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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001009-70.2012.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que são apelantes 
CARLOS ALBERTO ROSA, MARCELO MACHADO DOS SANTOS e 
RONALDO ARAUJO CHAVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR 
E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS PARA REDUZIR A 
PENA DOS RÉUS CARLOS ALBERTO ROSA E MARCELO MACHADO DOS 
SANTOS PARA 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA 
EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, E PARA REDUZIR A PENA DE MULTA DO 
RÉU RONALDO ARAÚJO CHAVES PARA 10 DIAS-MULTA EM SEU 
MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GUILHERME G. STRENGER (Presidente) e XAVIER DE SOUZA.

São Paulo, 21 de outubro de 2015.

CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0001009-70.2012.8.26.0165

Apelantes: Carlos Alberto Rosa, Marcelo Machado dos Santos e Ronaldo 
Araujo Chaves 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Dois Córregos
Voto nº 3567

Apelação da Defesa – Preliminar – Participação do 
Ministério Público no inquérito policial – Atividade 
própria direcionada à formação de sua “opinio delicti”, 
posto ser sua principal função na seara criminal promover 
a ação penal pública – Principio do Promotor Natural – 
Inaplicabilidade – o Ministério Público é indivisível – seus 
membros podem ser substituídos uns pelos outros – Mérito 
–  Condenação mantida – bens subtraídos da vítima e 
apreendidos na casa do réu Ronaldo – Consistentes 
depoimentos da vítima e testemunha presencial  – 
Reconhecimento em ambas as fases – Delação Premiada – 
Inaplicabilidade – a confissão do apelante Ronaldo não 
ajudou na elucidação dos fatos – Ação em coautoria – 
Impossibilidade de se falar em participação de menor 
importância – Pena ajusta quanto aos réus Marcelo e 
Carlos –  Pena de multa ajustada no tocante ao  réu 
Ronaldo – Regime mantido – Recurso de apelação 
parcialmente  provido.

Vistos.

CARLOS ALBERTO ROSA, MARCELO 

MACHADO DOS SANTOS E RONALDO ARAÚJO CHAVES foram 

condenados a cumprir, os dois primeiros, a pena de 06 anos de reclusão, em 

regime inicial semiaberto e a pagar o valor correspondente a 26 dias-multa em 

seu mínimo unitário, além da inabilitação para dirigir veículo automotor pelo 

mesmo período da pena corporal, e o segundo, a cumprir a pena de 04 anos 

de reclusão, em regime aberto, e a pagar o valor correspondente a 17 dias-

multa em seu mínimo unitário, além da inabilitação para dirigir veículo 
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automotor pelo mesmo período da pena corporal, por infração ao artigo 157, § 

2º, inciso II, do Código Penal.

Inconformados, os réus apelam.

A defesa de RONALDO pretende o 

reconhecimento da delação premiada e a redução da pena em 2/3  artigos 13 

e 14 da Lei 9.807/99 , eis que colaborou voluntariamente para a elucidação 

dos fatos.

Por sua vez, a defesa de CARLOS ALBERTO 

busca sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas.

Já a defesa de MARCELO argui como questão 

preliminar a nulidade da ação penal pela participação do Ministério Público 

no inquérito policial, bem como a ofensa ao princípio do promotor natural. No 

mérito pleiteia a sua absolvição por insuficiência de prova. Alternativamente 

busca o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da 

pena e a modificação do regime prisional. 

Recursos bem processados e respondidos em 

contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não 

provimento dos recursos.

É o relatório.

No tocante às questões preliminares, observo que 

o MM. Juízo rechaçou as teses arguidas de forma bem justificada, quando 
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levadas à sua apreciação.

Por primeiro, observo que não é a hipótese de 

nulidade da persecução criminal diante da participação do Ministério Público 

no inquérito policial.

Estabelece o artigo 144, inciso IV, da Constituição 

Federal que é exclusividade da Polícia Federal exercer a função de polícia 

judiciária da União. Entretanto, o § 4º desse artigo menciona que “às polícias 

civis, dirigidas por delegados de carreira, incumbem, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as militares”.

Ora, o que a Constituição da República previu é 

que o inquérito policial, investigação originária, é exclusivo da polícia 

judiciária, e tal fato nunca foi contestado, por dizer respeito à sua principal 

função.

Entretanto, quando o Ministério Público investiga, 

não está ele usurpando função da polícia judiciária, por estar em atividade 

própria direcionada à formação de sua “opinio delicti”, posto ser sua principal 

atividade na seara criminal promover a ação penal pública.

O membro do Ministério Público que colhe 

elementos para complementar seu convencimento e dar início à a ação penal 

não está presidindo inquérito policial, quando então estaria sua atuação 

vedada, mas sim agindo nos limites de suas atribuições funcionais, visando 

um melhor esclarecimento dos fatos.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal 

novamente se pronunciou a respeito da questão:

 “É plena a legitimidade constitucional do poder de 
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investigar do ministério público, pois os organismos policiais (embora detentores da 

função de polícia judiciária) não têm, no sistema jurídico brasileiro, o monopólio da 

competência penal investigatória. - O poder de investigar compõe, em sede penal, o 

complexo de funções institucionais do Ministério Público, que dispõe, na condição de 

“dominus litis” e, também, como expressão de sua competência para exercer o controle 

externo da atividade policial, da atribuição de fazer instaurar, ainda que em caráter 

subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de investigação 

penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios e 

de elementos de convicção que lhe permitam formar a “opinio delicti”, em ordem a 

propiciar eventual ajuizamento da ação penal de iniciativa pública”. (RHC 122839 AgR / 

SP - SÃO PAULO, Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 07/10/2014, STF  2ª Turma).

Por outro lado, também não houve ofensa ao 

princípio do promotor natural, eis que a atuação do Ministério Público é 

indivisível, de sorte que seus membros podem, na formal da lei, serem 

substituídos uns pelos outros para seu bom funcionamento, nos tenros do 

artigo 127 §1º, da Constituição Federal

 § 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a 

unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Neste sentido é a jurisprudência: 

“A pretensão de um órgão do Ministério Público não 

vincula os demais, garantindo-se a legitimidade para recorrer, em face do princípio da 

independência funcional.” (ARE 725.491-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 

26-5-2015, Primeira Turma, DJE de 15-6-2015.)

“Violação do Princípio do Promotor Natural. 

Inocorrência. (...) No caso, a designação prévia e motivada de um promotor para atuar na 

sessão de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Santa Izabel do Pará se deu em 

virtude de justificada solicitação do promotor titular daquela localidade, tudo em estrita 

observância aos arts. 10, IX, f, parte final, e 24, ambos da Lei 8.625/1993. Ademais, o 

promotor designado já havia atuado no feito quando do exercício de suas atribuições na 

Promotoria de Justiça da referida Comarca.” (HC 103.038, rel. min. Joaquim Barbosa, 
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julgamento em 11-10-2011, Segunda Turma, DJE de 27-10-2011.)

 “Nenhuma afronta ao princípio do promotor natural há no 

pedido de arquivamento dos autos do inquérito policial por um promotor de justiça e na 

oferta da denúncia por outro, indicado pelo procurador-geral de justiça, após o juízo local 

ter considerado improcedente o pedido de arquivamento.” (HC 92.885, rel. min. Cármen 

Lúcia, julgamento em 29-4-2008, Primeira Turma, DJE de 20-6-2008.)

"O ato processual de oferecimento da denúncia, praticado, 

em foro incompetente, por um representante, prescinde, para ser válido e eficaz, de 

ratificação por outro do mesmo grau funcional e do mesmo Ministério Público, apenas 

lotado em foro diverso e competente, porque o foi em nome da instituição, que é una e 

indivisível." (HC 85.137, rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 13-9-2005, Primeira 

Turma, DJ de 28-10-2005.)

 “O Ministério Público, embora não detenha 

personalidade jurídica própria, é órgão vocacionado à preservação dos valores 

constitucionais, dotado de autonomia financeira, administrativa e institucional que lhe 

conferem a capacidade ativa para a tutela da sociedade e de seus próprios interesses em 

juízo, sendo descabida a atuação da União em defesa dessa instituição.“ (ACO 1.936-AgR, 

rel. min. Luiz Fux, julgamento em 28-4-2015, Primeira Turma, DJE de 27-5-2015.) 

Superadas as questões preliminares, passo a analisar a questão de fundo.

Superadas as questões preliminares, passo a 

analisar a questão de fundo. 

Consta dos autos que no dia 16 de abril de 2011, 

por volta das 20,00 horas, na Rua XV de Novembro, em Dois Córregos, os 

acusados, agindo em concurso e unidade de propósitos, subtraíram em 

proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de 

fogo  causa de aumento excluída da condenação . o veículo Toyota Hilux, 

um aparelho de telefone celular e uma bolsa contendo em seu interior 

documentos pessoais, tudo pertencente à vítima Liliane Elisabeth Lustosa 

Magalhães Capelini.
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Segundo o apurado, a vítima foi abordada pelos 

acusados quando chegava em seu veículo, oportunidade em que um deles 

encostou uma arma em suas costas, anunciou o assalto, exigiu e obteve a 

entrega do veículo e demais bens, com os quais empreenderam fuga.

Ocorre que a testemunha Paulo Fernando 

Capelozza passava pelo local dos fatos e percebeu a conduta dos réus, e então 

passou a persegui-los, até se deparar com alguns policiais, a quem relatou o 

ocorrido.

Mas a despeito disso, os policiais não obtiveram 

êxito em prender os assaltantes, entretanto, havia uma investigação acerca de 

uma quadrilha especializada em roubos de caminhonetes de luxo naquela 

região, cujos integrantes agiam com o mesmo modus operandi que atuaram 

os assaltantes no roubo destes autos, e as suspeitas recaiam sobre os réus, de 

sorte que após o roubo a vítima e a testemunha Paulo compareceram ao 

distrito policial e ali reconheceram o acusado Carlos, por meio de fotografia, 

como um dos assaltantes.

A vítima Liliane Elisabeth Lustosa Magalhães 

Capelini pormenorizou a conduta de cada um dos assaltantes, esclarecendo 

que o réu CARLOS foi quem a abordou e pisou em seu pé, anunciando o 

assalto, enquanto o outro indivíduo encostou-lhe uma arma de fogo nas 

costas, e então lhe determinaram que entregasse a chaves do veículo, se 

apropriando assim da caminhonete e de seus pertencentes, com os quais 

empreenderam fuga.

A seu turno, a testemunha presencial Paulo 

Fernando Capelozza esclareceu que viu o momento em que o acusado 

CARLOS abordou a vítima e subtraiu sua caminhonete, empreendendo fuga 

em seguida, não tendo qualquer dúvida em aponta-lo, por meio de fotografia, 
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como um dos autores do roubo.        

A prova oral foi ratificada em Juízo, eis que a 

vítima narrou com detalhes a ação criminosa, esclarecendo que inicialmente 

foi abordada por Carlos, que então pisou em seu pé e anunciou o assalto, 

enquanto um de seus comparsas encostou uma arma em suas costas, quando 

foi obrigada a entregar a eles a chaves de seu veículo, com o qual eles 

empreenderam fuga, levando os demais pertencentes que estava dentro do 

veículo.

Importante consignar que a vítima não teve dúvida 

em apontar o réu Carlos, por meio de fotografia na fase administrativa da 

investigação, e pessoalmente em Juízo, como um dos autores do assalto.

Aliás, não seria demais afirmar a importância da 

palavra da vítima nos crimes de roubo, haja vista seu contato direto com o 

assaltante, não se podendo olvidar ainda que na maior parte das vezes o delito 

é praticado às escondidas, sem a presença de testemunhas.

De sua parte, a testemunha Paulo Fernando 

Capelozza confirmou seu depoimento na fase anterior, esclarecendo que 

presenciou o assalto, e novamente apontou o acusado Carlos como um dos 

autores do roubo.

Interrogados em Juízo, CARLOS e MARCELO 

negaram a acusação, mas o acusado RONALDO admitiu ter conduzido os 

acusados Carlos e Marcelo em seu veículo até a cidade de Dois Córregos, mas 

quando soube que eles roubariam a caminhonete, desembarcou-os do veículo 

e foi embora.

Entretanto, a versão do acusado Ronaldo não se 

sustenta, eis que seu veículo foi visto quando era utilizado para dar cobertura 
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à atuação de Carlos e Marcelo durante toda a empreitada criminosa.

Se não bastasse, bens de propriedade da vítima 

foram apreendidos na residência de Ronaldo, circunstância suficiente a 

indicar a sua participação no  delito, com a inversão do ônus da prova.

“Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa 

subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, inexistindo o ônus 

da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda 

a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (RJDTACRIM 8/96  Rel. 

Passos de Freitas).

“A apreensão da res furtiva em poder do acusado, que o 

não justifica razoavelmente, desterra eventual escrúpulo acerca de sua culpabilidade e 

autoriza-lhe a condenação” (TACRIM-SP  Rel. Carlos Biasotti  j. 05.03.1998  

RJTACRIM 38/1733).

De outra banda, não seria demais afirmar que as 

declarações do acusado Ronaldo perante a autoridade judicial devem ser 

recebidas com ênfase, pois embora tenha tentado exculpar-se, acabou por 

incriminar os réus Carlos e Marcelo.

No que diz respeito à delação, é da jurisprudência:

“PROVA - Declaração de co-réu que também assume sua 

responsabilidade na prática delitiva - Validade: 179 - A delação de co-réu que também 

assume sua responsabilidade na prática delitiva é validade como prova de participação do 

agente” (RJDTACRIM - VOLUME 22 - ABRIL/JUNHO/1994 - PÁGINA 323 - Relator: 

TYRSO SILVA) (fls. 91/92 dos autos).

“DELAÇÃO - Declaração de co-réu que também se 

incrimina. Valor: 64 - A declaração de co-réu que, sem negar sua responsabilidade, 

incrimina também o acusado no delito, merece credibilidade” (RJDTACRIM - VOLUME 

22 - ABRIL/JUNHO/1994 - PÁGINA 131 - Relator: EVARISTO DOS SANTOS) (fls. 92 

dos autos).
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Portanto, a condenação de todos os réus era 

mesmo de rigor.

A causa de aumento da pena é indiscutível  

concurso de agentes , pois a vítima deixou certo que foram dois os 

assaltantes  Carlos e Marcelo que a abordaram, entretanto, durante instrução 

processual ficou demonstrada a participação de um terceiro indivíduo, ou seja, 

o condutor do veículo, que além de levar Carlos e Marcelo até o local dos 

fatos, ainda lhes deu cobertura durante o assalto.

Por outro lado, não é a hipótese de delação 

premiada a favor de Ronaldo, eis que de acordo com as provas produzidas 

durante a instrução processual, o roubo foi levado a efeito por três assaltantes, 

e Ronaldo eximiu-se da acusação, indicando apenas 02 indivíduos, Carlos e 

Marcelo como participantes do assalto. 

Além disso, ele não informou à autoridade policial 

o local onde estavam os demais bens subtraídos, uma vez que parte deles foi 

apreendida em sua casa. 

Também me parece inapropriada a tese de 

participação de menor importância de Marcelo, haja vista que os réus agiram 

em coautoria, porque todos eles, inclusive aquele que conduziu os réus até o 

local dos fatos e permaneceu no interior do veículo, dando cobertura aos 

demais, tomou parte de perto da ação criminosa, com consciência e vontade 

na produção do resultado.

Vale dizer, o dolo e responsabilidade de cada 

agente foi permeado por igual intensidade, tanto daquele que fez a segurança 

da dupla, no interior do veículo, como daqueles que subjugaram a vítima.
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Diz-se, da participação, mera conduta acessória, 

reservada àqueles casos de induzimento, instigação ou cumplicidade na ação 

principal. O partícipe exerce papel secundário na prática dos fatos, o que não 

é a hipótese dos autos.

Contudo, observo que o acusado Ronaldo, 

condutor do veículo que levou aos réus até o local do assalto e lhes deu 

cobertura, foi beneficiado em Primeira Instância com o reconhecimento da 

participação de menor importância, e ante a inércia do representante do 

Ministério Público, assim há de permanecer.

A pena-base do réu Ronaldo foi fixada no mínimo 

legal, e depois foi acrescida em 1/3, pela causa de aumento de pena, e por fim, 

reduzida em 1/3 pelo reconhecimento da participação de menor importância, 

atingindo o total de  04 anos de reclusão e 17 dias-multa em seu mínimo 

unitário, entretanto, observo que a pena de multa aplicada não guardou 

proporção com a pena privativa de liberdade, de sorte que há de ser reduzida 

para 10 dias-multa em seu mínimo unitário.

Em relação aos réus Marcelo e Carlos a pena-base 

foi fixada em no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa 

em seu mínimo unitário.

Na segunda etapa, a pena de ambos foi acrescida 

em 1/8 ante a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 

“c” do Código Penal, eis que em razão de Carlos ter pisado no pé da vítima, e 

de Marcelo tê-la abordado pelas costas com uma arma, os réus se valeram de 

recursos que impossibilitaram a sua defesa, contudo, observo que o 

reconhecimento da circunstância agravante não se afigura correto, porque 

pisar no pé da vítima se tratava de violência elementar do tipo penal, e 

encostar arma nas costas da ofendida estava a caracterizar a causa de 
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aumento, a ser levada em conta na terceira etapa da fixação da pena.

Portanto, nesta oportunidade, reduzo as penas de 

ambos, ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu 

mínimo unitário.

Na terceira etapa, mantenho a fração de 1/3 por 

força de uma causa de aumento de pena - concurso de agentes -, tornando a 

pena definitiva dos réus Marcelo e Carlos em 05 anos e 04 meses de reclusão 

e 13 dias-multa em seu mínimo unitário.

O regime fechado era de rigor, tratando-se do 

regime compatível com a hipótese dos autos - roubo perpetrado com violência 

e grave ameaça à pessoa -, cuja ação revela personalidade desajustada de seu 

autor, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e ou 

psicológica do cidadão.

Não seria demais afirmar que o delito praticado 

pelos réus traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais 

severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, no entanto, face à 

inércia do representante do Ministério Público, o regime imposto, semiaberto, 

para os réus Carlos e Marcelo e aberto apr ao réu Ronaldo é mantido. 

Por fim, observo que o MM Juiz aplicou como 

efeito extrapenal da condenação, a inabilitação para dirigir veículo automotor, 

pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, o que a meu ver se mostra 

correto, eis que ficou demostrado nos autos que os réu se valeram de um 

veículo automotor para pratica de crime doloso  artigo 92, inciso III, do 

Código Penal.
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ASSIM, PELO MEU VOTO, AFASTO A 

PRELIMINAR E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS 

PARA REDUZIR A PENA DOS RÉUS CARLOS ALBERTO ROSA E 

MARCELO MACHADO DOS SANTOS PARA 05 ANOS E 04 MESES 

DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, E 

PARA REDUZIR A PENA DE MULTA DO RÉU RONALDO ARAÚJO 

CHAVES PARA 10 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, 

MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA.

Andrade de Castro

Relator
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