mídia acostada a fls. 99).  

Por outro lado, a vítima narrou pormenorizadamente 

como se deu a subtração e reconheceu o réu como o autor 

do roubo. Salientou, ainda, que o apelante puxou sua bolsa 

com violência, sendo que caiu ao chão por conta da força 

empregada (mídia acostada a fls. 95).  

Corroboram com as declarações da ofendida, os 

depoimentos dos policiais Samuel Barboza e Ivan Iachielli 

(fls. 95 e 99 - mídias), que encontraram o recorrente em 

poder da res furtiva.  

Não se deve olvidar de que o réu apresenta registro 

anterior relacionado ao crime de roubo, sendo preso 

novamente pela prática de crime da mesma natureza. Ou 

seja, a familiaridade do acusado com tal conduta é 

manifesta e preocupante, não sendo crível que se trate, em 

ambos os casos, de “perseguição” policial.  

Ressalte-se, ainda, que a grave ameaça restou 

demonstrada pelos firmes relatos da vítima a qual afirmou 

que o réu utilizou-se de violência para se apoderar dos 

pertences, sendo que o caso seria de manutenção da 

condenação por roubo, entretanto com redução das penas, 

observada a redução, ora operada no aumento decorrente 

da reincidência (revelada no apenso), que fora fixada na 

sentença na fração de um terço (1/3), para um sexto (1/6), 

perfazendo, recalculadas, as penas um montante de 04 

anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso, 

anotando-se a ausência de outras causas modificadoras, 

mantido o regime inicial fechado.  

Contudo, esse não é o entendimento da maioria da 

turma julgadora, que se manifestou no sentido de ter sido 

a violência empregada pelo réu, dirigida contra a “res” 

(bolsa) e não contra a pessoa, fator que justifica a 

desclassificação para o delito de furto, mesmo se a vítima é 

atingida, por repercussão. Nesse sentido: “Para que 

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br


 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br 

 
                                       
      

Apelação criminal nº 0000437-57.2015.8.26.0635 - Comarca de São Paulo 

                                                                                                                           
                                                                                                                    22 

 
                                                                                                                         

tenhamos roubo é indispensável, pois, que o agente 

queira cometer a subtração, mediante violência ou grave 

ameaça à pessoa, pois a grave ameaça e a violência são 

elementos objetivos pertencentes ao tipo legal e devem 

estar abarcadas pelo dolo” (TACRIMSP AC Rel. Dante 

Busana JUTACRIM 88/104 e RT 608/352).  

Destarte, por maioria de votos, o caso é de 

desclassificação para furto simples, sendo que quanto às 

penas, as bases devem ser fixadas no piso, seguido do 

aumento de um sexto (1/6) em por conta da reincidência 

(noticiada no apenso), assim, concretizando-se em um (01) 

ano e dois (02) meses de reclusão e pagamento de onze 

(11) dias-multa, no piso. ” (fls.198/199). 

 
 
 
 

  Ao passo que, para o v. acórdão paradigma: 

 

“O Tribunal a quo desclassificou o delito de roubo 

para furto simples, nos termos seguintes: 

A sentença recorrida considerou configurado o 

roubo, entendendo que houve violência contra a pessoa e não 

apenas contra a bolsa da vítima. Discordo, todavia, de tal 

compreensão, pois a prova dos autos não é segura quanto a 

mostrar que o apelante quisesse praticar violência contra a 

ofendida. Aparentemente, só tinha a intenção de tomar-lhe a 

bolsa, não desejando também lesionar a ofendida. Aliás, 

lesão nesta inocorreu. Pelo menos os autos silenciam nesse 

sentido.  

Tem razão a defesa técnica do apelante quando 

pleiteia a desclassificação para o delito de furto. Com efeito, 

a vítima veio a cair no chão em decorrência do 

arrebatamento da bolsa, do puxão brusco efetuado pelo 

agente. 
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Entretanto, considerando os fatos referidos no 

acórdão, trata-se de crime de roubo. 

Efetivamente, tem-se presente a violência apta a 

caracterizar o delito inscrito no art. 157 do Código Penal, 

pois a vítima foi derrubada e arrastada pelo acusado durante 

a subtração. 

Não se exige, para a configuração da violência, 

elementar alternativa do crime de roubo, que haja lesões 

corporais, bastando a ocorrência objetiva de circunstância 

violenta ao tempo da subtração, impossibilitando ou 

diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência. 

Sendo assim, quando, na subtração de objetos presos 

ou juntos do corpo da vítima, a ação do agente repercute 

sobre esta, causando-lhe lesões ou diminuindo a capacidade 

de oferecer resistência, tem-se configurado o crime de 

roubo.” – cópia anexa. 

 

 

  Verifica-se, portanto, que enquanto para o v. acórdão, a 

circunstância de “de ter sido a violência empregada pelo réu, 

dirigida contra a “res” (bolsa) e não contra a pessoa” é “fator 

que justifica a desclassificação para o delito de furto, mesmo se a 

vítima é atingida, por repercussão”, para o v. acórdão trazido à 

colação, contrariamente, “quando, na subtração de objetos presos 

ou juntos do corpo da vítima, a ação do agente repercute sobre 

esta, causando-lhe lesões ou diminuindo a capacidade de 

oferecer resistência, tem-se configurado o crime de roubo.”  
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  Assim, melhor a nosso ver, a solução encontrada pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, que deve prevalecer também no 

caso em exame, para fins de cassar o acórdão no que respeita à 

desclassificação da conduta para o delito de furto. 

 

4. PEDIDO DE REFORMA 

 

  Em face do exposto, patenteadas a contrariedade ao 

texto da lei federal e a divergência jurisprudencial no que tange à 

configuração da violência para a tipificação do crime de roubo, 

aguarda esta Procuradoria-Geral de Justiça seja deferido o 

processamento do presente Recurso Especial, a fim de que, subindo 

à elevada apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

conhecido, mereça provimento para que, cassada o v. acórdão 

recorrido, seja restabelecida a r. decisão de primeiro grau, para fins de 

condenar o acusado A. P. D. como incurso no artigo 157, caput, do 

Código Penal. 

 

São Paulo, 30 de maio de 2016. 

 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

Alexandre Cebrian Araújo Reis 
Promotor de Justiça designado 
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