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Em  trabalho  de  atualização  e  revisão  efetuado  pela  Equipe  deste  CAOP durante  o

segundo semestre  de  2016,  verificou-se  que  o  presente  entendimento  jurisprudencial

manteve-se até os dias atuais como majoritário, conforme decisões mais recentes dos

Tribunais Superiores adiante compiladas:

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  EM  SUBSTITUIÇÃO  AO

RECURSO  CABÍVEL.  INADEQUAÇÃO  DA VIA ELEITA.  ROUBO

CIRCUNSTANCIADO.  DOSIMETRIA.  EMPREGO  DE  ARMA.

DESNECESSIDADE  DE  APREENSÃO  E  PERÍCIA.  UTILIZAÇÃO

DE  OUTROS  MEIOS  DE  PROVA.  POSSIBILIDADE.  DUAS

CAUSAS  DE  AUMENTO  DE  PENA.  ACRÉSCIMO  EM  FRAÇÃO

SUPERIOR A 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE.

FIXAÇÃO  DE  REGIME  FECHADO.  POSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS. PACIENTE REINCIDENTE.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM,

DE  OFÍCIO.  1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  seguindo  o

entendimento  firmado  pela  Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal

Federal,  não  tem  admitido  a  impetração  de  habeas  corpus  em

substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao

tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir

a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.  A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido
de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º,
inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia
da  arma,  desde  que  evidenciada  sua  utilização   por  outros
meios de prova, como na espécie.  3.  "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 n. 443 da Súmula desta Corte. 4. Na hipótese, o aumento

da pena ocorreu em fração superior a 1/3, em razão da quantidade



de  majorantes,  sem  a  indicação  de  fundamentação  concreta,  a

evidenciar a necessidade de aplicação da fração mínima. 5. No caso

dos autos, não há se falar em regime diverso do fechado, tendo em

vista que o paciente é reincidente e a pena ficou acima de 4 anos de

reclusão. 6. Habeas  corpus  não  conhecido. Ordem concedida, de

ofício, para redimensionar a pena do paciente.  (STJ - HC: 326837

SP 2015/0138043-5,  Relator:  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA

FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2016, T5 - QUINTA TURMA,

Data de Publicação: DJe 22/06/2016);

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO

ESPECIAL. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA

E  PACÍFICA  DA  RES  FURTIVA.  DESNECESSIDADE.  ROUBO

CONSUMADO.  AFASTAMENTO  DO  ART.  14,  II,  DO  CP.

REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  CONSEQUÊNCIA

NECESSÁRIA. 1. 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  a
perseguição  imediata  ao  agente  e  recuperação  da  coisa
roubada,  sendo  prescindível  a  posse  mansa  e  pacífica  ou
desvigiada. (REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI

CRUZ,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  14/10/2015,  DJe

09/11/2015).  2.  O  reconhecimento  do  furto  consumado  importa

afastamento do redutor previsto no art. 14, II, do Código Penal, e,

consequentemente,  redimensionamento  da  pena.  3.  Agravo

Regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.483.679;  Proc.

2014/0250160-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE

09/11/2016);

RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLAÇÃO

DO  SISTEMA  ACUSATÓRIO.  NÃO  OCORRÊNCIA.

INTERROGATÓRIO NÃO REPETIDO AO FINAL DA INSTRUÇÃO.

NULIDADE  NÃO  CONFIGURADA.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA

TENTATIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  83  DO  STJ.

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA



SOCIAL DO AGENTE. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA N.

444 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA

EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O Superior  Tribunal de Justiça é firme

em  assinalar  que  da  mera  ausência  do  ministério  público  na

audiência de oitiva de testemunhas não decorre a nulidade do ato,

devendo  a  defesa  oportunamente  arguir  a  sua  nulidade,  com  a

devida  comprovação  do  prejuízo  imposto  ao  réu.  Ressalva  de

entendimento.  2.  A  instância  antecedente  registrou  não  estar

demonstrado nenhum prejuízo suportado pela defesa, em especial

porque  o  magistrado,  ao  formular  as  perguntas,  ateve-se  ao

esclarecimento  do  ocorrido,  de  maneira  neutra.  Incidência  da

Súmula  n.  83  do  STJ.  3.  A  jurisprudência  desta  corte  superior

pondera  que  a  superveniência  da  Lei  n.  11.719/2008  não  torna

obrigatória a repetição do interrogatório validamente realizado sob a

vigência da legislação anterior. 4. Acórdão recorrido em consonância

com o entendimento do STJ, ao afirmar que não era imperiosa a

repetição do interrogatório, uma vez que foi validamente realizado

em 19/10/2007, quase um ano antes da entrada em vigor da Lei n.

11.719/2008.  Súmula  n.  83  do  STJ.  5.  Conforme  decidido  pela

terceira seção deste Superior Tribunal por ocasião do julgamento do

Recurso  Especial  n.  1.499.050/RJ,  representativo  da  controvérsia

(rel. Ministro rogerio schietti, dje 9/11/2015), "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  a  perseguição  imediata  ao  agente  e  recuperação  da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada ". 6. O acórdão recorrido registra que "o delito em
espécie  consumou-se  no  momento  em que exercida  a  grave
ameaça, bem como a violência em desfavor da vítima para fins
de  subtração  patrimonial,  sendo  desnecessária,  in  casu,  a
posse mansa e pacífica". Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 7. A

revisão  da  dosimetria  da  pena  no  habeas  corpus  somente  é

permitida  quando  houver  falta  de  fundamentação  concreta  ou

quando  a  sanção  aplicada  for  notoriamente  desproporcional  e

irrazoável  diante  do  crime  cometido.  8.  Deve  ser  reconhecida  a



violação  do  art.  59  do  Código  Penal,  na  primeira  etapa  da

dosimetria,  pois  o juiz sentenciante.  No que  foi  corroborado  pela

corte de origem. Não declinou fundamentação idônea para justificar

a  valoração  negativa  da  conduta  social  e  da  personalidade  do

agente, visto que, consoante o enunciado da Súmula n. 444 do STJ,

o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento não

pode ser utilizado para tal fim. 9. Recurso parcialmente conhecido e,

nessa  extensão,  provido,  para  afastar  a  análise  desfavorável  da

personalidade  e  da  conduta  social  do  agente  e  readequar  a

reprimenda  imposta  ao  réu.  (STJ;  REsp  1.266.464;  Proc.

2011/0175403-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz;

DJE 09/12/2016).


