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PROTOCOLO Nº 4036/2016
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0001882-78.2016.8.16.0013
ORIGEM:  7ª  VARA  CRIMINAL  DO  FORO  CENTRAL  DA  COMARCA  DA  REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA
ACUSADOS: ROBERSON DOS SANTOS E REFAEL LIONILDAS DE SOUZA NEVES
OBJETO:  REVISÃO  DE  PRONUNCIAMENTO  MINISTERIAL  QUANTO  AO  FATO  DE  SE
DEIXAR DE IMPUTAR NA DENÚNCIA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO
ART. 157, §2º, INCISO I, CP (ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA).

EMENTA: ART. 28, CPP. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE

ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, INCISOS I, II E

V, CP). ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA

PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. 

É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no

roubo para comprovar a causa de aumento do art.  157, § 2º, inc.  I,  do

Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros

meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de

testemunha presencial. Precedentes. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os presentes autos  foram inaugurados por auto de prisão em flagrante

para apurar a prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II  e V, do
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Código Penal (roubo duplamente qualificado), ocorrido em 27.01.2016, neste Município

de Curitiba, PR, tendo como acusados  Roberson dos Santos e Refael Lionildas de Souza

Neves.

Na oportunidade, dia 27.01.2016, por volta das 20hs30min, na Avenida das

Torres, Bairro Jardim das Américas, nesta Capital, os acusados e terceiro indivíduo não

identificado nos autos, subtraíram para ambos, mediante grave ameaça consistente no

uso de arma de fogo (não apreendida) e restrição de liberdade consistente em conduzir

as vítimas Elizabeth Aparecida Mildemberger de Souza e Luiz Antônio Mariano de Souza

no interior de seu veículo a local ermo e distante daquele em que ocorreu o assalto, 01

(um)  veículo  Nissan/Versa  1.6  SL,  placas  AVJ-3412/SC  de  propriedade  dos  ofendidos,

valores em espécie e aparelhos de telefonia celular não especificados nos autos, bens

estes parcialmente recuperados e avaliados no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil

reais), conforme auto de exibição e apreensão de bens (mov. 1.3), boletim de ocorrência

(mov. 1.3 e 27.2), termos de declaração (mov. 1.4), autos de reconhecimento de pessoa

(mov. 1.4), auto de entrega (mov. 27.5), auto de avaliação indireta (mov. 27.7) e relatório

policial (mov. 27.11).

Após  ultimação  da  instrução  policial,  o  Ministério  Público  ofereceu

denúncia contra o acusado pelo tipo penal previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código

Penal, deixando de imputar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso

I, do CP pelo fato de a arma mencionada pela vítima não ter sido apreendida.

Exercendo  controle  jurisdicional  de  1º  grau,  o  Juiz  de  Direito  César

Maranhão  de  Loyola  Furtado  proferiu  a  decisão  de  movimento 37.1,  discordando  da

promoção ministerial de arquivamento, ao argumento de que, diversamente, a ausência

de  apreensão  da  arma de  fogo não importa  na  exclusão da  majorante,  pois  “outras

provas são capazes de demonstrar o caráter lesivo da arma utilizada”. Nestes termos,
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determinou o encaminhamento dos autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça, aos fins

do disposto no art. 28 do Código de Processo Penal.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Assim, o objeto específico de análise e valoração aos presentes autos, por

parte desta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do disposto no art. 28 do Código de

Processo  Penal,  direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao

conteúdo do pronunciamento ministerial  no movimento 30.1  (item 10):  promoção de

arquivamento parcial dos autos de inquérito policial, por reconhecimento de atipicidade

da causa de aumento de pena do emprego de arma, prevista no art. 157, § 2º, inciso I,  do

Código  Penal,  em  razão  de  que  a  arma  em  referência  não  foi  apreendida  pelas

autoridades policiais. 

Preliminarmente à análise acerca da pertinência ou não da promoção de

arquivamento, faz-se necessário exame do conjunto probatório carreado aos autos. 

A vítima Elizabeth, às fls. 15 (movimento 1.4), relatou que: 

(...) ao retornarem, entraram no carro; que antes mesmo de funcionar o

motor, dois elementos entraram no banco de trás, pelas portas traseiras

e  um  terceiro  elemento,  armado,  anunciou  assalto  junto  à  janelada

porta do motorista; que ato contínuo, entrou também no banco de trás

e fizeram o esposo da declarante conduzir até um lugar mais ermo, onde

foram obrigados a sair (…) 
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A outra vítima, Luiz Antônio, às fls. 18-verso (movimento1.4), também confirmou

que um dos acusados portava arma de fogo.

A  questão  aqui  aventada  diz  respeito,  portanto,  à  necessidade  de

apreensão da arma de fogo para  incidência da majorante  do art.  157,  §2º,  inc.  I,  do

Código Penal.

Primeiramente, cumpre salientar que as vítimas foram claras em declarar,

em seus depoimentos, que um dos censurados exerceu a ameaça por meio da arma de

fogo que portava.

Sobre a matéria, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do

habeas corpus 96.099-RS, firmou o entendimento de que  é prescindível a apreensão e

perícia de arma de fogo para a aplicação da causa de aumento de pena  em comento,

desde que se comprove sua utilização por outros meios de prova. 

A dispensabilidade da apreensão e da realização de exame pericial na arma

de fogo  decorre  da  desnecessidade  de  demonstração  de  seu  potencial  lesivo  para  a

incidência da majorante em questão, tendo em vista que esta qualidade integra a própria

natureza do artefato, isto é, a sua lesividade lhe é inata. No caso de emprego de arma de

fogo,  a  falta  de potencialidade para lesionar  do artefato é situação excepcional,  que,

portanto, não merece guarida. 

Salienta-se que quanto os demais meios de prova – seja a palavra da vítima

ou das testemunhas – indicarem a utilização de arma de fogo, haverá aplicação da causa

de aumento de pena do art. 157, §2º, inc. I, do Código Penal. No presente caso, como se

pode observar da análise dos elementos informativos, o depoimento dos ofendidos são
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firmes no sentido de que um dos increpados portava arma de fogo quando da prática

delitiva. 

Ademais, é cediço que a arma de fogo, ainda que por ventura não dispare

projéteis,  pode  ser  empregada  como  instrumento  contundente  para  produzir  lesões

corporais graves – a chamada “coronhada”.

Cumpre,  ainda,  fazendo  referência  ao  voto  do  D.  Min.  Ricardo

Lewandowisk, no já mencionado  habeas corpus 96.099-RS, ressaltar que a exigência de

perícia  para atestar  a  potencialidade lesiva da arma de fogo empregada no delito de

roubo,  embora apresente certa utilidade do ponto de vista acadêmico, estimularia os

meliantes  a  desaparecer  com  os  mencionados  artefatos  logo  em  seguida  à  prática

delitiva, de modo que a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, inc. I, do Código

Penal, dificilmente seria aplicada.

Sobre  a  dispensabilidade  de  apreensão  e  perícia  nas  armas  de  fogo

utilizadas, dispõem os tribunais superiores:

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
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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.  (RHC

122074, Relator(a):   Min. RICARDO LEWANDOWSKI,  Segunda Turma,

julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-

06-2014 PUBLIC 06-06-2014) (negrito nosso);

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  1.  CORRUPÇÃO  DE

MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA

E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE

ARMA  DE  FOGO.  JULGADO  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  EM

CONSONÂNCIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL

FEDERAL.  DESNECESSIDADE  DE  APREENSÃO  E  DE  PERÍCIA  DA  ARMA

PARA  A  COMPROVAÇÃO  DA  CAUSA  DE  AUMENTO  DA  PENA.

CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE

PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal,

não  havendo  necessidade  de  prova  efetiva  da  corrupção  ou  da

idoneidade  moral  anterior  da  vítima,  bastando  indicativos  do

envolvimento  de  menor  na  companhia  do  agente  imputável.

Precedentes.  2.  A  decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  está  em

perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
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3.  São  desnecessárias  a  apreensão  e  a  perícia  da  arma  de  fogo

empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157,

§  2º,  inc.  I,  do  Código  Penal,  pois  o  seu  potencial  lesivo  pode  ser

demonstrado por outros meios de prova. Precedentes.  4. Recurso ao

qual  se  nega  provimento.  (RHC  111434,  Relator(a):   Min.  CÁRMEN

LÚCIA,  Primeira  Turma,  julgado  em  03/04/2012,  PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012) (negrito

nosso);

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  CRIME  CONTRA  O

PATRIMÔNIO.  ROUBO CONSUMADO.  EMPREGO DE  ARMA DE  FOGO.

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.  COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.

CAUSA DE AUMENTO. ART. 157, § 2º, I, DO CP. APLICAÇÃO. REEXAME

DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  DESNECESSIDADE.  NÃO

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.  Está  pacificado  o  entendimento  de  que  para  a  configuração  da

majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não se exige a

apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do

crime  de  roubo,  desde  que  fique  evidenciado  o  seu  emprego  por

outros meios. Precedentes do STF e STJ.

2. Hipótese em que ficou devidamente comprovado, por outros meios

de prova carreados aos autos, o emprego de arma de fogo, o que faz

incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP.

3.  Agravo  regimental  não  provido  (AgRg  no REsp  1449197/MG,  Rel.

Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2014,

DJe 06/06/2014) (negrito nosso).

A  Terceira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou  o

entendimento  de  que  são  prescindíveis  a  apreensão e  a  perícia  da

arma de  fogo para  a  caracterização  de causa  de  aumento  de pena
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quando outros elementos comprovem tal utilização. (STJ, HC 188037 /

SP, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/09/2015). 

Assim, pelo exposto, considerando o amplo conjunto probatório carreado

aos autos e estando pacificado o entendimento acerca da desnecessidade de apreensão e

laudo pericial para caracterizar a majorante de emprego de arma de fogo no delito de

roubo, o aditamento da exordial acusatória é medida que se impõe. 

3. CONCLUSÃO

Desta feita, em respeito à independência funcional do promotor de Justiça

que se pronunciou pela inaplicabilidade da majorante em comento, Jacson Zilio, às fls.

60/61 (movimento 30.1), sugere-se a designação de outro agente ministerial para aditar a

denúncia,  acrescentando aos  fatos  imputados ao denunciado a causa de aumento de

pena  de  emprego  de  arma  de  fogo  (art.  157,  §2º,  inciso  I,  do  Código  Penal)  e

acompanhando a demanda em seus ulteriores termos. 

Curitiba, 24 de fevereiro de 2016.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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