
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS       Nº 197.501 - SP (2011/0032527-8)
  

RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE : LEANDRO DE CASTRO GOMES - DEFENSOR PÚBLICO E 

OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : DAVI RAIMUNDO DA SILVA 

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. 
EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. 
DISPENSABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO 
DO(S) CORRÉU(S). DESNECESSIDADE. COAUTOR INIMPUTÁVEL. 
IRRELEVÂNCIA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. 
EXASPERAÇÃO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) COM BASE TÃO 
SOMENTE NO NÚMERO DE MAJORANTES. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, 
originada a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no 
Recurso Especial nº 961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a 
incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, 
não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 
2. Em tais hipóteses, o efetivo emprego do artefato pode ser 
comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou 
depoimento de testemunhas. 
3. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra 
necessária a identificação do(s) corréu(s), sendo suficiente a 
concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, 
circunstância evidenciada no caso, vez que tanto as vítimas como as 
testemunhas foram uníssonas em afirmar que haviam outros 
integrantes na prática delitiva. Precedentes.
4. Ademais, o fato de o crime de roubo ter sido supostamente 
praticado na companhia de inimputável não impede o reconhecimento 
da causa de aumento do concurso de agentes, porquanto a razão da 
exacerbação da punição é justamente o maior risco que a pluralidade 
de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do 
ofendido, bem como o maior grau de intimidação infligido à vítima.
5. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de 
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo 
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de 
majorantes". Enunciado nº 443 desta Corte.
6. Considerando a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis 
– tanto que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal –, bem como 
a quantidade de sanção corporal ora imposta, a saber, 6 (seis) anos e 
8 (oito) meses de reclusão, cabível a fixação do regime semiaberto 
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para início da expiação.
7. Ordem parcialmente concedida tão somente para, de um lado, 
reduzido para 1/3 (um terço) o patamar de exasperação por conta das 
causas de aumento, diminuir as reprimendas para 6 (seis) anos e 8 
(oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa; e, de outro lado, 
fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa 
de liberdade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, conceder parcialmente a ordem de habeas corpus, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Vasco Della Giustina 
(Desembargador convocado do TJ/RS) e Haroldo Rodrigues (Desembargador 
convocado do TJ/CE) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausentes, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura e o Sr. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP). 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes. 

Brasília, 10 de maio de 2011 (data do julgamento).

MINISTRO OG FERNANDES  
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 197.501 - SP (2011/0032527-8)
  

RELATÓRIO

O SR. MINISTRO OG FERNANDES: Trata-se de habeas corpus, 

com pedido de liminar, em favor de Davi Raimundo da Silva, apontando como 

autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de 8 (oito) 

anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente 

em regime fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em virtude da 

prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de 

agentes, além do delito de quadrilha.

A Corte de origem, provendo parcialmente o apelo defensivo, absolveu 

o paciente da acusação de quadrilha, mantendo, no mais, a sentença.

No presente writ, busca o impetrante o afastamento da majorante do 

emprego de arma, asseverando que o artefato não apreendido e periciado, bem 

como a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes, sob o fundamento 

de que os supostos coautores não foram identificados, impedindo a aferição da 

imputabilidade. 

Pugna, ainda, caso os pleitos acima não sejam atendidos, pela 

redução do coeficiente de aumento no roubo, afirmando que foi estabelecido acima 

do mínimo apenas em face do número de majorantes.

Requer, por fim, a fixação do regime semiaberto para início de 

desconto da sanção corporal.

Liminar indeferida à fl. 133.

Prestadas informações, o parecer da lavra do Subprocurador-Geral da 

República Rodrigo Janot Monteiro de Barros é pela concessão parcial da ordem 

(fls. 142/149).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 197.501 - SP (2011/0032527-8)

  
VOTO

O SR. MINISTRO OG FERNANDES (RELATOR): Inicialmente, não 

comporta concessão o pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao 

emprego de arma de fogo.

Prevalecia nesta Sexta Turma o entendimento de que, para incidir a 

majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é indispensável a 

apreensão da arma, com a posterior perícia, a fim de se constatar sua 

potencialidade lesiva.

Contudo, em sentido diverso se consolidou a orientação da Terceira 

Seção desta Casa de Justiça. É de ver que na sessão realizada no dia 13.12.2010, 

o referido órgão fracionário, em decisão majoritária, rejeitou os Embargos de 

Divergência no Recurso Especial nº 961.863/RS. 

Com isso, a caracterização da referida majorante pode ser 

comprovada por outros meios, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo 

depoimento de testemunhas. 

De se ver, ainda, que esse mesmo entendimento restou consolidado 

no âmbito do Plenário da Suprema Corte. 

Veja-se, a propósito, a ementa do leading case :

ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU 
POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA 
QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 
ORDEM DENEGADA.
I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de 
fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, 
visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.
II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa . 
III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser 
evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra 
da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - 
ou pelo depoimento de testemunha presencial.
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IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de 
potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele 
o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de 
Processo Penal.
V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar 
projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a 
produzir lesões graves. 
VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado 
com arma de brinquedo.
VII - Precedente do STF.
VIII - Ordem indeferida. 
(HC-96.099/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 
5.6.2009)

Sob minha relatoria, esta Sexta Turma decidiu, já seguindo o novo 

posicionamento, nestes termos:

HABEAS CORPUS . ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E 
FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. ASSALTO A AGÊNCIA 
BANCÁRIA. SUBTRAÇÃO DE VALORES E DE ARMAMENTO DOS 
VIGIAS DO ESTABELECIMENTO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE 
PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, do CP. DESNECESSIDADE DE 
APREENSÃO E PERÍCIA DO PETRECHO PARA COMPROVAÇÃO 
DA POTENCIALIDADE LESIVA. TESE PREVALENTE NA 3ª SEÇÃO 
DESTA CORTE. 
1. A deficiente instrução do writ inviabiliza o enfrentamento da 
alegação de que teriam sido utilizadas condenações sem trânsito em 
julgado a título de maus antecedentes.
2. Na hipótese, não cuidou a impetrante de juntar aos autos cópia da 
folha de antecedentes criminais, razão pela qual não se acolhe o 
pedido de redução da pena-base.
3. Segundo a orientação prevalente na Terceira  Seção desta Corte, 
originada a partir do julgamento do EREsp nº 961.863/RS (julgado em 
13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, 
I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e 
submissão a perícia.
4. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser 
comprovado por outros meios, tais como as declarações da 
vítima ou depoimento de testemunhas .
5. No caso, os acusados ingressaram em agência bancária portando 
simulacros de arma e, ato contínuo, renderam os vigilantes, subtraindo 
os revólveres que estes portavam.
6. Ordem denegada. 
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(HC-141.587/SP, DJe de 14.2.2011)

Volto os olhos ao caso presente.

O emprego de arma foi apontado pelas vítimas do delito, consoante se 

vê na seguinte passagem da sentença (fl. 90):

(...) todas as vítimas confirmaram o emprego do armamento e inclusive 
o réu confessou a prática de um roubo a mão armada.

Assim, inexiste o constrangimento ilegal propalado.

Outra sorte não assiste ao impetrante quanto a outro ponto da 

impetração.

Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra 

necessária a identificação do(s) corréu(s), sendo suficiente a concorrência de duas 

ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez 

que tanto as vítimas como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que 

haviam outros integrantes na prática delitiva.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. 
NECESSIDADE.  CONCURSO DE AGENTES. CORROBORADO 
POR DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. CONTRADIÇÃO 
SOBRE A QUANTIDADE E NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS 
COMPARSAS. IRRELEVÂNCIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. 
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. DIREITO AO REGIME MENOS 
GRAVOSO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. ORDEM CONCEDIDA 
EM PARTE.
(...)
3. A majorante relativa ao concurso de pessoas restou 
caracterizada por depoimentos colhidos em juízo, visto que tanto 
os policiais quanto à vítima foram uníssonos em afirmar que 
havia outros agentes integrantes da conduta delitiva.
4. Suposta contradição entre a quantidade dos agentes ativos do 
delito não enseja o afastamento do aumento, pois mesmo que 
fossem, ao invés de duas, três ou quatro pessoas, basta que se 
verifique a concorrência de, no mínimo, uma dupla para 
caracterizar a majoração.
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De igual modo, a não identificação dos demais agentes não obsta 
a aplicação dita causa de aumento. Precedentes.
(...)
7. Ordem parcialmente concedida para afastar a causa de aumento de 
pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, 
mantendo, porém, a pena cominada no acórdão, e fixar o regime 
inicial semiaberto.
(HC 85.631/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 
de 23.11.09), com destaques;

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CAUSAS DE AUMENTO 
DE PENA. CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO 
CORRÉU. DESNECESSIDADE. EMPREGO DE ARMA. 
NECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO.
1. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra 
necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a 
concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, 
circunstância evidenciada no caso, vez que tanto a vítima como a 
testemunha foram uníssonas em afirmar que haviam dois 
integrantes na prática delitiva. Precedentes.
(...)
(HC 169.151/DF, de minha relatoria, DJe de 2.8.10), com destaques;

Ademais, o fato de o crime de roubo ter sido supostamente praticado 

na companhia de inimputável não impede o reconhecimento da causa de aumento 

do concurso de agentes, porquanto a razão da exacerbação da punição é 

justamente o maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio 

alheio e à integridade física do ofendido, bem como o maior grau de intimidação 

infligido à vítima.

Em casos análogos esta Casa assim decidiu:

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO 
DE OBSTÁCULO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA 
NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. CONCURSO DE PESSOAS. 
ADOLESCENTE INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA.
(...)
II - Reconhece-se a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, 
ainda que o crime tenha sido praticado em concurso com menor 
inimputável, uma vez que a norma incriminadora tem natureza objetiva 
e não faz menção à necessidade de se tratarem todos de agentes 
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capazes.
(...)
Writ parcialmente concedido.
(HC 131763/MS, Relator Ministro Felix Fischer, DJe de 14.9.09) 

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE 
MENORES. CONCURSO DE AGENTES. DELITO PRATICADO NA 
COMPANHIA DE INIMPUTÁVEL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE 
AUMENTO. MENOR JÁ CORROMPIDO. FALTA DE 
COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, 
incide nas hipóteses em que o crime é cometido na companhia de 
inimputável.
(...)
(HC 88.444/DF, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 
de 13.10.09)

Todavia, vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal na 

majoração acima do mínimo legal, na terceira etapa de aplicação da pena, com 

base apenas no número de causas de aumento.

Não há qualquer proibição a que o juiz sentenciante exaspere a pena 

em fração acima do mínimo legal de 1/3 (um terço), desde que traga motivação 

idônea a evidenciar a razoabilidade da medida, o que não ocorreu no caso em 

análise. Vejamos (fl. 90):

Aumento a pena do roubo em 3/8, diante das causas de aumento de 
pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), perfazendo 
05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na hipótese, a majoração na terceira etapa de aplicação da pena na 

fração de 3/8 (três oitavos), se afastando do mínimo legal, ocorreu com base, tão 

somente, no número de causas de aumento, contrariando a jurisprudência desta 

Corte. 

A propósito, confiram-se estes julgados:

HABEAS CORPUS . ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESISTÊNCIA. 
CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO 
DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO EM 5/12 (CINCO DOZE 
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AVOS) COM BASE TÃO SOMENTE NO NÚMERO DE CAUSAS DE 
AUMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Segundo pacífica jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de 
roubo triplamente circunstanciado, a fixação do respectivo coeficiente 
de aumento exige fundamentação concreta, não bastando a alusão à 
quantidade de majorantes.
2. Habeas corpus concedido para reduzir as penas recaídas sobre o 
paciente para 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de 
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e 19 
(dezenove) dias-multa.
(HC 144.764/RJ, de minha relatoria, DJe de 23.11.09)

HABEAS CORPUS . PENAL. DELITO DE QUADRILHA. EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE DECLARADA. PERDA DO OBJETO. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS 
EM ANDAMENTO. UTILIZAÇÃO NA APRECIAÇÃO DA CONDUTA 
SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO 
APENAS PELO CRITÉRIO DO NÚMERO DE CAUSA DE AUMENTO. 
INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. 
FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. 
DESCABIMENTO.
(...)
3. Merece reforma a sentença condenatória que fundamenta o 
agravamento da pena no limite máximo, baseando-se, 
exclusivamente, no número de causas de aumento.
4.  Reduzida a pena-base para o mínimo legal, porquanto 
reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu primário e 
de bons antecedentes, não é cabível infligir regime prisional mais 
gravoso apenas com base na gravidade genérica do delito. 
Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. art. 59, ambos do Código Penal.
5. Incidência das Súmulas n.º 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
6. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa extensão, 
concedido para fixar as penas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses 
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 
(dezesseis) dias-multa, no valor estabelecido pelas instâncias 
ordinárias.
(HC 101.756/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3.11.09)

A questão já se encontra, inclusive, sumulada nesta Casa:

Súmula nº 443 - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no 
crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não 
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sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número 
de majorantes.

Dito isso, imperioso o redimensionamento das penas, o que passo a 

fazer desde já. Tal como feito em primeiro grau, fixo a pena-base em 4 (quatro) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis. Não há agravantes. Embora presentes as atenuantes da 

menoridade e da confissão, deixo de aplicá-las em virtude da pena se encontrar no 

mínimo legal. Sem causas de diminuição. Em razão do concurso de agentes e do 

emprego de arma, aumento as sanções em 1/3 (um terço), alcançando 5 (cinco) 

anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Em face da 

continuidade delitiva, exaspero-as em 1/4 (um quarto), assim como efetuado na 

origem, perfazendo 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) 

dias-multa, reprimendas que torno definitivas à mingua de outras circunstâncias 

modificadoras. 

Considerando a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis – 

tanto que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal –, bem como a quantidade 

de sanção corporal ora imposta, a saber, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de 

reclusão, fixo o regime semiaberto para início da expiação.

À vista do exposto, concedo parcialmente a ordem tão somente para, 

de um lado, reduzido para 1/3 (um terço) o patamar de exasperação por conta das 

causas de aumento, diminuir as reprimendas para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses 

de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa; e, de outro lado, fixar o regime semiaberto 

para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2011/0032527-8 HC     197.501 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  1610120090139600      18583                 8122009               990092932586

EM MESA JULGADO: 10/05/2011

Relator
Exmo. Sr. Ministro  OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : LEANDRO DE CASTRO GOMES - DEFENSOR PÚBLICO E OUTRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE : DAVI RAIMUNDO DA SILVA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) e Haroldo 
Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausentes, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. 
Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP). 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.
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