
PROTOCOLO Nº 7575/2015

AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0010302-09.2015.8.16.0013, DA 1ª VARA CRIMINAL DO

FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA.

DENUNCIADOS: VANTUIR DIAS e MEISON DE SOUZA ESTEVAM 

ASSUNTO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º,  II  E V,  CP). ARMA DE
FOGO  NÃO  APREENDIDA.  APREENSÃO  E  PERÍCIA.
NECESSIDADE. Sem a apreensão e perícia da arma de fogo não
há  como  apreciar  sua  lesividade,  razão  pela  qual  não  deve
incidir a causa de aumento.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

I – RELATÓRIO

Este expediente foi instaurado, inicialmente, para apurar a prática de

roubo  qualificado  pelo  concurso  de  agentes  (art.  157,  §2º,  II,  do  Código  Penal)

atribuído aos acusados VANTUIR DIAS e MEISON DE SOUZA ESTEVAM.

1



Consta  dos  autos  que,  no  dia  05  de  abril  de  2015,  por  volta  das

15hs55min, no estabelecimento comercial denominado “Posto Piemonte”, localizado

na  Avenida  Nossa  Senhora  Aparecida,  n.  1565,  Bairro  Seminário,  Curitiba-Pr.,  os

denunciados, VANTUIR DIAS e MEISON DE SOUZA ESTEVAM ,  e outro indivíduo não

identificado, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave

ameaça consistente  no uso de armas  de fogo (não apreendidas)  contra as  vítimas

Joaquim Jorge Neto Borges, Paulo Cezar Echimbac e Anderson Fernando de Lima e

restrição de liberdade de terceiro ofendido, subtraíram, para todos, 23 (vinte e três)

maços de cigarro da marca Hilton Authentic, 22 (vinte e dois) maços de cigarro da

marca Danhill Carton Blend, 09 (nove) maços de cigarro da marca Free, 06 (seis) maços

de cigarro da marca Derby e 05 (cinco) maços de cigarro da marca Minister Specil e R$

2.367,00 (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais) em espécie, bens estes avaliados

em R$ 2.806,00 (dois mil, oitocentos e seis reais) de propriedade do estabelecimento

comercial mencionado, parcialmente recuperados (cf. auto de exibição e apreensão de

fls.  09/10,  auto de entrega de fls.  19/20,  auto  de avaliação de fls.  32/33,  auto de

avaliação indireta de fls. 34/35, boletim de ocorrência de fls. 41/47 e relatório de fls.

69/74). 

O ilustre Promotor de Justiça, JACSON ZILIO, às fls. 113/117, ofereceu

denúncia pelo delito constante  no art.  157,  parágrafo  2º,  incisos II  e  V,  do Código

Penal,  deixando  de  imputar  a  causa  de  aumento  de  pena  prevista  no  art.  157,

parágrafo  2º,  inciso  I,  do  Código  Penal  aos  acusados  pelo  fato  de  as  armas

mencionadas pelas vítimas não terem sido apreendidas. 

O digno magistrado, JOSÉ ORLANDO CERQUEIRA BREMER, às fls. 118,

discordando do pronunciamento ministerial,  remeteu os autos a esta Procuradoria-

Geral de Justiça para os fins do art. 28 do Código de Processo Penal. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, faz-se necessária uma análise do conjunto probatório

até o momento carreado aos autos.

O policial militar JOÃO VITOR DE OLIVEIRA, às fls. 06, asseverou que:

 

Localizou  os  indivíduos  um  em  cima  de  uma  árvore  e  o  outro
embrenhado no matagal e em posse deles havia uma mochila a qual
continha os objetos roubados do posto. Informa o depoente que o
terceiro indivíduo conseguiu fugir com a suposta arma.

O  policial  militar  FERNANDO  ROSNIECEK,  às  fls.  08,  corroborou

integralmente o depoimento prestado por seu colega de farda.

A vítima JOAQUIM JORGE NETO BORGES, às fls. 12/13, disse que: 

Chegaram dois elementos, portando armas de fogo, cada um
deles, fazendo várias ameaças, ordenaram ao depoente entrar
na loja. Dentro da loja estava o operador de caixa, Anderson,
um dos elementos ordenou ao depoente entrar no escritório e
deitar  no  chão  sem  se  mexer,  enquanto  isso,  os  elementos
reviraram toda a loja, roubaram o dinheiro do caixa, e várias
carteiras de cigarro. Que, o depoente não sabe dizer quanto de
dinheiro  foi  roubado  (...)  Os  policiais  militares  voltaram  ao
posto de gasolina e o depoente reconheceu MEISON DE SOUZA
ESTAVAM,  como  sendo  um  dos  elementos  que  o  rendeu,
entrou na loja de conveniência e ficou cuidando do depoente,
com uma arma de fogo na mão, enquanto o outro elemento
roubava o caixa e os cigarros. 

A vítima PAULO CEZAR ECHIMBAC, às fls. 15/16, asseverou que: 

Estava  sentado  ao  lado  da  bomba  de  gasolina,  pois,  estava  sem
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cliente naquele momento, quando três elementos entraram no posto
de gasolina, dois deles foram até o seu colega Joaquim e o renderam,
ambos estavam com armas de fogo, o terceiro veio até o depoente,
também  armado  com  uma  arma  de  fogo,  deu  voz  de  assalto  e
ordenou que o depoente ficasse quieto. 

Os interrogados, às fls. 26/29, negaram a prática do roubo informando

que não estavam armados. 

Os autos de avaliação, direto e indireto, estão encartados às fls. 32/35. 

Com  razão,  o  Promotor  de  Justiça  subscritor  do  pronunciamento

ministerial de fls. 113/117, quando deixou de imputar a causa de aumento de pena

prevista no art. 157, parágrafo 2º., inciso I, do Código Penal, tendo em vista que as

armas  mencionadas  pelas  vítimas  não  terem  sido  apreendidas  nem  submetidas  à

perícia, a fim de que fossem constatadas sua eficácia. 

O  emprego  da  arma,  seja  ela  própria  ou  imprópria,  agrava

especialmente a pena em virtude de sua potencialidade ofensiva, conjugada com o

maior poder de intimidação sobre a vítima. 

ROGÉRIO GRECO1 assevera que: 

Os dois fatores, na verdade, devem estar reunidos para efeitos de
aplicação  da  majorante.  Dessa  forma,  não  se  pode  permitir  o
aumento de pena quando a arma utilizada pelo agente não tinha, no
momento de sua ação, qualquer potencialidade ofensiva por estar
sem  munição  ou  mesmo  com  um  defeito  mecânico  que
impossibilitava  o  disparo.  Embora  tivesse  a  possibilidade  de
amedrontar  a  vítima,  facilitando  a  subtração,  não  poderá  ser
considerada  para  efeitos  de  aumento  de  pena,  tendo  em  vista  a
completa  impossibilidade   de  potencialidade  lesiva,  ou  seja,  a  de

1 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Niterói-RJ: Impetus, 2014, pág. 507/508. 
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produzir  dano superior  ao que normalmente praticaria  sem o seu
uso.
Fragoso adverte: ‘O fundamento da agravante reside no maior perigo
que o emprego de arma envolve, motivo pelo qual é indispensável
que o instrumento usado pelo agente (arma própria ou imprópria)
tenha idoneidade para ofender a incolumidade física.  Arma fictícia
(revólver de brinquedo), se é meio idôneo para a prática de ameaça,
não é bastante para qualificar o roubo. O mesmo não se diga, porém,
da arma descarregada ou defeituosa em que a inidoneidade é apenas
acidental’.

O uso de arma de fogo se presta para configurar o crime de roubo, não

o aumento de pena.  Entendendo pelo afastamento da majorante nas hipóteses de

arma  de  fogo  comprovadamente  incapaz  de  efetuar  disparos,  seja  por  defeito

mecânico, seja por ausência de munição, já decidiu o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

AGRAVO  REGIMENTAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  EMPREGO  DE  ARMA  BRANCA.  APREENSÃO  E
PERÍCIA.  NECESSIDADE.  1.  A  necessidade  de  apreensão  da  arma
branca  para  a  implementação  da  causa  de  aumento  de  pena  do
inciso  I  do  §  2º  do  art.  157  do  Código  Penal,  tem a  mesma raiz
exegética  presente na revogação do enunciado nº  174 da Súmula
deste Sodalício 2.  Sem a apreensão e perícia na arma, não há como
se apurar  a  sua lesividade e,  portanto,  o  maior  risco para  o  bem
jurídico "integridade física".  (STJ,  AgRg no HC 165615/SP,  Ministra
MARIA DE ASSIS MOURA, DJe 29/11/10). 

O emprego de arma de fogo incapaz de efetuar disparos somente se
presta  a  caracterizar  a  elementar  da  grave  ameaça, necessária  à
configuração do crime de roubo, não sendo apta a configurar a causa
de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código
Penal. Precedentes. (STJ, HC 270676 / SP, Ministra LAURITA VAZ, DJe
11/09/2013). 

O  emprego  de  arma  de  fogo, ainda  que  comprovadamente
desmuniciada, tipifica o crime de roubo, pois, por si só, tem o condão
de infligir  à  vítima  "grave  ameaça".  Todavia,  porque  inexistente  a
potencialidade lesiva, não há como aplicar a majorante do inc. I do §
2º do art.  157 do Código Penal (STJ,  HC 169.083/SP, Rel.  Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011; HC 161.326/SP,
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Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
21/09/2010).

A utilização de arma inidônea, como forma de intimidar a vítima do
delito de roubo, caracteriza a elementar grave ameaça, porém, não
permite  o  reconhecimento  da  majorante de  pena,  o  qual  está
vinculado  ao  potencial  lesivo  do  instrumento,  pericialmente
comprovado como ausente no caso em apreço. (STJ, HC 293128 / SP,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 16/09/2014). 

A utilização de arma de fogo sem potencialidade para realização de
disparo  serve  unicamente  como  meio  de  intimidação  e
caracterização da elementar grave ameaça, porém não se admite a
sua utilização para o reconhecimento da causa de aumento de pena.
Comprovado por meio de perícia que a arma era inapta para efetuar
disparos, deve ser afastada a causa do aumento de pena prevista no
art.  157, § 2º,  I,  do Código Penal.  (STJ,  HC 234893 / MT, Ministra
MARILZA MAYNARD, DJe 17/06/2013). 

Assim, se o uso da arma de fogo inapta a efetuar disparos no crime de

roubo não configura causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do CP

(STJ,  HC 95996; STJ,  HC 241475; STJ,  HC 234893; STJ,  HC 47995;  HC 204243 / SP),

também não deve configurar quando a arma de fogo não foi apreendida e submetida à

perícia.

III. CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  estando  fundamentado  e  adequado  o

pronunciamento do Ministério Público de 1º Grau, somos pela sua ratificação por esta

Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Curitiba, 06 de maio de 2015.

MAURÍCIO CIRINO DOS SANTOS
Promotor de Justiça
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