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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  substitutivo  de  agravo  regimental.  Roubo
circunstanciado.  Apreensão  e  perícia  da  arma  de  fogo.
Desnecessidade.  Majorante  comprovada  por  outros  meios
idôneos de prova. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma

do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a impetração de

habeas  corpus  como  substitutivo  de  agravo  regimental  inclusive

noutra Corte representa medida teratológica” (HC 115.659, Rel. Min.

Luiz Fux).  2.  O  ato  impugnado está  em conformidade com a
jurisprudência  de  ambas  as  Turmas  do  Supremo  Tribunal
Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de
fogo (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...”(HC 96.099,  Rel.

Min.  Ricardo  Lewandowski,  Plenário).  Precedentes.  3.  Habeas

Corpus  extinto  sem  resolução  de  mérito  por  inadequação da  via

processual.  (STF,  HC  108.225/MG;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.

Roberto Barroso; DJE 10/09/2014);

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  PACIENTE

DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II,

DO  CÓDIGO  PENAL.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.

ALEGAÇÃO  DE  PROVAS  COLHIDAS  EXCLUSIVAMENTE  NA

FASE  INQUISITORIAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.  MEDIDA

EXCEPCIONAL  CUJA  PERTINÊNCIA  NÃO  RESTOU

DEMONSTRADA.  ROUBO  MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE



ARMA.  APREENSÃO  E  PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO  DE

SEU  POTENCIAL  OFENSIVO.  DESNECESSIDADE.

CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS

MEIOS DE PROVA.  JURISPRUDÊNCIA DO STF.  RECURSO AO

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na

inicial,  verifica-se,  da leitura cuidadosa dos autos,  que o juízo  de

piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova

colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em

habeas  corpus,  constitui  medida  excepcional  que  só  deve  ser

aplicada  nos  casos  de  manifesta  atipicidade  da  conduta,  de

presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de

ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o

que  não  ocorre  na  situação  sob  exame.  III  –  Não  se  mostra
necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo
para  comprovar  o  seu  potencial  lesivo,  visto  que  essa
qualidade  integra  a  própria  natureza  do  artefato.  IV  -  A
majorante  do  art.  157,  §  2º,  I,  do  Código  Penal  pode  ser
evidenciada  por  qualquer  meio  de  prova,  em  especial  pela
palavra  da  vítima  ou  pelo  depoimento  de  testemunha
presencial. V  -  Recurso  a  que  se  nega  provimento.  (STF;  RHC

122.074/SP; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE

06/06/2014);

REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.

PROCESSUAL  PENAL.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL E NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO

DE  PESSOA.  ALEGAÇÃO  GENÉRICA.  SÚMULA  Nº  284/STF.

REALÇA-SE  A  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  284/STF  NA

HIPÓTESE DE SIMPLES ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO

DE  PRECEITOS  INFRACONSTITUCIONAIS,  DESPROVIDA  DE

FUNDAMENTAÇÃO QUE DEMONSTRE A EFETIVA OFENSA DOS

DISPOSITIVOS  LEGAIS  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM,  NÃO

SENDO,  PORTANTO,  SUFICIENTE  PARA  FUNDAMENTAR

RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME NÃO



CONSUMADO.   AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA  Nº  211/STJ.  EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO.

PRESCINDIBILIDADE  DE  APREENSÃO  E  PERÍCIA  PARA  A

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §

2º, INCISO I DO CP. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE

PROVA. POSSIBILIDADE. 1. A tese referente à não consumação do

roubo,  não  foi  objeto  de  debate  ou  deliberação  pelo  tribunal  de

origem, estando ausente, portanto, o necessário prequestionamento,

inviabilizando sua análise nesta via especial. 2. A terceira seção
deste  tribunal  superior  firmou o  entendimento no  sentido de
que para o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157,
§  2º,  inciso  I  do  Código  Penal,  mostra-se  dispensável  a
apreensão da arma de fogo  e a realização  de exame pericial
para  atestar  a  sua  potencialidade  lesiva  quando  presentes
outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática
delitiva (eresp n. 961.863/rs). Divergência jurisprudencial. Ausência

de demonstração do dissídio nos termos art. 541, parágrafo único,

do  cpc/73  e  do  art.  255  do  RISTJ.  Recurso  improvido.  1.  O

conhecimento  do  Recurso  Especial  interposto  pela  alínea  "c"  do

permissivo  constitucional  exige  a  demonstração  do  dissídio

jurisprudencial, de acordo com os requisitos do art. 541, parágrafo

único, do cpc/73 e do art. 255 do RISTJ. 2. Na espécie, deixou o

recorrente  de  realizar  o  cotejo  analítico  entre  os  acórdãos

confrontados, evidenciando que foram adotadas soluções diversas

em litígios semelhantes, sendo insuficiente a mera transcrição das

ementas  dos  julgados  apontados  como  paradigma.  3.  Agravo

regimental a que se nega provimento.  (STJ; AgRg-AREsp 729.869;

Proc.  2015/0145144-0;  RJ;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Jorge  Mussi;

DJE 07/11/2016);

1. 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 326.837; Proc. 2015/0138043-5; SP; Quinta Turma;

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 22/06/2016);



HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.

DESCABIMENTO.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  DOSIMETRIA.

UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E

PERÍCIA.  COMPROVAÇÃO  POR  OUTROS  MEIOS  DE  PROVA.

POSSIBILIDADE. NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA,

IMPOSSÍVEL  A  MODIFICAÇÃO  DO  REGIME  PRISIONAL,

DEVIDAMENTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART.

33, § 2º, "B ", DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

NÃO  EVIDENCIADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  1.

Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio,

a  impetração  não  deveria  ser  conhecida  segundo  orientação

jurisprudencial  do  Supremo  Tribunal  Federal.  STF  e  do  próprio

Superior  Tribunal  de  Justiça.  STJ.  Contudo,  considerando  as

alegações  expostas  na  inicial,  razoável  a  análise  do  feito  para

verificar  a  existência  de  eventual  constrangimento  ilegal  que

justifique a concessão da ordem de ofício.  2. No que diz respeito
ao pleito de afastamento da majorante relativa ao emprego de
arma,  a  terceira  seção  do  STJ,  no  julgamento  do  ERESP n.
961.863/RS,  pacificou  o  entendimento  no  sentido  de  que  a
incidência  da  aludida  majorante  prescinde  de  apreensão  e
perícia  da  arma,  notadamente  quando  comprovada  sua
utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da
vítima  ou  mesmo  de  testemunhas.  Dessarte,  uma  vez

comprovada, como no caso dos autos, por meio do depoimento da

vítima, a utilização de arma branca, e identificado paciente como o

agente  da  empreitada  criminosa,  a  ausência  de  apreensão  e

posterior perícia do objeto não são capazes de afastar a incidência

da causa de aumento de pena, prevista no inciso I, do § 2º, do art.

157,  do  Código  Penal.  3.  Com  relação  ao  regime  prisional,  não

havendo modificação na dosimetria da pena, que restou fixada em 5

anos e 4 meses de reclusão, não há que se falar em alteração do

regime devidamente  estabelecido  pelas  instâncias  ordinárias,  em

respeito ao disposto no art. 33, § 2º, "b ", do Código Penal. Habeas



corpus não conhecido.  (STJ; HC 352.285; Proc.  2016/0078222-1;

SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2016).


