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ROUBO – CONSUMAÇÃO – AGENTE QUE RESTITUI O PRODUTO 

DO CRIME À VÍTIMA POSTERIORMENTE. ARREPENDIMENTO 

EFICAZ OU ARREPENDIMENTO POSTERIOR. 

RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

Os institutos do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior 

não se aplicam em hipótese de roubo consumado e tampouco podem 

levar à absolvição do agente.    
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO , nos autos de APELAÇÃO nº 0025973-56.2014.8.26.0554, 

originários da Comarca de Santo André, em que figurou como apelante F. 

H. B. e constou como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no 

artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal; no artigo 255, § 

2o, do RISTJ; e nos artigos 1029 e seguintes do Código de Processo Civil, 

interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA , pelos motivos adiante aduzidos: 
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1 – RESUMO DO CONTIDO NOS AUTOS 

 

 F. H. B. foi denunciado pela prática de roubo (artigo 157, 

caput, do Código Penal) de dinheiro (R$140,00 – cento e quarenta reais) de 

um motel situado no município de Santo André/SP (conforme descrição feita 

na denúncia de fls. 1D/2D), mediante emprego de grave ameaça consistente 

na simulação de emprego de arma de fogo. Acabou condenado em primeiro 

grau de jurisdição a cumprir quatro anos de reclusão com início de 

cumprimento no regime aberto e ao pagamento de dez dias-multa (fls. 

108/111). O sentenciado recorreu pleiteando apenas a diminuição da pena, 

para reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, “b”, do Código Penal 

(fls. 137/138). 

O pleito defensivo não foi acolhido pela Colenda 15ª Câmara 

de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (v. acórdão 

às fls. 157/161), todavia, por decisão colegiada unânime, foi o réu absolvido 

pelo reconhecimento do arrependimento eficaz (artigo 16 do Código Penal - 

SIC), com fulcro no disposto no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. 

  

 O v. acórdão, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador 

Poças Leitão, é do seguinte teor: 
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Assim decidindo, o Egrégio Tribunal de Justiça de São 

Paulo, por sua 15ª Câmara Criminal, contrariou o disposto nos artigos 15 e 

16 do Código Penal, confundindo os institutos do arrependimento eficaz e 

do arrependimento posterior, sendo certo que nenhuma das duas hipóteses 

cabia, na hipótese, por falta - pura e simplesmente - de seus elementos 

essenciais. 

 

2 - CONTRARIEDADE AO ARTIGO 15 DO CÓDIGO PENAL 

 

Dispõe o referido artigo: 

 

"Desistência voluntária e arrependimento eficaz” 

Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de 

prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde 

pelos atos já praticados”. 

 

De maneira lapidar, José Henrique Pierangelli define o 

arrependimento eficaz, do seguinte modo: 
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“O arrependimento eficaz ou ativo (...) exige 

uma conduta efetiva, uma ação em sentido 

contrário, de modo a impedir que o resultado 

se produza. (...) Exatamente por isso, o 

arrependimento só pode ocorrer na tentativa 

perfeita ou acabada, também chamada de 

crime falho. (...) é imprescindível que a 

contra-ação do sujeito seja coroada de êxito, 

que impeça a consumação. Evidentemente, se 

mesmo com a atuação do agente, o resultado 

advém, no máximo poderá ver o grau de sua 

culpabilidade diminuída, influindo na 

determinação de sua pena. É que 

descaracterizada a tentativa pela desistência 

ou pelo arrependimento eficaz, o agente 

responde pelos atos já praticados”. (g.n.)1 

 

Ao reconhecer o instituto do arrependimento eficaz no 

caso em análise, a Douta Câmara Criminal contrariou o disposto no artigo 

                                           
1 PIERANGELLI, José Henrique. Código Penal. Comentado artigo por artigo. São Paulo: Verbatim, 2013. 

P. 54. 
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de lei, duplamente: em primeiro lugar por reconhecer o instituto em hipótese 

não cabível (o caso é de roubo consumado) e, em segundo, porque a 

consequência – nas hipóteses cabíveis – não é (nem poderia ser) a 

absolvição. 

 

Para efeito do cabimento do Recurso Especial, tem inteira 

aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro ALIOMAR BALEEIRO, 

para quem tanto a contrariedade quanto a negativa de vigência, equivaler-se-

iam, pois “... denega-se vigência de lei não só quando se diz que esta não 

está em vigor, mas também quando se decide em sentido diametralmente 

oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 48/788). 

Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de 

o julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

 

 Induvidoso que no v. acórdão recorrido contrariou-se e até 

mesmo negou-se vigência ao referido dispositivo do Código Penal, ao se 

consignar expressamente: 
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 “ O apelo comporta provimento posto que ocorreu o 

arrependimento eficaz . 

É que o réu, logo após subtrair o dinheiro, 

mediante ameaça , arrependeu-se e dirigiu-se a um 

posto da Polícia Militar e confessou sua conduta 

entregou o dinheiro subtraído, cerca de R$140,00. 

(...) 

Portanto, há de ser reconhecida, na espécie, a 

incidência do artigo 16 (SIC) do Código Penal, ou 

seja, o arrependimento eficaz, o qual ocorreu de 

forma voluntária, pessoal e integral, pelo que deve ser 

extinta a punibilidade” (fls. 159/160). 

 

  

Incumbe ressaltar, portanto, que no v. acórdão, foi 

reconhecido (como já se realizara na r. sentença monocrática condenatória 

fls. 107/111) ter a conduta roubadora atingido o momento consumativo, ao 

apontar: “(...) É que o réu, logo após subtrair o dinheiro, mediante ameaça , 

arrependeu-se e dirigiu-se a um posto da Polícia Militar e confessou sua conduta 

(...)”. 

. 
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À medida em que o agente delitivo ameaçou gravemente de 

morte o funcionário caixa do motel e subtraiu o dinheiro, levando o 

numerário dali, dúvida alguma resta de ter sido o roubo consumado. 

 

Mesmo não sendo exigível para a consumação do crime a 

posse mansa e pacífica, no caso em tela, também tal circunstância se fez 

presente, bastando verificar o interrogatório do acusado e os depoimentos 

das testemunhas para concluir que o ladrão levou o dinheiro consigo e foi até 

uma igreja, quando se arrependeu de seu ato e procurou a polícia para 

devolver o objeto material do delito. 

 

Desnecessário o aprofundamento da discussão acerca da 

consumação do roubo, inclusive pela recente edição da Súmula 582 do 

Superior Tribunal de Justiça, cujo teor ora reproduz-se: 

 

 “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do 

bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve 

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da 

coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. 
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Assim, absolutamente desprovido de fundamentação jurídica 

o reconhecimento do “arrependimento eficaz” (aplicável aos delitos 

tentados) para hipótese de crime consumado, à medida em que, por 

consequência lógica e por óbvio, o resultado não foi impedido. 

 

O outro equívoco contido na r. decisão colegiada recorrida, 

consiste na consequência do reconhecimento do arrependimento eficaz: a 

previsão normativa do artigo 15 do Código Penal determina que o agente 

responda apenas pelos atos então praticados. 

Ora, como o crime foi consumado, a única solução para o 

caso, como apontado no trecho acima reproduzido da obra do saudoso 

Pierangelli, é a aferição da conduta na primeira fase da dosimetria, vale dizer, 

na apreciação da culpabilidade do agente (o que, aliás, se fez, com a fixação 

da pena no mínimo legal e com a fixação do regime inicial aberto). 

 

Tivesse o iter criminis limitado-se ao conatus (o que não 

ocorreu), responderia o recorrido pelos atos até então praticados (sem o 

resultado),  cabendo ao julgador estabelecer a conduta remanescente, mas 

não poderia nunca, por conseguinte, gerar um édito absolutório. 
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Portanto, desprovidos de cabimento tanto o reconhecimento 

do arrependimento eficaz, quanto a decisão absolutória, o caracteriza a 

contrariedade ao disposto no mencionado artigo de lei, razão do recurso 

especial ora arrazoado.  

 

 Por conseguinte, no v. acórdão contrariou-se o disposto no 

artigo 15 do Código Penal. 

 

3 - CONTRARIEDADE AO ARTIGO 16 DO CÓDIGO PENAL 

 

Dispõe o referido artigo: 

 

“Arrependimento posterior 

Art. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave 

ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento 

da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será 

reduzida de um a dois terços”. 

É clara a redação do artigo: não se aplica a causa de 

diminuição de pena se o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, 

como é o caso em análise, roubo. 
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Consta do v. acórdão: “... o réu, logo após subtrair o 

dinheiro, mediante ameaça, arrependeu-se ...”. 

Ora, se o réu subtraiu o dinheiro mediante grave ameaça 

e tal fato foi reconhecido pelo magistrado que o condenou em primeiro grau 

de jurisdição (dando-o como incurso no artigo 157, “caput”, do Código 

Penal), como também foi reconhecido pelos três ínclitos Desembargadores, 

não se faz necessário um mínimo esforço hermenêutico para entender que a 

norma não se aplica à hipótese. 

 

É despida de fundamento jurídico, portanto, a r. decisão 

colegiada que, à fl. 159 dos autos, assim consignou: “Portanto, há de ser 

reconhecida, na espécie, a incidência do artigo 16 do Código Penal (...)”. 

 

Como se não fosse suficiente, contrariou-se o disposto 

no artigo 16 do Código Penal, quando se entendeu ser a hipótese de 

absolvição do agente delitivo, pois a norma explicativa em debate prevê 

como consequência a seu reconhecimento a diminuição de pena. 

 

Assim, não era caso de se reconhecer o arrependimento 

posterior e, mesmo se fosse acolhida a possiblidade (o que se admite apenas 
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para permitir a argumentação), não era lícito por ele fundamentar a 

absolvição ou a extinção da punibilidade. 

 

Resta nítido, portanto, que no v. acórdão foi contrariada 

a disposição normativa contida no artigo 16 do Código Penal. 

 

Não é inoportuno salientar que a eventual comiseração 

excessiva levada em conta para a decisão absolutória, além de desprovida de 

fundamento legal, superou a razoabilidade e fez tábula rasa do fato de ter o 

agente delitivo (ora recorrido) ter sido preso posteriormente ao crime aqui 

analisado e condenado novamente por roubo. Também foi negada vigência 

à lei, ignorando-se que a pena fora aplicada no mínimo legal e estabelecido 

o regime inaugural aberto. 

 

4 – PEDIDO DE REFORMA 

  

Diante do exposto, demonstradas a contrariedade à Lei 

Federal, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo, a 

admissibilidade do presente recurso especial por essa E. Presidência e a 

remessa dos autos para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, visando a 

seu conhecimento e provimento, para se restabelecer a condenação de 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
18 

 

18 

 

primeiro grau de jurisdição de F. H. B., como incurso na conduta descrita no 

tipo penal do artigo 157, caput, do Código Penal. 

 São Paulo, 03 de março de 2017. 

 

JAQUELINE MARA LORENZETTI MARTINELLI 

PROCURADORA DE JUSTIÇA 

 

CHRISTIANO JORGE SANTOS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 


