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APELAÇÃO - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – ADOÇÃO DE 

OUTROS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO REGIME 

PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA. “REFOMATIO IN PEJUS” – 

NÃO OCORRÊNCIA.  

A reestruturação, pela instância recursal ordinária, em sede de 

recurso exclusivo da defesa, do fundamento utilizado pela sentença 

para a fixação da pena ou do regime prisional inicial, desde que não 

agravados, não caracteriza “reformatio in pejus” e, assim, não 

contraria o artigo 617 do Código de Processo Penal.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA COLENDA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Apelação Criminal nº 0044586-84.2014.8.26.0050 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO ,  por seu Procurador-geral de Justiça infrafirmado, vem 

àpresença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, 

alíneas “a” e “c” ,  da Constituição da República, artigo 255, § 2 o ,  do 

RISTJ, e artigo 1.029 do Código de Processo Civil , interpor o 

presenteRECURSO ESPECIAL  contra o v. acórdão proferido nos autos 

da apelação em epígrafe, que deu a lei federal interpretação divergente 

da que lhe atribuiu outro tribunal, e requerer que o mesmo seja conhecido 

e regularmente processado, remetendo-se as razões em anexo ao Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.  

São Paulo, 26 de setembro de 2016. 
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RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL 

 

Recurso Especial na Apelação nº 0044586-84.2014.8.26.0050 

Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

Recorrido: M. A. D. P.  

 

Eminentes Senhores Ministros:  

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

da APELAÇÃO CRIMINAL N° 0044586-84.2014.8.26.0050, comarca de São Paulo, 

Capital, em que figura como apelante M. A. D. P. , vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e"c", da Constituição Federal, art. 255, § 2o, 
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do RISTJ, e noart. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL 

para o Superior Tribunal de Justiça, pelos fundamentos jurídicos a seguir expostos. 

 

1. RESUMO DOS AUTOS  

   

 M. A. D. P.  foi condenado, pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da 

Comarca de São Paulo, por infração à norma contida no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. o artigo 

70, ambos do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime 

inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso. 

 Segundo se apurou, no dia 16 de março de 2014, por volta de 16h00min, no 

estabelecimento Drogaria e Perfumaria Ltda., situado na Avenida Raimundo Pereira de 

Magalhães, nº 12.530, bairro Taipas, na cidade e comarca da Capital, o Recorrido, agindo em 

concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para 

todos, mediante grave ameaça - exercida com emprego de arma de fogo-, um aparelho celular 

Samsung, pertencente à vítima Nadja Borges da Silva, além de 20 (vinte) pacotes de fraldas marca 

Sapeca, 18 (dezoito) sabonetes marca Defarmem, 04 (quatro) caixas de lenços umedecidos marca 

Baby Pop, um aparelho celular marca Nokia e R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em dinheiro, 

pertencentes ao referido estalecimento da vítima. 

 A defesa apelou, postulando a absolvição por insuficiência probatória. 

Subsidiariamente, pleiteou: i) o reconhecimento de crime único; ii) o afastamento da causa de 

aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo; iii) a exasperação das reprimendas em 

1/3 (um terço), em virtude do reconhecimento das causas de aumento insculpidas no artigo 157, § 

2º, incisos I e II do Código Penal; iv)  a fixação do regime prisional mais brando. 

 A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (fls. 115/131). 
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 A Colenda 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, a fim de 

diminuir as sanções impostas a M. A. D. P.  para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no 

mínimo, e por maioria, fixou a modalidade prisional inicial semiaberta para início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, vencido o Relator neste ponto, que mantinha 

o regime fechado. 

 Eis a íntegra do v. acórdão ora impugnado (fls. 138/144): 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0044586-84.2014.8.26.0050, da 

Comarca de São Paulo, em que é apelante M. A. D. P. , é apelado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso, a fim de diminuir as sanções impostas a M. A. D. P.  para 06 (seis) anos, 02 

(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no 

mínimo, e por maioria, fixaram a modalidade prisional semiaberta para início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, vencido o Relator neste tocante, que 

mantinha o regime fechado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANGÉLICA DE 

ALMEIDA (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.  

São Paulo, 6 de abril de 2016 
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ÁLVARO CASTELLO 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

Origem: 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital  

Apelante: M. A. D. P.   

Apelado: Ministério Público  

M. A. D. P. , qualificado nos autos, foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) 

meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) diasmulta, no 

valor diário mínimo, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. o artigo 70, caput, 

ambos do Código Penal (fls. 65/70).  

Inconformado, apela (fls. 95/99), postulando, absolvição, ante a fragilidade do conjunto 

probatório. Subsidiariamente, pleiteia: a) o reconhecimento de crime único; b) o 

afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo; c) a 

exasperação das reprimendas em 1/3 (um terço), em virtude do reconhecimento das 

causas de aumento insculpidas no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal; e d)a 

fixação de regime prisional mais brando.  

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo defensivo 

(fls. 101/108).  

Com a remessa dos autos a esta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou, 

em seu parecer, pelo improvimento do recurso (fls. 115/131).  

É o relatório.  
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Infere-se do conjunto probatório harmônico que, no dia 16 de março de 2014, por volta 

das 16h00, no estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Ltda., situado na 

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nº 12.530, bairro Taipas, na cidade e Comarca 

da Capital, o apelante, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três 

indivíduos não identificados, subtraiu, para todos, mediante grave ameaça exercida 

através do emprego de arma de fogo-, um aparelho celular Samsung, pertencente à vítima 

Nadja Borges da Silva, além de 20 (vinte) pacotes de fraldas marca Sapeca, 18 (dezoito) 

sabonetes marca Defarmem, 04 (quatro) caixas de lenços umedecidos marca Baby Pop, 

um aparelho celular marca Nokia e R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em dinheiro, 

pertencentes ao referido estabelecimento vítima.  

Em primeiro lugar, analisando-se os elementos de convicção carreados ao logo de toda 

a persecutio criminis, verifica-se que, na espécie, a materialidade do crime está bem 

provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), Auto de Avaliação Indireta (fls. 15) e 

Relatório Policial (fls. 29/30).  

A autoria é, por igual, inconteste.  

Na fase extrajudicial (fls. 08), o apelante permaneceu silente. Em Juízo (fls. 57 mídia 

eletrônica), negou a prática dos fatos a ele imputados. Disse apenas que estava 

arrependido do cometimento do assalto praticado contra a loja Boticário, três dias depois 

dos fatos ora apurados e objeto de ação penal própria.  

A vítima Nadja Borges da Silva (fls. 06 e 57 mídia eletrônica) relatou de maneira 

coerente os lances do assalto por ela sofrido. Disse que, no dia dos fatos, estava 

almoçando no refeitório da farmácia onde trabalha, quando foi abordada por dois 

indivíduos, que anunciaram o assalto. Contou que para terem acesso ao refeitório os dois 

assaltantes, juntamente com outros dois indivíduos armados, invadiram a loja. Dentro do 
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refeitório, um dos agentes permaneceu encostado no armário vigiando-a, enquanto o 

segundo debruçou-se na mesa, exigiu a entrega de dinheiro e passou a subtrair diversas 

mercadorias do estoque, bem como seu aparelho celular. Esclareceu que somente soube 

que havia dois rapazes armados no interior da loja quando foi analisar as imagens das 

câmeras. A seguir, os quatro indivíduos entraram no veículo Fiat UNO preto e 

evadiramse.  

Três dias depois do ocorrido, estava chegando ao local dos fatos, quanto tomou 

conhecimento que a loja vizinha, Boticário, acabara de sofrer um assalto praticado por 

quatro indivíduos, os quais conduziam um carro Fiat UNO de cor preta. Pediu aos 

policiais para ver os roubadores e, dentre eles, pôde identificar o acusado, como sendo o 

indivíduo que se debruçou sobre a mesa e anunciou o assalto, ratificando tal recognição 

em Juízo.  

De outra parte, não logrou a combativa Defensoria demonstrar, de maneira satisfatória, 

qualquer motivo para que a ofendida, pessoa completamente desconhecida do acusado, 

viesse a acusá-lo gratuitamente de crime tão grave.  

Além do mais, ao contrário do sustentado pelo réu, não há que se falar na 

imprestabilidade do reconhecimento operado pela vítima, eis que esta teria sido induzida 

a “reconhecer porque o rosto de alguém lhe parece familiar”. Isso porque, a ofendida 

foi colocada defronte a quatro sujeitos diferentes e apenas apontou com certeza o acusado 

como sendo um dos agentes roubadores. Em relação ao comparsa do réu, não teve 

problemas em admitir que não poderia reconhecê-lo, já que o mesmo ficou escondido e 

com o rosto voltado para o armário.  

O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente para embasar o decreto condenatório, 

revelando-se desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses 
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de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito 

condenatório sido proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e 

processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.  

Em segundo lugar, inviável o afastamento da causa de aumento de pena referente ao 

concurso de agentes, posto que devidamente alicerçada na prova oral coligida ao longo 

de toda a instrução criminal, sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima, a qual 

sempre narrou serem quatro os assaltantes.  

Relativamente à causa de aumento insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do Código 

Penal, necessário salientar que a apreensão da arma de fogo utilizada é, sabidamente, 

desnecessária para o reconhecimento de referida majorante, bastando que as demais 

provas orais colacionadas nos autos apontem com a certeza suficiente a presença de 

referida circunstância, o que foi feito na hipótese vertente.  

Nesse sentido, constitui entendimento jurisprudencial que, se a palavra do ofendido pode 

o mais, identificar o roubador, seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto 

é, comprovar a presença e/ou a utilização de arma, de modo que é plenamente 

dispensável a apreensão e submissão de tal artefato à perícia para demonstração de sua 

capacidade ofensiva e intimidativa.  

No que concerne à fixação das reprimendas cominadas, contudo, a r. sentença demanda 

reparo.  

Inicialmente, foram as reprimendas estabelecidas no patamar mínimo cominado à 

espécie, não podendo sofrer qualquer redução.  

Na derradeira etapa do sistema dosimétrico, reconhecida a existência, na espécie, das 

causas especiais de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de 

arma, imperioso aumentar as sanções na fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista 
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que não houve justificativa concreta por parte do MM. Juízo a quo para a exasperação 

acima do mínimo, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes, nos 

moldes da Súmula nº 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, somam 

as sanções 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) 

dias-multa, no piso legal.  

A seguir, resta configurado, in casu, o concurso formal de delitos, posto que o apelante, 

mediante uma só conduta, praticou dois crimes de roubo, atingindo patrimônio de duas 

vítimas diversas, caracterizando, assim, a pluralidade de delitos, com a aplicação de 

somente uma das penas, porém, exacerbada, nos termos do artigo 70, do Código Penal. 

Assim, acrescidas as reprimendas de 1/6 (um sexto), perfazem o total de 06 (seis) anos, 

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no 

mínimo e não 20 (vinte) dias-multa, como constou na r. sentença de Primeiro Grau, por 

evidente erro material.  

Finalmente, quanto ao regime prisional imponível à espécie, este Relator entende ser 

correta a estipulação da modalidade inicial fechada, considerando a gravidade 

concreta da hipótese vertente, tendo o crime de roubo, inclusive, sido praticado por 

quatro agentes, com utilização de armas de fogo, de modo que a modalidade 

intermediária se mostra insuficiente à repressão dos fatos em testilha (ex vi do disposto 

no artigo 33, § 3º, do Código Penal). No entanto, a Douta Maioria decidiu alterar o 

regime prisional inicial para o semiaberto.  

Ante o exposto, por unanimidade, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, 

a fim de diminuir as sanções impostas a M. A. D. P.  para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses 

e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) diasmulta, no mínimo, e por 

maioria, fixaram a modalidade prisional semiaberta para início do cumprimento da pena 
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privativa de liberdade, vencido o Relator neste tocante, que mantinha o regime 

fechado.  

ÁLVARO CASTELLO 

RELATOR 

 

 A Procuradoria-geral de Justiça opôs embargos de declaração, a fim de 

que fossem declarados os fundamentos do voto vencedor, quanto à fixação do regime 

inicial semiaberto. 

 Os embargos de declaração foram acolhidos, advindo o seguinte acórdão 

(fls. 199/201): 

 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº0044586-

84.2014.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é 

embarganteMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado 

MARCOSANTONIO DUTRA PORTO, é embargado COLENDA 12ª CÂMARA DE 

DIREITOCRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de SãoPaulo, 

proferir a seguinte decisão: "acolheram os embargos de fls. 147/169 a fim de,reconhecida 

a omissão, declarar as razões pelas quais a maioria fixou o regime semiaberto,nos termos 

deste voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 
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O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANGÉLICA 

DEALMEIDA (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ÁLVARO CASTELLO. 

São Paulo, 10 de agosto de 2016. 

Dr. Vico Manãs 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0044586-84.2014.8.26.0050/50000 

COMARCA: SÃO PAULO 

VOTO Nº 32.731 

Embargos de declaração razões de entendimento vencedoromissão verificada - 

acolhimento 

O Ministério Público opõe embargos de declaração, alegandoa ocorrência de omissões 

no v. acórdão de fls. 138/144. 

A impugnação de fls. 147/169 merece acolhimento. 

Com efeito, não explicado porque a maioria entendeu por fixaro regime semiaberto. 

A primariedade do acusado e a quantidade de sançãoautorizavam o equipamento 

intermediário, em especial se considerado queestipuladas as penas-base nos mínimos 

legais. Afinal, são as circunstâncias doart. 59 do Código Penal que definem tanto o 

montante de sanção inicial quanto oregime prisional. Contraditório que os mesmos 

fatores levem à menor reprimendacabível na primeira etapa e permitam regime mais 
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severo do que o aplicável nostermos do art. 33, § 2º, do estatuto repressivo. Esse, aliás, 

o teor da Súmula 440do Superior Tribunal de Justiça. 

Frise-se que, na sentença, invocada apenas a gravidade emabstrato do delito para escolha 

do equipamento prisional (fl. 88), o que é vedadotanto pela citada Súmula 440 do STJ 

quanto pela Súmula 718 do SupremoTribunal Federal. Descabe, em recurso exclusivo 

da defesa, inovar nafundamentação em desfavor do réu. De todo modo, a utilização de 

arma de fogono roubo já recebe censura pela respectiva majorante, não se prestando, por 

si só,como demonstrativa de gravidade em concreto, como pretende o “Parquet”. 

Frente ao exposto, acolhem-se os embargos de fls. 147/169 afim de, reconhecida a 

omissão, declarar as razões pelas quais a maioria fixou oregime semiaberto, nos termos 

deste voto. 

VICO MAÑAS 

Relator 

 

 Ao fixar o regime inicial semiaberto ao fundamento de que "Descabe, em 

recurso exclusivo da defesa, inovar na fundamentação em desfavor do réu", a douta 12ª 

Câmara Criminal contrariou o artigo 617 do Código de Processo Penal e dissentiu da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, legitimando, assim, a interposição 

do presente recurso especial, pela alíneas "a" e"c" do permissivo constitucional. 

 

2. DA CONTRARIEDADE AO ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL 
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 A reestruturação, pela instância recursal ordinária, em sede de 

recurso exclusivo da defesa, do fundamento utilizado pela sentença para a 

fixação da pena ou do regime prisional inicial , desde que não agravados, não  

caracteriza reformatio in pejus  e, pois,  não contraria o artigo 617 do Código 

de Processo Penal .  

 A r. sentença, ao condenar o Recorrido por infração à norma contida no 

artigo 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do 

Código Penal, e fixar-lhe a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão - além da 

pecuniária de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal -, estipulou o regime inicial fechado, 

sob o seguinte fundamento (fl. 88): 

"O regime de cumprimento da pena deverá ser o fechado, em razão da 

gravidade do crime, que causa enorme transtorno à ordem social." 

 No julgamento da apelação interposta pela defesa, a Colenda 12ª Câmara 

de Direito Criminal, por maioria, acolheu a pretensão de abrandamento do regime 

prisional. Constou do v. acórdão, exarado pelo Desembargador vencido, o seguinte (fl. 

143/144): 

"Finalmente, quanto ao regime prisional imponível à espécie, este 

Relator entende ser correta a estipulação da modalidade inicial 

fechada, considerando a gravidade concreta da hipótese vertente, 

sendo o crime de roubo, inclusive, sido praticado por quatro agentes, 

com utilização de armas de fogo, de modo que a modalidade 

intermediária se mostra insuficiente à repressão dos fatos em estilha 
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(ex vi do disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal). No entanto, a 

Douta Maioria decidiu alterar o regime prisional inicial para o 

semiaberto." 

 Como os fundamentos da maioria vencedora não foram declarados, o 

Ministério Público opôs embargos de declaração, a fim de que a omissão fosse suprida (fls. 

147/169). 

 Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram 

conhecidos, e as razões pela quais a maioria fixou o regime semiaberto, declaradas, nos 

seguintes termos (fl. 200): 

"Com efeito, não explicado porque a maioria entendeu por fixar o 

regime semiaberto. 

A primariedade do acusado e a quantidade de sanção autorizavam o 

equipamento intermediário, em especial se considerado que 

estipuladas as penas-base nos mínimos legais. Afinal, são as 

circunstâncias do art. 59 do Código Penal que definem tanto o 

montante de sanção inicial quanto o regime prisional. Contraditório 

que os mesmos fatores levem à menor reprimenda cabível na primeira 

etapa e permitam regime mais severo do que o aplicável nos termos 

do art. 33, § 2º, do estatuto repressivo. Esse, aliás, o teor da Súmula 

440 do Superior Tribunal de Justiça.  

Frise-se que, na sentença, invocada apenas a gravidade em abstrato do 

delito para escolha do equipamento prisional (fl. 88), o que é vedado 

tanto pela citada Súmula 440 do STJ quanto pela Súmula 718 do 
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Supremo Tribunal Federal. Descabe, em recurso exclusivo da 

defesa, inovar na fundamentação em desfavor do réu. De todo 

modo, a utilização de arma de fogo no roubo já recebe censura pela 

respectiva majorante, não se prestando, por si só, como demonstrativa 

de gravidade em concreto, como pretende o “Parquet”.  

Frente ao exposto, acolhem-se os embargos de fls. 147/169 a fim de, 

reconhecida a omissão, declarar as razões pelas quais a maioria fixou 

o regime semiaberto, nos termos deste voto." [g.n.] 

 Ao entender que "Descabe, em recurso exclusivo da defesa, inovar na 

fundamentação em desfavor do réu, o v. acórdão contrariou o artigo 617 do Código de 

Processo Penal, que dispõe: 

"Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao 

disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for possível, não podendo, 

porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da 

sentença." 

 Ora, não cabe ao tribunal de origem, em apelação privativa da defesa, 

agravar a situação do acusado. 

 Eis os limites objetivos do efeito devolutivo da apelação interposta pela 

defesa. 

 Isto não significa que o órgão fracionário, cujos membros também 

possuem livre convencimento, possam, por seus próprios fundamentos, manter inalterada 

a situação do acusado. 
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 Assim, se a sentença estabe0leceu o regime inicial fechado, com base na 

gravidade em abstrato do crime, nada obsta a que o tribunal rechace a pretensão de 

abrandamento do regime prisional deduzida em recurso privativo da defesa, com fulcro na 

gravidade em concreto do crime, tal como pretendia, no presente caso, o voto vencido. 

 Não se verifica a reformatio in pejus na alteração, pela instância recursal 

ordinária, do fundamento da decisão recorrida. 

 No julgamento do AgRg no HC  280.353/RS, relatado pelo Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/06/2015, DJe de 03/08/2015, 

da ementa constou que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça firmou compreensão 

de que, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos 

fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade 

de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. 

 Nesse sentido já decidiram tanto a Suprema Corte quanto a Corte Superior 

de Justiça: 

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 

33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 E 617 DO CPP. APLICAÇÃO DA 

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. (I) REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. (II) REFORMATIO IN PEJUS. NÃO 

OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS NOVOS. POSSIBILIDADE. 

EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É assente que 
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cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático 

probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a 

embasar a aplicação da pena base e das causas de aumento ou de 

diminuição da sanção, porquanto é vedado na via eleita o reexame de 

fatos e provas. Súmula 7/STJ. 2. Ressalvado o entendimento desta 

relatoria, "a jurisprudência desta Corte firmou compreensão de 

que, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível 

a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, 

desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem 

que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. 

Precedentes do STJ"(AgRg no HC 280.353/RS, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/06/2015, 

DJe de 03/08/2015). 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento."(STJ - AgRg no AREsp 729735/MG - 6ª Turma - Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura - j. em 08/09/2015 - DJe de 

28/09/2015). 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO 

TENTADO. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. 

INOCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA QUE PERMANECEU 

FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O 

princípio da vedação da reformatio in pejus, disposto no art. 617 do 

Código de Processo Penal, veda a reforma da decisão em prejuízo do 

réu, em recurso exclusivo da defesa. 2. É assente na jurisprudência 

desta Corte Superior o entendimento de que, em razão do efeito 

devolutivo amplo da Apelação, o Tribunal a quo pode apresentar 
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novos fundamentos para justificar o aumento na pena, desde que 

esta não ultrapasse aquela fixada anteriormente pelo magistrado 

singular, mesmo em se tratando de recurso exclusivo do réu. 3. 

Agravo Regimental improvido." (STJ - AgRg no HC 240580/MS - 

5ª Turma - Rel. Ministro Jorge Mussi - j. em 21/10/2014 - DJe de 

29/10/2014). 

 Desse entendimento não discrepa o Supremo Tribunal Federal: 

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUA 

PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA 

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 

4º, DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO 

INIDÔNEA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E DE 

REFORMATIO IN PEJUS.PEDIDO DE FIXAÇÃO DA 

MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO E DE CONSEQUENTE 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA 

RESTRITIVA DE DIREITO. EFEITO DEVOLUTIVO DO 

RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. 

ORDEM NEGADA. 1. Não se comprova a presença de 

constrangimento ilegal a ferir direito da Paciente nem ilegalidade ou 

abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas 

corpus. 2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito 

devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de 

individualização definidos na sentença penal condenatória para 
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manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da 

acusação e pela prova produzida. 3. Inexistência de reformatio in 

pejus e inviabilidade do pedido de substituição da pena privativa 

de liberdade pela restritiva de direitos. 4. Ordem denegada." (STF 

- HC 101917/MS - 1ª Turma - Relatora a Ministra Cármen Lúcia, j. 

em 31/08/2010, DJe-026 de 09/02/2011). 

 Portanto, não há dúvida de que o tribunal de origem, no julgamento 

deapelo exclusivo da defesa, ao manter o regime prisional inicial, pode alterar o 

fundamento da sentença, sem que se cogite de agravamento da situação do acusado. 

 

3. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

Em sede de roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, as Colendas 

Quinta e Sexta Turmas deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmaram 

entendimento no sentido da adequação do regime inicial fechado, mesmo que favoráveis 

as circunstâncias judiciais, porque evidenciada a gravidade em concreto. 

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 

ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II). 

REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. MAIOR 

PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. 
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I - Acompanhando o entendimento firmado pela 1ª Turma do Supremo 

Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n. 109.956, de relatoria 

do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, a 5ª Turma deste Superior 

Tribunal de Justiça passou a adotar orientação no sentido de não mais 

admitir o uso do writ como substitutivo de recurso ordinário, previsto 

nos arts. 105, II, a, da Constituição da República e 30 da Lei n. 

8.038/1990, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência 

desse instrumento constitucional. 

II - O entendimento desta Corte evoluiu para não mais se admitir o 

manejo do habeas corpus em substituição ao recurso próprio, bem 

assim como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 

III - A despeito da impossibilidade de conhecimento do writ, 

convencionou-se analisar as alegações apresentadas, de forma 

fundamentada, a fim de apreciar a necessidade de concessão da ordem, 

de ofício. 

IV - Deve ser mantido o regime de cumprimento da pena fixado pelas 

instâncias ordinárias, em razão da gravidade concreta do fato 

delituoso, levando-se em consideração, principalmente, o emprego de 

arma de fogo, circunstância que evidencia a maior periculosidade 

social do agente, justificando a resposta estatal mais severa. O 

indivíduo que pratica o crime de roubo valendo-se de arma branca ou 

imprópria expõe o patrimônio e a incolumidade física da vítima a 

determinado risco, decorrente do nível de intimidação e possibilidade 

de resistência. Diversa é a situação na qual o delito em tela é cometido 

com o emprego de arma de fogo, pois dotada de maior potencial 

ofensivo, não só em relação à vítima, mas também em face de 

terceiros. Em tais casos, mesmo que a pena-base seja estabelecida no 

mínimo legal, não haverá contrariedade à Súmula 440 desta Corte, por 

força da gravidade concreta do delito, decorrente da utilização de 

instrumento dotado de maior poder letal. 

Precedentes. Ademais, a análise da adequação do regime inicial de 

cumprimento da pena pode ser feita com base na totalidade da 
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sentença ou do acórdão condenatórios, quando existirem dados 

concretos para tanto, em outros tópicos do decisum impugnado, que 

não possam ser desprezados. 

V - Habeas corpus não conhecido." 

(HC 293.512/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 

QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014) 

 

"CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM 

SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CP). REGIME 

INICIAL FECHADO JUSTIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA 

DE FOGO. MAIOR POTENCIAL OFENSIVO DA CONDUTA. 

PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

01. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça firmaram o entendimento de não ser admissível habeas 

corpus impetrado em substituição a recurso especial, a recurso 

ordinário ou a revisão criminal previstos, respectivamente, na alínea 

"e" do inciso I, na alínea "a" do inciso II e no inciso III do art. 105 da 

Constituição da República (Quinta Turma, HC n. 277.152, Min. Jorge 

Mussi; HC n. 239.999, Min. Laurita Vaz; Sexta Turma, HC n. 

275.352, Min. Maria Thereza de Assis Moura). Porém, por força do 

disposto na Constituição da República (art. 5º, inc. LXVIII) e no 

Código de Processo Penal (art. 654, § 2º), cumpre ao Tribunal 

"expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de 

processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer 

coação ilegal". 

02. "A estipulação do regime de cumprimento da pena não está 

atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada 

no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos 

severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta 

delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a 
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autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele 

permitido pelo quantum da reprimenda" (HC 262.939/SP, Rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8.4.2014, 

DJe 25.4.2014). 

03. Habeas corpus não conhecido." 

(HC 294.803/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA 

TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014) 

 

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESVIRTUAMENTO. APREENSÃO E CONSEQUENTE 

PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA PARA ATESTAR O SEU EFETIVO 

EMPREGO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE 

AUMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA PELO 

NÚMERO DE MAJORANTES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA 

PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO 

CONCRETA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

1. O STJ, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, 

também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas 

corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em 

substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em 

que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em 

prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, 

da ordem de habeas corpus. 

2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 

961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a 

apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o 

aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos 
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autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua 

efetiva utilização no crime. 

3. A alegada violação da Súmula 443 desta Corte Superior, em virtude 

da elevação da reprimenda do paciente na proporção de 2/5, com 

espeque unicamente na quantidade de circunstâncias majorantes, não 

foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação 

dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena 

de incidir em indevida supressão de instância. 

4. Fixada a quantidade da sanção devida a quem, comprovadamente, 

violou a norma penal, compete ao juiz natural da causa indicar, de 

maneira motivada e com base nos dados concretos dos autos, qual o 

regime inicial a fixar para o cumprimento da reprimenda, não sendo 

possível coarctar-lhe a consideração de fatores que, associados e 

complementares à dogmática penal, indiquem como necessária, para 

o alcance dos fins da pena, a imposição de regime mais gravoso do 

que indicaria a mera correspondência da quantidade da pena à 

previsão legal. 

5. Ressalva do entendimento pessoal do relator, no sentido de que o 

roubo cometido com emprego de arma de fogo possui maior 

reprovabilidade e maior potencialidade lesiva à integridade física da 

vítima e de terceiros do que o roubo cometido com outro tipo de arma 

menos letal. Logo, ainda que se comine, abstratamente, igual sanção a 

ambas as hipóteses, atenderá ao critério da proporcionalidade das 

penas, bem assim ao efeito dissuasório, preventivo, que se lhe 

pretenda atribuir (quer para a população em geral, quer para o agente 

transgressor da norma), punir o autor do roubo que empunha um 

revólver, uma pistola, um fuzil ou outra arma de fogo, com pena 

concretamente mais grave e/ou regime de seu cumprimento mais 

rigoroso em relação aos que caberiam, in thesis, àqueloutros 

perpetradores de roubo que se valem de um canivete ou de uma faca 

como meio intimidatório da vítima.  Precedentes do STF e do STJ. 

Observância das Súmulas 440/STJ e 719/STF. 
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6. No caso vertente, a par do emprego de arma de fogo como 

fundamento para a fixação do regime mais gravoso, foram, para tal 

fim, determinantes as circunstâncias de ter havido concurso de 

agentes, de terem sido as vítimas privadas de sua liberdade e por ser o 

ora paciente vizinho de uma delas, pessoa idosa que, ao ter a arma 

apontada para si, sofreu mal súbito, potencializando o risco de um 

desfecho trágico ao roubo. 

7. Habeas corpus não conhecido." 

(HC 278.175/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 10/06/2014) 

 

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO 

RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO 

CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO 

CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA 

PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO. 3. FIXAÇÃO DE REGIME 

PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE DIANTE DO 

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACENTUADA 

PERICULOSIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a 

racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema 

recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser 

imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às 

hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo 

Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal 

Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por 

objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. 

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na 

inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal 
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evidente - a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de 

ofício -, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo 

legal. 

2. No presente caso, a opção pelo regime fechado não se deu com base 

na gravidade abstrata do delito, mas, ao contrário, com fulcro nas 

especificidades da causa que, por sua vez, exigem maior rigor na 

resposta penal, bem como na mecânica delitiva do crime, notadamente 

diante da violência empregada contra a vítima, a ousadia, o destemor, 

a frieza dos acusados e do emprego de arma de fogo, circunstâncias 

que evidenciam a acentuada periculosidade. 

3. Habeas corpus não conhecido." 

(HC 291.782/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

QUINTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 04/06/2014) 

 

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

DESCABIMENTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. SAIDINHA DE BANCO. ALEGAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL.PRETENSÃO DE REGIME 

INICIAL MAIS BRANDO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO 

LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

PRECEDENTES. 

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e 

não mais o admitem como substitutivo de recursos e nem sequer para 

as revisões criminais. 

2. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o 

"decisum" que impõe regime de cumprimento mais severo do que 

prevê a lei, requer motivação respaldada em elementos concretos, não 

sendo suficiente a gravidade em abstrato do delito, conforme suas 

Súmulas nº 718 e nº 719, do STF. 
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3. É certo que o comando legal do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, 

não determina que o regime inicial tenha por baliza a pena-base fixada, 

e sim, que o Magistrado deva fundamentar sua sentença apoiado nas 

circunstâncias elencadas no art. 59, do mesmo Estatuto. 

4. Igualmente, as Súmulas n.º 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal 

e a Súmula n.º 440, deste Sodalício, refutam a imposição de regime 

mais gravoso, quando lastreada, apenas, na gravidade abstrata do 

delito ou através de motivação inidônea. 

5. As instâncias ordinárias se apoiaram nos fatos concretos, ante as 

peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação 

delituosa, sopesando a grave ameaça empregada e a impossibilidade 

de reação da vítima, em face do concurso de agentes e do emprego de 

arma de fogo, quando da estipulação do regime inicial fechado. 

6. Habeas corpus não conhecido por ser substitutivo do recurso 

cabível." 

(HC 291.220/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA 

TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014) 

 

 E no julgamento do HC 286.077/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014, admitiu-se o 

regime inicial fechado em caso semelhante com a seguinte fundamentação: 

  “Quanto ao regime de cumprimento da pena fixado pelas 

instâncias ordinárias, verifica-se deva ser mantido, em razão da 

gravidade concreta do fato delituoso, levando-se em consideração, 

principalmente, o emprego de arma de fogo, circunstância que, 

segundo o atual entendimento da 5ª Turma desta Corte, evidencia a 

maior periculosidade social do agente, justificando a resposta estatal 

mais severa. 
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  Com efeito, a determinação do regime prisional não se 

vincula, de forma absoluta, ao montante da pena privativa de 

liberdade.  

  Assim, à luz do princípio da individualização da pena, 

que atua tanto a favor como contra o réu, e atento à necessidade e 

suficiência da resposta estatal, para a reprovação e prevenção do 

crime, o magistrado deve fixar o regime inicial de cumprimento da 

reprimenda levando em conta não poder ser oferecida a mesma 

resposta para casos nos quais a exposição ou ofensa ao bem jurídico 

tutelado pela norma penal seja absolutamente desigual. 

  É dizer, o indivíduo que pratica o crime de roubo 

valendo-se de arma branca ou imprópria, como, por exemplo, um 

estilete, uma tesoura, um gargalo de garrafa quebrada ou um pedaço 

de madeira, expõe o patrimônio e a incolumidade física da vítima a 

determinado risco, decorrente do nível de intimidação e possibilidade 

de resistência. 

  Diversa é a situação na qual o delito em tela é cometido 

com o emprego de arma de fogo, pois dotada de maior potencial letal, 

não só em relação à vítima, mas também em face de terceiros. 

  Ademais, entendo não se possa perder de vista que, 

como regra, a diferença entre a consumação de um roubo ou de um 

latrocínio está mais relacionada com a reação da vítima do que 

propriamente com a disposição do sujeito ativo. 

  De fato, “o agente que se utiliza de arma de fogo para 

subtrair bens da vítima atua com ousadia e periculosidade extremadas, 

estando disposto a "matar ou morrer", o que torna a infração mais 

grave e reprovável” (RHC 42.206⁄SP, 5ª T., Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe de 26.02.2014). 

  Por outro lado, se a circunstância judicial referente aos 

antecedentes ou a agravante da reincidência – que não geram maior 

risco imediato ao bem jurídico tutelado – podem embasar a imposição 
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de regime fechado, com maior razão, a prática do delito patrimonial 

em questão, no qual a violência ou grave ameaça tenha sido exercida 

com emprego de arma de fogo, justifica a imposição do regime mais 

gravoso. 

  Em tais casos, mesmo que a pena-base seja estabelecida 

no mínimo legal, não haverá contrariedade à Súmula 440 desta Corte, 

por força da gravidade concreta do delito, decorrente da utilização de 

instrumento dotado de maior poder letal. 

  A propósito, os seguintes precedentes desta 5ª Turma: 

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO 

RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. 

NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO 

CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA 

PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL. 2. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE 

ARMA E CONCURSO DE AGENTES. MAJORAÇÃO DA 

REPRIMENDA EM 3⁄8 (TRÊS OITAVOS). 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO À SÚMULA 443⁄STJ. 3. REGIME FECHADO. 

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR 

PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INEXISTÊNCIA 

DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. ORDEM 

NÃO CONHECIDA. 

(...) 

3. Em respeito aos ditames de individualização da pena e aos critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, o agente que se utiliza de arma 

branca ou imprópria para a prática do delito de roubo não deve ser 

tratado de modo idêntico àquele que faz uso, por exemplo, de revólver, 

pistola ou fuzil com a mesma finalidade. Se a locução "emprego de 

arma" - causa especial de majoração da pena no crime de roubo - 
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abrange tanto as armas impróprias (faca, chave de fenda, pedaço de 

pau ou de vidro, emprego de animais, por exemplo), cujo porte não é 

proibido, quanto as armas de fogo - conduta que constitui crime 

autônomo e grave; nada mais razoável e lógico do que a censura penal 

incidente sobre roubos com armas impróprias e próprias tenha 

tratamento distinto, se não na quantidade de pena, pelo menos na 

qualidade da resposta penal. Portanto, se durante a fixação da pena a 

fração de exasperação é a mesma para o roubo praticado com arma 

branca e para o cometido com emprego de arma de fogo (aspecto 

quantitativo), justamente no estabelecimento do regime prisional é que 

a diferenciação entre ambas as condutas deverá ser feita (aspecto 

qualitativo). 

4. Ordem não conhecida. 

(HC 282978⁄SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

QUINTA TURMA, julgado em 25⁄03⁄2014, DJe 02⁄04⁄2014). 

"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA O 

PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO 

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE 

REGIME INICIAL MAIS BRANDO. PENA-BASE FIXADA NO 

MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO 

IDÔNEA. PRECEDENTES. 

1. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o 

"decisum" que impõe regime de cumprimento mais severo do que 

prevê a lei requer motivação respaldada em elementos concretos, não 

sendo suficiente a gravidade em abstrato do delito. Súmulas nº 718 e 

nº 719, do STF. 

2. É certo que o comando legal do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, 

não determina que o regime inicial tenha por baliza a pena-base fixada, 

e sim, que o Magistrado deva fundamentar seu decisum apoiado nas 

circunstâncias elencadas no art. 59, do mesmo Codex. 
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3. Igualmente, as Súmulas n.º 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal 

e a Súmula n.º 440, deste Sodalício, refutam a imposição de regime 

mais gravoso, quando lastreada, apenas, na gravidade abstrata do 

delito ou através de motivação inidônea. 

4. "In casu", as instâncias ordinárias se apoiaram nos fatos concretos, 

ante as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da 

ação delituosa, sopesando a grave ameaça empregada e a 

impossibilidade de reação da vítima, em face do emprego de arma de 

fogo, quando da estipulação do regime inicial fechado. 

5. "Habeas corpus" não conhecido por ser substitutivo do recurso 

cabível. 

(HC 279.272⁄SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA 

TURMA, julgado em 19⁄11⁄2013, DJe 25⁄11⁄2013). 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, 

DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. ARMA DE FOGO. 

EXAME PERICIAL. NÃO APREENSÃO DO INSTRUMENTO. 

DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA 

CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O 

SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME, COMO NO CASO, 

PELO FIRME E COESO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. 

ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA 

CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 961.863⁄RS. 

RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE 

PENA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3⁄8. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL 

MAIS GRAVOSO DO QUE O LEGALMENTE PERMITIDO. 

ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA N.º 440⁄STJ. 

INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS 

OPERANDI QUE DEMONSTRA MAIOR 

REPROVABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
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(...) 

3. Hipótese em que o Paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) 

anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, pela suposta 

prática do delito tipificado no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código 

Penal. 

(...) 

7. O fato da especial reprovabilidade do crime não ter sido utilizada 

para a exasperação da pena-base demonstra tão-somente a 

benevolência das instâncias ordinárias, não conduzindo à inferência 

de que há violação ao enunciado da Súmula n.º 440⁄STJ, uma vez que 

o regime fechado foi estabelecido por conta da gravidade concreta do 

crime. 

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida 

de ofício para, mantida a condenação, reformar o acórdão impugnado 

e a sentença condenatória, tão somente na terceira fase da dosimetria 

da pena, a fim de reduzir a reprimenda do Paciente para 5 (cinco) anos 

e 4 (quatro) meses de reclusão. 

(HC 231.510⁄SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 

julgado em 26⁄11⁄2013, DJe 09⁄12⁄2013). 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. 

EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO 

E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. 

POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MOTIVADO NA 

GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULAS N. 718 E 719 DO 

STF E SÚMULA N. 440 DO STJ. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. (...) 

- Não há se falar em ilegalidade na fixação do regime mais gravoso 

quando, apesar de a pena-base ter sido estabelecida no mínimo legal, 
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foram consideradas as circunstâncias fáticas ensejadoras do regime 

mais gravoso, caracterizadas pela utilização de arma de fogo - 

potencialmente mais lesiva -, circunstância que evidencia a acentuada 

periculosidade do paciente. Precedentes. 

- O crime de roubo cometido com uso de arma de fogo exprime maior 

periculosidade social do agente, o que exige que seja dada uma 

resposta penal mais severa para a repressão e prevenção do delito, 

justificando-se, então, a imposição do regime mais gravoso. 

Habeas corpus não conhecido. 

(HC 250.543⁄SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ⁄SE), QUINTA 

TURMA, julgado em 20⁄06⁄2013, DJe 28⁄06⁄2013). 

PENAL. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA 

PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. USO 

ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. 

"Impossibilidade de fixação do regime intermediário para início de 

desconto da pena se a opção pelo regime fechado não se deu com base 

na gravidade abstrata do delito, mas, ao contrário, com fulcro nas 

especificidades da causa que, por sua vez, exigem maior rigor no 

apenamento, bem como na mecânica delitiva do crime, notadamente 

diante do emprego de arma de fogo para o cometimento da infração, 

circunstância que evidencia a acentuada periculosidade do paciente" 

(HC 206.767⁄SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 

22⁄09⁄2011). 

Nego provimento ao recurso especial." 

(REsp 1.329.069⁄SP, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄PR), QUINTA 

TURMA, julgado em 20⁄06⁄2013, DJe 27⁄06⁄2013). 

 

 No mesmo sentido, já se pronunciou a Sexta Turma desta Corte: 
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"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-

BASE. MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. 

POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. 

1. Apesar da aplicação da pena no mínimo legal e da primariedade do 

agravante, a fixação do regime mais severo teve fundamentação 

idônea, extraída de elementos concretos da prática delitiva, em que 

houve ameaças às vítimas, por meio da utilização direta de arma de 

fogo. 

2. Inexiste ilegalidade na imposição do regime fechado, tampouco 

desrespeito ao comando das Súmulas 440⁄STJ e 718 e 719⁄STF. 

3. A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, 

em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no 

mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, 

desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja 

demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a 

imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo 

quantum da reprimenda. 

4. Agravo regimental improvido." 

(AgRg no AREsp 169.855⁄SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16⁄05⁄2013, DJe 

29⁄05⁄2013)”. 

 

 Por fim, o Supremo Tribunal Federal também adota o mesmo 

entendimento: 

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCURSO 

FORMAL ENTRE DELITOS DE ROUBOS COMETIDOS COM 

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE 
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PROVAS DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REGIME 

INICIAL FECHADO. AGRAVO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos 

contrários à orientação predominante no Tribunal (art. 38 da Lei nº 

8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. O habeas 

corpus não se presta para a rediscussão do material probatório da ação 

penal, notadamente se da leitura da sentença e do acórdão 

confirmatório da condenação verifica-se que as instâncias ordinárias 

reconheceram a existência de provas judicialmente produzidas quanto 

ao efetivo emprego de arma de fogo. 3. No julgamento do HC 96.099, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal fixou a orientação no sentido de que a apreensão da arma de 

fogo não é indispensável à incidência da majorante do art. 157, § 2º, 

I, do Código Penal. 4. O emprego de arma de fogo, circunstância 

objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, 

constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial 

fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no 

mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na 

terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o 

aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-

base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade 

abstrata do delito, está relacionada ao conceito mais amplo de 

culpabilidade objetiva e, mediatamente, ao modus operandi 

empregado pelo agente. 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento." 

(HC 123110 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 

Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 

DIVULG 12-09-2014 PUBLIC 15-09-2014) 
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  Com efeito, a adequação do regime fechado em sede de roubo 

perpetrado com emprego de arma de fogo é orientação vigente na Corte Superior. A 

propósito: 

“PENAL. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA 

PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. USO 

DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. 

“Impossibilidade de fixação do regime intermediário para início 

de desconto da pena se a opção pelo regime fechado não se deu 

com base na gravidade abstrata do delito, mas, ao contrário, com 

fulcro nas especificidades da causa que, por sua vez, exigem maior 

rigor no apenamento, bem como na mecânica delitiva do crime, 

notadamente diante do emprego de arma de fogo para o 

cometimento da infração, circunstância que evidencia a acentuada 

periculosidade do paciente” 

(STJ, HC 206.767/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

DJe 22/09/2011). 

 

4. DO ACÓRDÃO PARADIGMA 

 

 No julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.329.069– SP, do qual foi 

Relator o Ministro CAMPOS MARQUES (Desembargador convocado do TJ/PR), 

julgado em 20/06/2013, publicado no DJe de 27/06/2013 e na REVISTA ELETRÔNICA 
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DE JURISPRUDÊNCIA(decisão que ora se oferece como paradigma), a 

QUINTATURMA do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA decidiu: 

"PENAL. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. USO DE ARMA DE 

FOGO. CONCURSO DE AGENTES. 

"Impossibilidade de fixação do regime intermediário para início de desconto 

da pena se a opção pelo regime fechado não se deu com base na gravidade 

em abstrata do delito, mas, ao contrário, com fulcro nas especificidades da 

causa que, por sua vez, exigem maior rigor no apenamento, bem como na 

mecânica delitiva do crime, notadamente diante do emprego de arma de 

fogo para o cometimento da infração, circunstância que evidencia a 

acentuada periculosidade do paciente" (HC 206.767/SP, relator Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/09/2011). 

Nego provimento ao recurso especial." 

 A seguir transcreve-se a íntegra do relatório e do voto do Ministro Relator: 

"RECURSO ESPECIAL No 1.329.069 - SP (2012/0123889-1)  

RELATOR: MINISTRO CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/PR) 

RECORRENTE: LEONARDO FABRÍCIO DOS SANTOS 

ADVOGADO: FABRÍCIO FERES FURLAN - DEFENSOR PÚBLICO E OUTROS  

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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RELATÓRIO 

EXMO. SR. MINISTRO CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/PR)(Relator):  

Trata-se de recurso especial, interposto por LEONARDO FABRÍCIO DOS SANTOS, 

com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra o acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao apelo defensivo, 

mantendo, assim, a sentença que condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) anos e 6 

(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor 

unitáriomínimo, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP .  

Nas razões do apelo raro, o recorrente alega contrariedade aos arts. 33, § 2o, alínea "b", 

do CP, sob o argumento de que a gravidade abstrata do roubo não se presta a justificar o 

agravamento do regime prisional, razãoporque requer que seja fixado "o regime 

semiaberto para o início da reprimenda imposta ao recorrente ".  

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 280/284).  

Parecer do MinistérioPúblico Federal opinando pelo provimento do recurso especial (fls. 

298/310-STJ).  

É o relatório.  

RECURSO ESPECIAL No 1.329.069 - SP (2012/0123889-1)  

RELATOR: MINISTRO CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/PR) 

RECORRENTE: LEONARDO FABRÍCIO DOS SANTOS 

ADVOGADO: FABRÍCIO FERES FURLAN - DEFENSOR PÚBLICO E OUTROS 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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EMENTA 

PENAL. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA 

PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. 

USO ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. 

"Impossibilidade de fixação do regime intermediário para 

início de desconto da pena se a opção pelo regime fechado 

não se deu com base na gravidade abstrata do delito, mas, ao 

contrário, com fulcro nas especificidades da causa que, por 

sua vez, exigem maior rigor no apenamento, bem como na 

mecânica delitiva do crime, notadamente diante do emprego 

de arma de fogo para o cometimento da infração, 

circunstância que evidencia a acentuada periculosidade do 

paciente" (HC 206.767/SP, relator Ministro Marco 

AurélioBellizze, DJe 22/09/2011).  

Nego provimento ao recurso especial.  

ACÓRDÃO 

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

Senhores Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Jutiça, por unanimidade, 

em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento. 

Os Srs. Ministros Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE, Jorge Mussi 

e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, jusitificadamente, a Sra. ministra Laurita Vaz. 

Brasília (DF), 20 de junho de 2013 (Data do Julgamento) 

Ministro Campos Marques 

(Desembargador Convocado do TJ/PR) 
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Relator 

RECURSO ESPECIAL No 1.329.069 - SP (2012/0123889-1)  

RELATOR: MINISTRO CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/PR) 

RECORRENTE: LEONARDO FABRÍCIO DOS SANTOS 

ADVOGADO: FABRÍCIO FERES FURLAN - DEFENSOR PÚBLICO E OUTROS 

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

VOTO 

EXMO. SR. MINISTRO CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/PR)(Relator):  

Consta dos autos que o acusado, em concurso com o menor T. F. P., adentrou na 

bilheteria da estação Vergueiro, da Companhia do Metropolitano de São Paulo e, 

mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, rendeu os agentes de 

segurança que ali se encontravam e subtraiu uma certa quantia em dinheiro e bilhetes, os 

quais totalizaram R$ 792,10 (setecentos e noventa e dois reais e dez centavos).  

O Tribunal a quo ao analisar a conduta, entendeu que o regime fechado seria o mais 

apropriado, por ser o "único consonante com a finalidade de prevenção e repressão 

a temido autor de assalto praticado em comparsaria e com emprego de arma de 

fogo".  

Esta argumentação, portanto, está baseada na gravidade concreta do fato, pois, 

como visto, referiu-se ao concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, 

circunstâncias que evidenciam a periculosidade do sentenciado, além de trazer 

maior risco à integridade física da vítima.  

É o que vem decidindo a 5a Turma, ainda que por maioria, como ocorreu, por 

exemplo, quando do julgamento do REsp no 1.328.891-SP, de relatoria do Ministro 
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Marco AurélioBellizze, em que se consignou que "a escolha do regime inicial de 

cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto e exclusivo, ao quantum da 

pena privativa de liberdade aplicada ao acusado, devendo o magistrado considerar as 

demais circunstâncias do caso em concreto, sob pena de igualar nas consequências, 

condutas de diferenciado grau de intimidação, risco ao bem jurídico tutelado, com ofensa 

direta ao princípio da individualização da pena e reflexa ao princípio da isonomia, 

tratando-se de forma igual condutas distintas, fixando-se a mesma resposta penal para o 

agente que pratica o roubo com arma imprópria e aquele que emprega revólver, fuzil ou 

granada" .  

Confira-se, ainda, o seguinte precedente:  

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. 

CONCURSO DE AGENTES. DELITO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA 

COM EMPREGO DE ARMA. REGIME INICIAL MAIS SEVERO. POSSIBILIDADE. 

ORDEM DENEGADA.  

1. Não se discute que os precedentes deste Tribunal são no sentido de que não é cabível 

infligir regime prisional mais rigoroso apenas com base na gravidade genérica do delito, 

por força do disposto na Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal.  

2. Contudo, o crime de roubo praticado mediante grave ameaça ou violência contra 

pessoa idosa, com uso de arma e concurso de pessoas, intensifica concretamente a 

gravidade do delito e aponta insensibilidade e excessiva periculosidade dos agentes, 

justificando a imposição de regime inicial de cumprimento da reprimenda mais severo, 

com base no art. 59, inc. III, do Código Penal, até para atender a finalidade da pena 

aplicada, mesmo que a reprimenda tenha sido fixada no mínimo legal.  

3. Ordem denegada." (HC39522/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2005, DJ 18/04/2005)  

O Supremo Tribunal Federal, na mesma linha de entendimento, já registrou que "a 

periculosidade do agente, revelada pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso 

de arma e concurso de pessoas, pode constituir motivação bastante para fixação de 
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regime inicial fechado" (HC 75.663/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 

27/4/2001).  

Ante o exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego provimento ao recurso 

especial." [g.n.] 

 

5. DA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 

 É perfeita a identidade entre a situação                                                       

objetivada nos autos e aquela apreciada no aresto indicado como paradigma do dissídio.  

 Para o v. acórdão complementar recorrido o regime inicial fechado não 

se justifica (fls. 200): 

"A primariedade do acusado e a quantidade de sanção autorizavam o 

equipamento intermediário, em especial se considerado que estipuladas as 

penas-base nos mínimos legais. Afinal, são as circunstâncias do art. 59 do 

Código Penal que definem tanto o montante de sanção inicial quanto o 

regime prisional. Contraditório que os mesmos fatores levem à menor 

reprimenda cabível na primeira etapa e permitam regime mais severo do que 

o aplicável nos termos do art. 33, § 2º, do estatuto repressivo. Esse, aliás, o 

teor da Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça. 

Frise-se que, na sentença, invocada apenas a gravidade em abstrato do delito 

para escolha do equipamento prisional (fl. 88), o que é vedado tanto pela 

citada Súmula 440 do STJ quanto pela Súmula 718 do Supremo Tribunal 

Federal. Descabe, em recurso exclusivo da defesa, inovar na fundamentação 

em desfavor do réu. De todo modo, a utilização de arma de fogo no roubo 
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já recebe censura pela respectiva majorante, não se prestando, por si só, 

como demonstrativa de gravidade em concreto, como pretende o "Parquet"." 

 Enquanto para o r. julgado paradigma do Superior Tribunal de Justiça:  

“O Tribunal a quo ao analisar a conduta, entendeu que o regime 

fechado seria o mais apropriado, por ser o "único consonante com a 

finalidade de prevenção e repressão a temido autor de assalto praticado 

em comparsaria e com emprego de arma de fogo".  

Esta argumentação, portanto, está baseada na gravidade concreta do 

fato, pois, como visto, referiu-se ao concurso de agentes e o emprego de 

arma de fogo, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do 

sentenciado, além de trazer maior risco à integridade física da vítima.  

É o que vem decidindo a 5a Turma, ainda que por maioria." 

 Em síntese, enquanto a r.decisão recorrida entende que, a despeito de o 

roubo haver sido praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, o fato 

de a pena-base haver sido imposta no mínimo legal e de o montante da pena somente 

autorizar afixação do regime intermediário, para o v. acórdão trazido à colação"o regime 

fechado seria o mais apropriado, por ser o "único consonante com a finalidade de 

prevenção e repressão a temido autor de assalto praticado em comparsaria e com 

emprego de arma de fogo". Esta argumentação, portanto, está baseada na gravidade 

concreta do fato, pois, como visto, referiu-se ao concurso de agentes e o emprego de 

arma de fogo, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do sentenciado, além 

de trazer maior risco à integridade física da vítima.". 
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 Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação jurisprudencial 

do Superior Tribunal de Justiça. 

6. DO PEDIDO 

 Ante o exposto, demonstrada a contrariedade ao artigo 617 do Código de 

Processo Penal e o dissídio jurisprudencial, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

aguarda seja deferido o processamento do presente recurso especial, bem como seu ulterior 

conhecimento e provimento pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para que seja 

cassada, em parte, a decisão impugnada e estabelecido o regime inicial fechado para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao Recorrido. 

  São Paulo, 27 de setembro de 2016. 

 

 

MARIA APARECIDA PIERANGELI BORELLI THOMAZ 

Procuradora de Justiça 
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