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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0011759-10.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são 
apelantes FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO, MARCELO RIBEIRO 
DA SILVA e MARCOS CARDOSO LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com essas 
considerações, nega-se provimento às apelações defensivas. Oficie-se à 
Origem para as providências necessárias. V.U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores RICARDO TUCUNDUVA (Presidente) e GERALDO 
WOHLERS.

São Paulo, 30 de março de 2016

AIRTON VIEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal n. 0011759-10.2014.8.26.0506

Apelantes: Fernando Henrique de Carvalho 

                    Marcelo Ribeiro da Silva

                    Marcos Cardoso Lima    

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Origem: 5ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto

MM. Juiz de Direito: Aleksander Coronado Braido da Silva

Voto n. 3.986

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE 
AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS 
COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. 
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. ÔNUS 
PROBATÓRIO. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA 
POSSE. PRECEDENTES. PERDÃO JUDICIAL E 
DELAÇÃO PREMIADA. NÃO CABIMENTO. 
DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDA DE MODO 
ESCORREITO. REGIME FECHADO MANTIDO. 
IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 
1. A remissão feita pelo Magistrado  referindo-se, 
expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de 
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, 
a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às 
informações prestadas por Órgão apontado como 
coator)  constitui meio apto a promover a formal 
incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o 
juiz se reportou como razão de decidir, tal como se 
verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". 
Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida 
no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do 
STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 
j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. 
Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. 
Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 
25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 
98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 
94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 
96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 
360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 
75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).
2. As autorias do crime restaram comprovadas pelas 
provas coligidas aos autos, além de terem sido os réus 
reconhecidos pessoalmente pela vítima. Validade. O 
reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu 
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roubador, assume fundamental importância, eis que, em 
sede de crime de roubo, normalmente tocado de 
clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual 
pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de 
testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP.
3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou 
civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos 
depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas 
estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário 
seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido 
e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das 
normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste 
impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados 
por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, 
mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que 
outrora os credenciara para o exercício da repressão 
criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, 
posteriormente, chamando-os à prestação de contas, 
perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a 
mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são 
manifestas a ilegalidade e mesmo a 
inconstitucionalidade dos entendimentos que 
subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos 
depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido 
prestados por pessoas revestidas da qualidade de 
policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 
87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 
73.518-5  Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 
70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ 
(AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge 
Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita 
Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). 
Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, 
incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a 
restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da 
Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras 
competências específicas, as funções de colaboração 
na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as 
Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na 
incumbência da garantia da paz social, atuando na 
prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, 
atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso 
de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração 
do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, 
Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, 
Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. 
Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).
4. Concurso de agentes devidamente comprovado pela 
prova oral judicial que individualizou, perfeitamente, 
quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, 
todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, 
mercê de prévia divisão de tarefas.
5. O roubo atinge o momento consumativo no exato 
momento em que, eficazmente exercida a violência, em 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

1ª Câmara Criminal Extraordinária

Voto n. 3.986  -  Apelação n. 0011759-10.2014.8.26.0506   4

sentido amplo, o agente consegue retirar a coisa da 
esfera do controle imediato do sujeito passivo, é dizer, 
da vítima. Em outras palavras, o crime de roubo 
consuma-se no momento em que o agente criminoso, é 
dizer, o roubador, torna-se o possuidor da coisa 
subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda 
que haja imediata perseguição e prisão, quer por parte 
da vítima, quer por parte dos agentes da Lei, sendo 
prescindível que a coisa subtraída, a "res", saia da 
esfera de vigilância da vítima. Por isso, importa para 
coisa nenhuma questionamento acerca da 
imperturbabilidade da posse ou de ser ela mansa e 
pacífica. Precedentes do STF (RE 102.490/SP, Rel. Min. 
Moreira Alves, j. 17.09.1987; HC 126.344/MG, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, j. 07.10.2015; RHC/MS 122.049/SP, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.05.2014; RHC 
118.627/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04.02.2014; 
RHC 119.611/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.12.2013; HC 
118.796/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11.12.2013; HC 
114.328/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.04.2013) e do 
STJ (REsp 1.508.263/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 
25.06.2015; AREsp 306.435/DF, Rel. Min. Reynaldo 
Soares da Fonseca, Dje 24.06.2015; AREsp 
689.700/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Dje 
24.06.2015; REsp 1.525.268/SP, Rel. Min. Sebastião 
Reis Júnior, DJe 22.06.2015; AREsp 612.464/MG, Rel. 
Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do 
TJ/SC), DJe 15.06.2015). A propósito, no que diz 
respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins 
do art. 543-C, do Código de Processo Civil: "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 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogério 
Schietti Cruz, j. 14.10.2015).
6. Ao fim e ao cabo, não há falar-se no reconhecimento 
do perdão judicial, nos termos do art. 13, da Lei n. 
9.807/99, tampouco de redução da sua pena (delação 
premiada), nos termos do art. 14, da Lei n. 9.807/99, 
para o caso em tela. Isso porque, constatando-se que 
não houve efetiva colaboração do réu com a 
investigação policial e com o processo criminal, 
tampouco fornecimento de informações eficazes para a 
descoberta dos demais coautores ou partícipes da ação 
criminosa, não há como reconhecer o benefício do art. 
13, da Lei n. 9.807/99. Precedentes do STJ (AgRg no 
REsp n. 1.254.534/PR  5ª T.  Rel. Min. Laurita Vaz  j. 
23.04.2013; HC 145.794/RJ, 6ª T. - Rel. Min. Maria 
Thereza de Assis Moura  j. 04.12.2012 - DJE 
11.12.2012).
7. Dosimetria da pena estabelecida de modo escorreito. 
A imposição de regime inicial fechado para o 
cumprimento da pena dos réus fundamentou-se em fato 
concreto, tendo em vista as peculiaridades das 
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circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa 
(crime praticado com emprego de simulacro de arma e 
concurso de agentes), além de terem sido reconhecidas 
circunstâncias judiciais desfavoráveis para todos os réus 
e um deles ser reincidente.
8. Improvimento dos recursos defensivos.

VOTO

Fernando Henrique de Carvalho foi denunciado como 

incurso no art. 157, §2°, II, do Código Penal (fls. 01-D/02-D).

Posteriormente, a denúncia foi aditada para os fins de se 

corrigir o polo passivo da ação, dando Fernando Henrique de Carvalho, 

Marcelo Ribeiro da Silva e Marcos Cardoso Lima como incursos no art. 

157, §2°, II, do Código Penal (fls. 85/86).

Sobreveio audiência de instrução, debates e julgamento, 

ocasião em que eles se viram condenados, nos termos do aditamento, às 

seguintes penas (fls. 152/157):

a) Fernando Henrique: 08 (oito) anos de reclusão, regime 

fechado e 18 (dezoito) dias-multa, no piso, 

b) Marcelo Ribeiro: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão, regime fechado e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, 

c) Marcos Cardoso: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão, regime fechado e 13 (treze) dias-multa, no piso.

Recorreu a defesa dos réus Fernando Henrique e Marcos 

Cardoso, pugnando pela absolvição do réu Fernando Henrique, por 

insuficiência de provas. Alternativamente, requereu o redimensionamento 
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da pena e a modificação do regime prisional para ambos os réus (fls. 

173/182). 

Recorreu, também, a defesa do réu Marcelo Ribeiro, 

postulando o reconhecimento do perdão judicial, nos termos do art. 13 e do 

art. 14, ambos da Lei n. 9.807/99. Alternativamente, requereu a redução da 

pena-base, o reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no 

art. 65, III, "b" e "d", ambos do Código Penal, o afastamento da causa 

especial de aumento de pena do concurso de agentes, o reconhecimento 

da tentativa e a modificação do regime prisional para o semiaberto (fls. 

184/200).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões, requerendo 

seja negado provimento aos recursos defensivos (fls. 208/211). 

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento 

dos recursos defensivos (fls. 220/230).

É o relatório que se acresce ao da r. sentença.

Nega-se provimento aos apelos defensivos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou os 

réus Fernando Henrique de Carvalho, Marcelo Ribeiro da Silva e 

Marcos Cardoso Lima como incursos no art. 157, §2°, II, do Código Penal, 

nos seguintes termos:

"Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 06 de abril de 
2014, por volta das 21:30 horas, no cruzamento das Ruas 
Marechal Deodoro com Av. Nove de Julho, nessa cidade e 
comarca, FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO, MARCELO 
RIBEIRO DA SILVA e MARCOS CARDOSO LIMA, qualificados 
nos autos, agindo em conluio e com identidade de propósitos com 
mais 02 elementos não identificados, isto é, 02 mulheres, 
subtraíram, para os cinco, o veículo de propriedade da vítima 
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SOLANGE APARECIDA GUAL, isto mediante grave ameaça.
Segundo o apurado, a vítima encontrava-se nas proximidades de 
seu veículo, isto é, um Tucson/Hyundai, de placas FQU-8822, de 
cor prata, oportunidade em que foi abordada pelos cinco jovens, 
entre eles, o denunciado FERNANDO HENRIQUE, o qual se 
aproximou da vítima, simulando o emprego de arma de fogo, 
dizendo tratar-se de um assalto e para que ela entregasse as 
chaves do veículo.
A vítima, porém, temerosa e com medo de perder seu valioso 
bem, jogou as chaves do veículo para o interior do 
estabelecimento comercial situado no local dos fatos e passou a 
gritar. Os meliantes passaram a empurrá-la e um deles tentou 
lançar o veículo contra a vítima, contudo, foi impedido pela ação 
de populares, contudo, conseguiu fugir com mais 04 elementos.
O denunciado FERNANDO HENRIQUE, por sua vez, não 
conseguiu embarcar no automóvel e foi seguido por populares até 
ser detido pela polícia.
A vítima o reconheceu como sendo um dos autores do delito, isto 
é, a pessoa que a abordou inicialmente e que a ameaçou com 
gravidade. Houve posterior reconhecimento dos acusados 
MARCOS e MARCELO.
Além do veículo, outros objetos pessoais da vítima foram 

subtraídos." (fls. 85/86).

E, tanto a materialidade referente ao crime, quanto as 

autorias criminosas dos réus restaram devidamente comprovadas, 

pormenorizadamente analisadas pela r. sentença, nos seguintes termos:

"A materialidade foi comprovada pelo auto avaliação indireta (fls. 
40), pelo auto de exibição e apreensão (57), pelo auto de entrega 
(fls. 58) e pelas demais provas orais colhidas.
Durante a fase inquisitiva o acusado Fernando negou a prática do 
delito, dizendo que três pessoas abordaram e roubaram o carro 
da vítima, mas ele não participava da ação. Cerca de um 
quarteirão, à frente, os agentes pararam para que o acusado 
adentrasse o carro, mas não conseguiram abrir a porta e se 
evadiram.
O acusado Marcelo Ribeiro informou que foi contratado por 
pessoa de nome Felipe para roubar uma caminhonete 
Hyundai/Tucson, e que para tal receberia a quantia de R$ 
7.000,00. Convidou seu amigo Marcos Cardoso, o qual convidou 
o acusado Fernando. Saíram para procurar algum veículo para 
subtrair, portando simulacro de arma de fogo.
No local dos fatos, avistaram uma caminhonete Hyundai/Tucson, 
a qual estava com uma mulher em seu interior e resolveram roubá-
la. Aproximaram-se da caminhonete e anunciaram o roubo. Se 
evadiu juntamente com Marcos, sendo que Fernando ficou no 
local. Foram até o bairro Campos Elísios, onde deixaram a 
caminhonete. Ficou sabendo posteriormente que Fernando foi 
preso em flagrante delito. Felipe pegaria a caminhonete no local 
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em que deixaram e depois efetuaria o pagamento, o que não 
ocorreu. Posteriormente foram abordados por policiais militares, 
enquanto o interrogando portava o mesmo simulacro de arma de 
fogo. Indicou aos policiais o local em que a caminhonete poderia 
estar e ela foi localizada.
No mesmo sentido foram as alegações do corréu Marcos 
Cardoso.
Em juízo, o corréu Fernando negou a acusação e disse apenas 
reconhecer os autores do crime, seus colegas; chegou a 
presenciar os meliantes que estavam na condução do veículo, 
mas não fez qualquer coisa, pois percebeu que era objeto de 
crime.
Marcos confessou o delito e apontou a coautoria de Marcelo, 
isentando Fernando de qualquer participação. Narrou que 
abordou a vítima e que juntamente com Marcelo subtraíram o 
veículo. Negou a participação de qualquer outra pessoa, 
apontando que apenas foram dois os autores do delito.
Por fim, o corréu Marcelo afirmou que estava usando drogas com 
sua namorada, oportunidade em que encontrou outros indivíduos, 
com quem também compartilharam entorpecentes. Como a droga 
e o dinheiro acabaram, um destes indivíduos teve a ideia de 
praticar um assalto, e notando a presença da vítima e do veículo, 
expôs sua intenção criminosa. Marcelo, no entanto, afirmou que 
nada fez, e que apenas se dirigiu até aquele local juntamente com 
os demais. Após a abordagem da vítima, em razão da sua reação, 
fugiu e correu  juntamente com Fernando. Preferiu não apontar 
os autores do roubo, por questões de segurança.
As provas carreadas nos autos, contudo, esmorecem a tese 
defensiva e são suficientes para embasar condenação dos 
acusados. Vejamos:
A vítima informou que, na data dos fatos, ao buscar o seu veículo, 
visualizou três homens e duas mulheres caminhando pelo local e 
olhando dentro dos veículos que se encontravam estacionados. 
Disfarçou um pouco, mas ao se dirigir para o local, foi abordada 
por um destes indivíduos que simulando estar armado, ordenou 
que ela entregasse as chaves do veículo. A vítima, no entanto, 
jogou a chave em direção ao restaurante e os agentes avançaram 
para ela e a empurraram, enquanto um deles buscava a chave. 
Os agentes entraram no veículo e a vítima se prostrou na frente 
deste, tentando abrir a porta e solicitando ajuda aos 
frequentadores do restaurante. Um dos indivíduos saiu andando à 
pé. Os agentes trancaram as portas e jogaram o veículo em sua 
direção e se evadiram. Na quadra seguinte, pararam para que 
aquele agente entrasse, mas não conseguiram destravar a porta, 
se evadindo e o deixando para trás. A polícia foi acionada, e o 
agente que ia a pé foi seguido até ser detido. Os agentes 
subtraíram, além do seu veículo, o Renavan, a sua CNH, uma 
talonário de cheques, um chaveiro com diversas chaves e o 
controle remoto do edifício que a vítima reside. Reconheceu os 
três acusados como os agentes do delito, e apontou a 
participação de cada um deles.
Sobre a palavra da vítima, não há porque questioná-la, pois 
sequer conhecia os acusados anteriormente aos fatos, 
circunstância a lhe dar credibilidade no apontamento dos 
acusados como autores do delito e atribuir-lhes a elementar do 
roubo (simulação do porte de arma de fogo). A propósito do tema, 
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confiram-se: 'Quando a palavra do agente passivo é harmônica, 
na Polícia e em Juízo, e se traduz no reconhecimento dos 
acusados como praticantes do roubo, é forçoso convir pela 
existência de prova mais do que suficiente à condenação, pois a 
vítima não tem motivo para incriminar gratuitamente alguém que, 
até então, não conhecia' (TACRIM-SP  AP  7ª C.  Rel. José 
Habice  j. 09.05.96  RJTACRIM 31/80); 'Em sede de delito de 
roubo a palavra da vítima merece crédito, porquanto, incidindo 
sobre o proceder de desconhecido, não teria ela proveito em 
mentir e até poderia incorrer no crime de denunciação caluniosa' 
(TACRIM-SP  AP  6ª C.  Rel. Penteado Navarro  j. 29.05.96  
RJTACRIM 32/282); 'Em sede de roubo, é possível que a 
condenação do agente se escore nas palavras da vítima, quando 
o seu depoimento na Polícia e em Juízo for harmônico e coerente, 
não havendo qualquer motivo para que mentisse, incriminando 
pessoa até então desconhecida' (TACRIM-SP  AP  7ª C.  Rel. 
Salvador D` Andréa  j.19.02.98  RJTACRIM 37/276).
A corroborar as assertivas da vítima, o Policial Militar Jean Carlos 
disse que recebeu informações sobre o roubo ocorrido, via 
Copom, e se dirigiu ao local dos fatos. Lá chegando, a vítima lhe 
informou do ocorrido, dizendo que cinco indivíduos subtraíram seu 
veículo, e, durante a fuga quase a atropelaram. Um dos indivíduos 
não conseguiu entrar no veículo e foi seguido por uma 
testemunha, a qual o seguiu e apontou o local onde ele estava. O 
miliciano disse que deteve o acusado, que, apresentado para 
vítima, foi reconhecido, sem qualquer dúvida, como autor do 
delito. Com o Fernando foi apreendido um aparelho celular que 
não era de propriedade da vítima do roubo.
A testemunha Antônio Olinto relatou que, na data dos fatos, 
estava jantando em um restaurante próximo ao local dos fatos, 
quando ouviu um grito de socorro, se levantando e saindo do 
recinto. Avistou uma mulher loira dizendo que seu veículo estava 
sendo roubado, ela estava na frente do veículo e o condutor 
tentou atropelá-la, mas, como foi chegando gente ao local, deu 
marcha ré e fugiu. Um dos autores não conseguiu entrar no carro 
e se evadiu caminhando. Acionou a polícia e um popular foi 
seguindo tal pessoa, até a abordagem dos policiais. Reconheceu, 
sem sombra de dúvidas o acusado Fernando como este autor que 
fugiu a pé. Por fim, apontou que também reconheceu o indivíduo 
que estava na condução do veículo subtraído.
É necessário ressaltar que as declarações da vítima não podem 
ser tomadas com reserva, uma vez que nenhuma razão teria em 
incriminar os réus, caso não tivesse certeza de que fora ele o 
agente do delito. A vítima não teria interesse em imputar 
gratuitamente aos réus  pessoas que nem conhecia  a prática 
de um crime tão grave como este, caso realmente ele não o 
tivesse cometido. Ademais, suas assertivas estão em total 
coerência com os demais elementos de prova trazidos aos autos.
A vítima relatou, de forma pormenorizada a ação dos acusados, 
tendo seu depoimento sido corroborado pelos testemunhos do 
policial e da testemunha ouvidos, além de reconhecer os 
acusados, com absoluta certeza, como sendo autores do delito, o 
que reforça a prova da sua autoria.
Não há que se exigir reconhecimento matemático e preciso por 
parte das vítimas, como insiste a Defesa. Ora, a vítima estava em 
situação de extremo nervosismo, sendo ainda que a mudança 
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física dos acusados após período de prisão provisória são 
elementos suficientes para justificar a postura no momento do 
reconhecimento. Ademais, o reconhecimento policial não pode ser 
descartado, porque produzido no momento em que os fatos 
aconteceram, possuindo os agentes policiais o necessário 
discernimento para a realização de seu mister.
Ademais, Marcos confessou  o que não é elemento isolado nos 
autos  e ainda por cima apontou a coautoria de Marcelo.
Em relação à causa de aumento do concurso de agente, clara a 
sua incidência, haja vista a participação de pelo menos quatro 
agentes (ainda que a moça não tenha sido identificada), que 
agiram com divisão de tarefas, coordenando suas condutas, tão 
somente com finalidade única de perpetrar o roubo, o que autoriza 
a incidência da causa de aumento.
Dessa forma, o depoimento da vítima, o reconhecimento pessoal 
dos acusados, os relatos dos demais depoentes e o restante das 
provas carreadas aos autos constituem prova robusta da 
materialidade do crime de roubo e da autoria dos réus. 
Destarte, tendo ficado demonstrada a autoria e a materialidade do 

delito de roubo, a condenação dos acusados é de rigor." (fls. 
153/155).

Digo eu.

Não afronta a norma constitucional insculpida no art. 93, IX, 

da Constituição Federal, vale dizer, o mandamento constitucional 

consistente na obrigatoriedade de fundamentação de sentenças e 

decisões, o adotar, como razões, fundamentos de outras sentenças, 

decisões ou peças processuais, por exemplo, Pareceres do Ministério 

Público, de qualquer grau, de autoridades públicas, mesmo laudos periciais 

firmados por peritos e até argumentos das partes, desde que se mencione, 

fielmente, a fonte, à evidência, reproduzindo-se, monocordicamente, os 

sobreditos fundamentos. Vai daí que se reputa incensurável a r. sentença, 

que merece subsistir pelos seus próprios fundamentos, de fato e de direito, 

aos quais, para se evitar tautologia, reporto-me, fazendo-o consoante o 

permissivo do art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo. 

A propósito, trago entendimento, do Supremo Tribunal 

Federal, que dá plena legitimidade jurídico-constitucional em situações, 
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como aqui, em que adotei a técnica da motivação "per relationem":

"Registro, no ponto, que se reveste de plena legitimidade jurídico 
constitucional a adoção, no caso, da técnica da motivação 'per 
relationem' (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO  HC 
69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a 
propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, 
reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da 
Constituição da República, como resulta de diversos precedentes 
firmados por esta Suprema Corte (HC 54.513/DF, Rel. Min. 
MOREIRA ALVES  RE 37.879/MG, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI  
RE 49.074/MA, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI).
É que a remissão feita pelo magistrado  referindo-se, 
expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que 
deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do 
Ministério Público ou, ainda, as informações prestadas por órgão 
apontado como coator)  constitui meio apto a promover a formal 
incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se 
reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie."
(STF  AI 825.520 AgR-ED/SP  2ª T.  Rel. Min. Celso de Mello 
 j. 31.05.2011  DJU 12.09.2011);

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
DE INSTRUMENTO CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO 
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. 
CONSTITUCIONALIDADE DA MOTIVAÇÃO POR REMISSÃO. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. 
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO 
TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja 
a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é 
que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de 
seu convencimento, sendo certo, ademais, que o acórdão 
recorrido está suficientemente fundamentado. 
II - Esta Suprema Corte já pacificou o entendimento de que é 
constitucional a motivação por remissão, especialmente 
quando todos os fundamentos do recurso de apelação foram 
examinados e rebatidos. Precedentes. 
III - A alegada violação aos postulados constitucionais do devido 
processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LIV e 
LV, da CF), pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa 
ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação 
processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso 
extraordinário. IV -  Agravo regimental improvido."
(STF - AI 814.640/RS- 1ªT. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski  j. 
02.12.2010  DJU 01.02.2011);

"HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. 
PRORROGAÇÕES. LICITUDE. ORDEM DENEGADA. Segundo 
informou o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, as 
questionadas prorrogações de interceptações telefônicas foram, 
todas, necessárias para o deslinde dos fatos. Ademais, as 
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decisões que, como no presente caso, autorizam a prorrogação 
de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos 
evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na 
mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o 
monitoramento. Como o impetrante não questiona a 
fundamentação da decisão que deferiu o monitoramento 
telefônico, não há como prosperar o seu inconformismo quanto às 
decisões que se limitaram a prorrogar as interceptações. De 
qualquer forma, as decisões questionadas reportam-se aos 
respectivos pedidos de prorrogação das interceptações 
telefônicas, os quais acabam por compor a fundamentação 
de tais decisões, naquilo que se costuma chamar de 
fundamentação 'per relationem' (HC 84.869, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, DJ de 19.08.2005, p. 46). Ordem denegada".
(STF - HC 92.020/DF  2ªT.  Rel. Min. Joaquim Barbosa  j. 
21.09.2010  DJU 08.11.2010);

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 
PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOS 
ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO JULGAMENTO DO RECURSO 
DE APELAÇÃO DA DEFESA E DA IMPETRAÇÃO NO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. 
1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 
sentido de que não é carecedor de fundamentação julgado 
que se vale do parecer do Ministério Público e da sentença 
condenatória como razões de decidir. Precedentes. 
2. Acórdãos proferidos no julgamento da apelação da defesa 
e do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de 
Justiça devidamente fundamentados. Ausência de 
contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da 
República. 
3. Ordem denegada".
(STF - HC 101.911/RS  1ªT.  Rel. Min. Cármen Lúcia  j. 
27.04.2010  DJU 04.06.2010);

"HABEAS CORPUS - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - 
FUNDAMENTAÇÃO. Se, de início, exige-se que toda decisão 
seja fundamentada, cabe reconhecer que pronunciamento a 
reportar-se ao que assentado anteriormente engloba as 
razões da óptica já externada. HABEAS CORPUS - UTILIDADE. 
Norteia toda e qualquer impetração o princípio da utilidade. 
Evocada decisão do Supremo não mais subsistente, impõe-se 
concluir pelo desaparecimento da causa de pedir formalizada".
(STF - HC 100.221/RJ 1ªT. - Rel. Min. Marco Aurélio  j. 
04.05.2010  DJU 28.05.2010);

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E 
CONSTITUCIONAL. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA 
SENTENÇA DE 1º GRAU PELO ACÓRDÃO DE SEGUNDA 
INSTÂNCIA COMO RAZÕES DE DECIDIR. NÃO VIOLAÇÃO DA 
REGRA DO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
PRECEDENTES. 
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1. O entendimento esposado na decisão do Superior Tribunal 
está em perfeita consonância com o posicionamento desta 
Suprema Corte, no sentido de que a adoção dos 
fundamentos da sentença de 1º grau pelo julgado de 
Segunda Instância como razões de decidir, por si só, não 
caracteriza ausência de fundamentação, desde que as razões 
adotadas sejam formalmente idôneas ao julgamento da 
causa, sem que tanto configure violação da regra do art. 93, 
inc. IX, da Constituição Federal. 
2. Habeas corpus denegado".
(STF  HC 94.384/RS  1ªT.  Rel. Min. Dias Toffoli  j. 
02.03.2010  DJU 26.03.2010);

"MANDADO DE SEGURANÇA  MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA 
 DECISÃO FUNDAMENTADA MOTIVAÇÃO "PER 

RELATIONEM"  COMPATIBILIDADE DESSA TÉCNICA DE 
FUNDAMENTAÇÃO COM O ORDENAMENTO 
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, IX)  CONHECIMENTO DOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO RECURSO DE AGRAVO 
 PRECEDENTES  ATO DECISÓRIO INSUSCETÍVEL DE 

IMPUGNAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 622/STF)  RECURSO 
NÃO CONHECIDO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por entender 
incabível embargos de declaração contra decisões monocráticas 
proferidas por Juiz da Suprema Corte, deles tem conhecido, 
quando inocorrente hipótese de omissão, obscuridade ou 
contradição, como recurso de agravo. Precedentes. 
2. Não cabe recurso de agravo contra decisão do Relator, que, 
motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar 
formulado em sede de mandado de segurança impetrado, 
originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal. 
Precedentes. 
3. Revela-se legítima, e plenamente compatível com a 
exigência imposta pelo art. 93, Inciso IX, da Constituição da 
República, a utilização, por magistrados, da técnica da 
motivação 'per relationem', que se caracteriza pela remissão 
que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações 
ou peças processuais existentes nos autos, mesmo as 
produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por 
autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de 
fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do 
Poder Judiciário. Precedentes." 
(STF  Emb. Decl. No MS 25.936-1/DF  Plenário  Rel. Min. 
Celso de Mello  j. 13.06.2007  DJU 18.09.2009); 

"HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE ADOTA OS 
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU COMO 
RAZÃO DE DECIDIR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX 
DA CF. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 
1. Não viola o art. 93, IX da Constituição Federal o acórdão 
que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau 
como razão de decidir. 
2. Ordem de habeas corpus denegada."
(STF  HC 98.814/RS  2ª T.  Rel. Min. Ellen Gracie  j. 
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23.06.2009  DJU 04.09.2009);

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR FUNDADAS EM 
DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE 
AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INC. IX DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PENA AQUÉM DO MÍNIMO 
LEGAL, CONSIDERADA A ATENUANTE DA MENORIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE. ROUBO CONSUMADO OU TENTADO. 
CONTROVÉRSIA. 
1. Transcrição e adoção, como razões de decidir, de 
depoimentos de testemunhas. Ausência de afronta ao 
disposto no artigo 93, IX, da CB/88. 
2. Pena fixada no mínimo legal. Impossibilidade de redução, 
abaixo desse patamar, com fundamento na circunstância 
atenuante da menoridade. Precedentes. 
3. À consumação do crime de roubo é suficiente a verificação de 
que, cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o agente tido 
a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em seguida. 
Ordem indeferida."
(STF - HC 94.243/SP  2ªT.  Rel. Min. Eros Grau  j. 
31.03.2009  DJU 14.08.2009);

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 
PENAL. ACÓRDÃO QUE ADOTOU COMO RAZÕES DE 
DECIDIR O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
ALEGAÇÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO-
OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ART. 312 DO 
CPP). A PRESENÇA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS 
FAVORÁVEIS AO PACIENTE NÃO OBSTA A SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691/STF. 
PRECEDENTES. 
1. O decreto de prisão preventiva, no caso, está devidamente 
fundamentado, nos termos do art. 312, do Código de Processo 
Penal, não evidenciando constrangimento ilegal amparável pela 
via do habeas corpus. 
2. A jurisprudência desta Suprema Corte foi assentada no 
sentido de que 'a adoção do parecer do Ministério Público 
como razões de decidir pelo julgador, por si só, não 
caracteriza ausência de motivação, desde que as razões 
adotadas sejam formalmente idôneas ao julgamento da 
causa'. 
3. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não 
obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos 
elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se 
verifica no caso presente. 
4. Não se vislumbra, na espécie, flagrante ilegalidade, abuso de 
poder ou teratologia que justifique o abrandamento da Súmula nº 
691/STF. 
5. Habeas corpus não-conhecido".
(STF - HC 96.517/RS  1ªT.  Rel. Min. Menezes Direito  j. 
03.02.2009  DJU 12.03.2009);
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"RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Parecer do 
Ministério Público como custos legis. Adoção pelo acórdão 
impugnado, como razão de decidir. Ofensa à ampla defesa e 
à necessidade de motivação das decisões judiciais. Não 
ocorrência. Agravo regimental improvido. Não fere as 
garantias do contraditório, da ampla defesa, nem da 
motivação das decisões judiciais, a adoção, como 'ratio 
decidendi', da manifestação, a título de custos legis, do 
Ministério Público".
(STF - RE 360.037/SC  2ªT.  Rel. Min. Cezar Peluso  j. 
07.08.2007  DJU 14.09.2007);

"HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
COMO RAZÃO DE DECIDIR.
Não constitui falta de fundamentação a adoção de parecer do 
Ministério Público como razão de decidir. Precedente". 
(STF  HC 75.385  2ªT.  Rel. Min. Nelson Jobim  j. 
07.10.1997  DJU 28.11.1997).

Sigo.

Nesses termos, certa a materialidade criminosa, conforme o 

boletim de ocorrência (fls. 10/13), o auto de avaliação indireta (fls. 40), o 

auto de exibição e apreensão (fls. 57) e o auto de entrega (fls. 58), as 

respectivas autorias criminosas, não há negar-se, devem ser aos réus 

imputadas, uma vez que a prova oral colhida, clara e direta, autoriza o seu 

reconhecimento, anotando-se que a palavra da vítima S.A.G. se reveste de 

coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para 

o exagero ou o prejuízo injusto, devendo ser aceita como elemento hábil à 

condenação. 

Desnecessário dizer-se, por outro lado, que em tais 

circunstâncias, a palavra da vítima assume fundamental importância, eis 

que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, 

a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à 

falta de testemunhas presenciais. Por isso, quando o reconhecimento 

ocorre, sem que nada o macule, como no caso dos autos, o que cumpre é 

aceitá-lo, daí o correto entendimento jurisprudencial: 
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"APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E 
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA - 
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 
Descabimento: A palavra da vítima representa viga mestra da 
estrutura probatória e sua exposição firme e segura, com o 
apoio em outros elementos de convicção, autoriza o édito 
condenatório. Recurso não provido."
(TJSP  Ap. 0005515-65.2007.8.26.0068  15ª C  Rel. Des. J. 
Martins  j. 20.06.2013  DO 05.07.2013);

"Revisão Criminal. Roubo qualificado.  Pretendida a absolvição ou 
o afastamento dos maus antecedentes. Impossibilidade. 
Materialidade e autoria suficientemente provadas. A palavra da 
vítima é sempre valioso instrumento na elucidação do crime 
de roubo. Penas Mantidas. Comprovados os alegados maus 
antecedentes e reincidência do peticionário. Irrescindível, pois, o 
provimento condenatório. Improcedência da ação."
(TJSP  RC 0003810-66.2012.8.26.0000  4º Grupo de Direito 
Criminal  Rel. Des. Moreira da Silva  j. 20.06.2013  DO 
05.07.2013);

"REVISÃO CRIMINAL. Roubo. Absolvição por fragilidade 
probatória. Impossibilidade. Provas contundentes da autoria e 
materialidade delitiva, não havendo se falar em condenação que 
afronta evidências dos autos. Palavra da vítima que é de suma 
importância para o deslinde do feito, merecendo todo o 
crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de 
prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em 
mentir. Mantidos a r. decisão condenatória e v. acórdão. Pedido 
revisional indeferido."
 (TJSP  RC 0009787-73.2011.8.26.0000  3º Grupo de Direito 
Criminal  Rel. Des. Sérgio Ribas  j. 27.06.2013  DO 
02.07.2013);

"Roubo majorado pelo concurso de agentes. Autoria e 
materialidade comprovadas. Importância da palavra da 
vítima. Validade das declarações de policiais. Condenação 
acertada. Dosimetria adequada, majorante comprovada. Regime 
inicial fechado justificado e adequado ao caso. Recurso 
improvido."
(TJSP  Ap. 0033806-56.2012.8.26.0050  10ª C  Rel. Des. 
Francisco Bruno  j. 20.06.2013  DO 21.06.2013);

"Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego 
de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima (art. 157, §2º, I, 
II e V do C.P.). Recurso Defensivo. Absolvição pretendida. 
Inadmissibilidade. Materialidade e autoria devidamente 
comprovados. Depoimentos firmes e coesos dos policiais civis 
que apreenderam parte da 'res furtiva' na residência da apelante. 
Seguro reconhecimento realizado pela vítima, como sendo a 
ré uma das autoras do delito. A palavra da vítima em crimes 
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patrimoniais possui consistente valor probante. Condenação 
de rigor. [...]"
(TJSP  Ap. 0001015-48.2006.8.26.0372  11ª C  Rel. Des. 
Salles Abreu  j. 12.06.2013  DO 13.06.2013);

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de 
pessoas Artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Recurso 
defensivo. Autoria e Materialidade comprovadas. Palavra da 
vítima e dos policiais militares. Validade. Precedentes. 
Reconhecimento fotográfico e pessoal na fase extrajudicial. A 
palavra do ofendido é preponderante, até porque foi ele quem 
interagiu diretamente com o criminoso e vivenciou os fatos, 
razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza 
de detalhes, carecendo do interesse de falsamente acusar 
inocentes. Palavra do policial corroborando os relatos ofertados 
pelo ofendido. Relevância. Emprego de violência real, 
ocasionando à vítima lesões corporais de natureza leve. Incabível 
a alegação de insuficiência probatória. Pena. Dosimetria. 
Reprimenda aplicada de forma adequada. APELO IMPROVIDO."
(TJSP  Ap. 0007889-38.2004.8.26.0075  3ª C  Rel. Des. 
Silmar Fernandes  j. 13.06.2013  DO 13.06.2013);

"Roubo. Palavra da vítima. Validade probatória. Nos crimes 
contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados 
na clandestinidade, crucial a palavra dos ofendidos na 
elucidação dos fatos e na identificação do autor."
(TJSP  Ap. 0003550-92.2011.8.26.0462  15ª C  Rel. Des. 
Grassi Neto  j. 04.04.2013  DO 10.04.2013);

"APELAÇÃO CRIMINAL. Latrocínio tentado. Pleito de absolvição 
sob o argumento de fragilidade probatória. Impossibilidade. 
Materialidade e autoria comprovadas. Prova oral coesa e robusta. 
Palavra da vítima que assume relevância nos delitos de 
roubo. Validade dos testemunhos policiais. Recurso improvido."
(TJSP  Ap. 0016879-04.2008.8.26.0099  8ª C  Rel. Des. 
Camilo Léllis  j. 21.03.2013  DO 27.03.2013);

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO 
(EMPREGO DE ARMA DE FOGO). AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO CONFIGURADO. 
PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO DE PROVA. PROVA 
SUFICIENTE. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. Tratando-se de 
delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-
se especial relevância a palavra da vítima, como elemento de 
prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que 
não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas 
pretendam incriminar pessoas inocentes. Desclassificação do 
delito de roubo para furto. [...]"
(TJSP  Ap. 0017604-40.2011.8.26.0114  12ª C  Rel. Des. 
Paulo Rossi  j. 14.11.2012  DO 21.02.2013).
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Além disso, a vítima desconhecia os réus, não havendo 

nenhum motivo para incriminá-los injustamente.

De outro bordo, o policial militar Jean Carlos, quando 

ouvido em Juízo, ratificou, integralmente, os termos do depoimento da 

vítima S.A.G., descrevendo, minuciosamente, que na data dos fatos 

recebeu informações, via COPOM, sobre a prática de crime de roubo, razão 

pela qual se dirigiu até o local dos fatos. Deste modo, ao chegar lá, a vítima 

informou-lhe o ocorrido, dizendo que cinco indivíduos subtraíram o seu 

veículo e, durante a fuga, quase a atropelaram. Contou, ainda, que um dos 

indivíduos não conseguiu entrar no veículo (réu Fernando Henrique) e foi 

seguido por uma testemunha, que apontou o local onde ele estava. Assim, 

o miliciano disse que deteve o sobredito réu, que, apresentado para a 

vítima, foi reconhecido, sem qualquer dúvida, como sendo o autor do crime 

de roubo. 

Aliás, falando-se em policiais, civis ou militares, mesmo 

guardas civis, há de se lembrar que os seus depoimentos judiciais têm valor 

igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos 

quadros policiais, sendo totalmente descabido e inconsequente o 

preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que 

viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas 

condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, 

inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que 

sejam, prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo guardas 

civis, porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara 

para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do 

poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de 

contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma 

credibilidade no passado emprestada. Não. Inexiste qualquer impedimento 

ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em 
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princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, também 

guardas civis, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que 

retirasse valor, "a priori", dos depoimentos policiais, pelo simples fato de 

terem sido prestados por pessoas revestidas de tal qualidade, é dizer, 

investidas em tais cargos públicos. 

Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal: 

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA 
DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS 
EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. 
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. 
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, 
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo 
(assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que 
presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do 
flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente 
autoridade policial não se traduz na sua automática 
suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas 
informações." 
(STF  HC 87.662-5/PE  Rel. Min. Carlos Ayres Britto  j. 
05.09.06  DJU 16.02.07); 

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - 
especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do 
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia 
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de 
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, 
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente 
policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse 
servidor do Estado, por revelar interesse particular na 
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - 
tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas 
declarações não encontram suporte nem se harmonizam com 
outros elementos probatórios idôneos." 
(STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 
39.846);

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição 
de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita."
(STF-HC 70.237- Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Não bastasse o entendimento jurisprudencial acima, do 
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Supremo Tribunal Federal, pacífico é o entendimento atual do Superior 

Tribunal de Justiça, a saber:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E 
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, 
EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. 
IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE 
INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE 
DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. 
IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS 
INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO 
OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE 
DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. 
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE 
CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. 
NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
[...]
6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação 
da convicção do magistrado quando em conformidade com 
as demais provas dos autos."
(STJ  AgRg no AREsp 262.655/SP  5ª T.  Rel. Min. Marco 
Aurélio Bellizze  j. 06.06.2013  DJU 14.06.2013);

"HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE QUANDO 
PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO 
DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ALEGADA 
NULIDADE INEXISTENTE. [...]. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO 
EM FLAGRANTE. PROVA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS 
OFENDIDOS. VALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
INOBSERVÂNCIA. 
[...]
2. Ainda que assim não fosse, in casu, constata-se que o Juízo 
Singular, ao proferir a sentença, após proceder ao cotejo do 
contexto probatório, formou seu livre convencimento, concluindo 
pela existência de autoria e materialidade assestadas ao paciente, 
fundamentando o édito repressivo no depoimento dos policiais. 
3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações 
prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o 
Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal 
elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, 
mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na 
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do 
depoimento.
 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem 
entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de 
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policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à 
condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 
5. Ordem denegada."
(STJ  HC 177.980/BA  5ª T.  Rel. Min. Jorge Mussi  j. 
28.06.2011  DJU 01.08.2011);

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33, DA LEI N.º 
11.343/06, 304 E 333, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE 
FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. 
VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE 
POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA 
DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
INOCORRÊNCIA. 
1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a 
condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame 
do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a 
via estreita do writ. 
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de 
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase 
investigatória tenham participado, no exercício de suas 
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável 
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, 
sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do 
Supremo Tribunal Federal. 
[...]"
(STJ  HC 149.540/SP  5ª T.  Rel. Min. Laurita Vaz  j. 
12.04.2011  DJU 04.05.2011);

"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 
ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. 
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR 
POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES 
DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR 
RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS 
AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. 
IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM 
DENEGADA. 
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte 
Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, 
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e 
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas 
circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na 
espécie em exame. 
[...]"
(STJ  HC 156.586/SP  5ª T.  Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho  j. 27.04.2010  DJU 24.05.2010).

Especificamente quanto aos guardas civis, de regra 

municipais, insta uma análise mais voltada à situação que os envolve, haja 

vista algumas peculiaridades que lhes são únicas.
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De início, como se sabe, os guardas municipais integram os 

quadros funcionais do Município, cujo desempenho básico é a defesa do 

patrimônio público municipal. Em uma atuação secundária, cabe aos 

guardas municipais a defesa da população local, compreendida na 

repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos, até porque, caso 

assim não ajam, responderiam na forma do art. 13, §2º, "a", do Código 

Penal, por omissão imprópria, dado que têm o dever de agir, posto que a lei 

obriga o dever de cuidado, proteção e vigilância.

Além do que, a preservação da ordem pública é 

responsabilidade de todos, sendo conferido aos Órgãos de segurança o 

dever legal. Desta forma, é conferida à Guarda Municipal, sempre civil, a 

possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como 

recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim 

de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista 

pessoal.

Vasta é a jurisprudência nesse sentido, aqui a do Superior 

Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. 
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO 
DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM 
FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. A PRESERVAÇÃO DA 
ORDEM PÚBLICA É RESPONSABILIDADE DE TODOS, 
SENDO DEVER DAQUELES QUE COMPÕEM A SEGURANÇA 
PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA CONVERSÃO EM 
PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO PELA 
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS 
AUTORIZADORAS PRESENTES. POSSE DE 12 PORÇÕES DE 
COCAÍNA. PRECEDENTES.
[...]
2. A Quinta Turma deste Sodalício assentou que pode a 
Guarda Municipal, inobstante sua atribuição constitucional 
(art. 144, §8º, CF), bem como qualquer um do povo, prender 
aquele encontrado em flagrante delito (art. 301, CPP).
[...]"
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(STJ  HC 290.371/SP  5ª Turma  Rel. Min. Moura Ribeiro  j. 
27.05.2014  DJe 30.05.2014);

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ 
AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO). ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. 
FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDAS MUNICIPAIS. 
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. MÁCULA INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, 
qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante 
delito, razão pela qual não há qualquer óbice à realização do 
referido procedimento por guardas municipais, sendo certo, 
ainda, que a lei processual penal, em momento algum, exige 
que policiais civis ou militares sejam acionados para que 
dêem suporte ou apoio a quem esteja efetuando a prisão, 
como aventado na impetração. Precedentes.
[...]"
(STJ - RHC 45.173/SP  5ª Turma  Rel. Min. Jorge Mussi  j. 
06.05.2014  DJe 14.05.2014);

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. REVISTA FEITA POR GUARDA 
MUNICIPAL. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. REGIME DE 
CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA 
SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §2º, A, DO CÓDIGO PENAL. 
REGIME INICIAL FECHADO. SÚMULA 269/STJ. 
INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Embora exista norma constitucional (art. 144, §8º, da CF) 
limitando a função da guarda municipal à proteção dos bens, 
serviços e instalações do município, não há nulidade na 
decisão impugnada, porquanto a lei processual penal, em 
seu art. 301 do CPP, disciplina que "qualquer do povo poderá 
e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender 
quem quer que seja encontrado em flagrante delito".
[...]"
(STJ - HC 109.105/SP  5ª Turma  Rel. Min. Arnaldo Esteves 
Lima  j. 23.02.2010  DJe 22.03.2010).

Além do mais, recentemente foi sancionada a Lei n. 

13.022/14, que dispõe acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais. 

Referido diploma legal institui normas gerais para as Guardas Municipais, 

disciplinando o art. 144, §8º, da Constituição Federal. Segundo este 

dispositivo constitucional, as Guardas Municipais devem ser disciplinadas 

por meio de lei. A Lei n. 13.022/14 constitui norma geral, aplicável a todas 

as leis municipais que tratarem sobre suas respectivas guardas, posto que 

cada Município deve editar a sua própria lei, adequando-se às disposições 
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do Estatuto Geral das Guardas Municipais.

A importância dessa Lei encontra-se no fato de que amplia 

a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição 

Federal. Dispõe esta norma constitucional que "os Municípios poderão 

constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços 

e instalações, conforme dispuser a lei". A interpretação restritiva encontra-

se no fato de que as Guardas Municipais sempre tiveram um papel 

relacionado com a proteção do patrimônio municipal. A Lei n. 13.022/14 

amplia a interpretação, estabelecendo que as Guardas Municipais podem 

colaborar com os demais Órgãos de segurança pública, no caso as Polícias 

Civil e Militar.

Isso se depreende das competências que a Lei confere às 

Guardas Municipais. O art. 4º atribui a competência geral, qual seja, a 

proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações 

do Município, conforme já previsto na Constituição Federal. Por outro lado, 

o art. 5º adjudica as competências específicas. E é entre as competências 

específicas que podemos destacar que as Guardas Municipais não estão 

restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também lhes são 

atribuídas funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz 

social. Pode-se destacar, por exemplo, que são competências específicas 

das Guardas Municipais:

"Art. 5º [...]
IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança 
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;
V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes 
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos 
fundamentais das pessoas;
XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante 
delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando 
possível e sempre que necessário;
XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou 
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;
XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, 
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

1ª Câmara Criminal Extraordinária

Voto n. 3.986  -  Apelação n. 0011759-10.2014.8.26.0506   25

municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e 
federal;
Parágrafo único.  No exercício de suas competências, a guarda 
municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos 
de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal 
ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses 
previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do 
comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 
144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar 
todo o apoio à continuidade do atendimento."

Outrossim, não cabe qualquer alegação de 

inconstitucionalidade da Lei n. 13.022/14, por ter este diploma conferido 

poderes às Guardas Municipais de atuarem em prol da segurança pública. 

Em primeiro lugar, as Guardas Municipais integram o sistema de segurança 

pública do Estado, razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do 

art. 144, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a atuação das 

Guardas Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais 

(proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atuará em 

colaboração com os demais Órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou 

Militar). Inclusive, é o que dispõe o art. 5º, IV e parágrafo único, da Lei. Por 

fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, 

deverão obedecer as competências dos Órgãos Federais e Estaduais, 

prestando o auxílio necessário para a elucidação dos fatos.

Pelo que se vê, as Guardas Municipais estão investidas na 

incumbência de garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de 

delitos, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência ou, 

no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato 

criminoso.

Continuo.

Por fim, a testemunha Antônio Olinto, quando ouvida em 

Juízo, relatou que, na data dos fatos, estava jantando em um restaurante 

próximo ao local em que ocorreu o crime, quando ouviu gritos de socorro, o 
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que fez com que se levantasse e saísse do recinto. Ato contínuo, avistou 

uma mulher loira dizendo que o seu veículo estava sendo roubado, certo 

que ela estava na frente do veículo e o condutor tentou atropelá-la, mas 

como foram chegando pessoas no local, ele deu marcha à ré e fugiu. 

Declarou, ainda, que um dos criminosos não conseguiu entrar no carro e 

evadiu-se caminhando, o que fez com que o depoente acionasse a polícia e 

um popular seguisse o criminoso até que os policiais militares 

conseguissem abordá-lo. Reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu 

Fernando Henrique, como sendo o autor que fugiu a pé. 

Deveras, todas as provas coligidas aos autos comprovam, 

de maneira irrefutável, tratar-se de um crime de roubo majorado. O 

depoimento judicial prestado pela vítima mostra, de maneira evidente, ter 

havido concurso de agentes e emprego de simulação de arma de fogo por 

parte de um dos réus, o que, por si só, já adequa a conduta ao tipo penal 

definidor do crime de roubo.

É que o emprego do simulacro, circunstância ignorada e 

impossível de ser verificada no momento em que se praticava a grave 

ameaça, resultou no mesmo efeito psicológico, causando fundado receio à 

vítima, pois amedrontada, fez com que ela jogasse as chaves do veículo 

para dentro de um estabelecimento comercial e ficasse temente pela sua 

vida. Ora, a simulação de porte de arma é mais do que suficiente para que 

se reconheça a grave ameaça reclamada pelo tipo penal definidor do crime 

de roubo.  

Neste sentido é a jurisprudência: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROUBO. AMEAÇAS VERBAIS E 
SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTAR DA GRAVE 
AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 
CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO EM 
SENTIDO CONTRÁRIO. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 26, PARÁGRAFO 
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ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. 
DESCONSTITUIÇÃO DOS JULGADOS. INVIABILIDADE. 
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
1. A simulação do emprego de arma de fogo e a prolação de 
ameaças verbais são suficientes para a caracterização da 
elementar da grave ameaça, e, em consequência, do crime de 
roubo.
2. Inviável conclusão em sentido contrário quanto à inexistência 
de grave ameaça, diante do óbice contido no verbete sumular 
7/STJ.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em 
tema de 'inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre 
nós, o critério biopsicológico normativo. Assim, não basta 
simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade 
mental (critério biológico), faz-se mister, ainda, que exista prova 
(v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a 
capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito 
intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento 
(requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da ação 
criminosa' (HC n. 55.230/RJ, Relator o Ministro Felix Fischer, DJ 
1º/8/2006).
4. A reversão do acórdão recorrido quanto à imputabilidade do 
recorrente, demandaria o reexame dos elementos fático-
probatórios dos autos, o que é vedado em recurso especial 
(Súmula 7/STJ). 
5. Agravo de instrumento a que se nega provimento."
(STJ - AI n. 1.373.174/MS (2010/0212743-3)  5ª T.  Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze  DJE 01.10.2013);

"APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. AGENTES QUE 
MEDIANTE SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA SUBTRAEM 
VEÍCULO DA VÍTIMA, SENDO DETIDOS POUCO DEPOIS EM 
ABORDAGEM DE ROTINA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo havido abordagem com emprego de grave ameaça, 
malgrado por mera simulação de porte de arma, incabível a 
desclassificação para conduta de furto, ainda mais na 
modalidade tentada, já que a consumação se deu com o 
término da grave ameaça e retirada do bem da esfera de 
vigilância e disponibilidade da vítima. 
2. [...]."
(TJSP  Ap. 0018111-96.2011.8.26.0050  15ª C  Rel. Des. J. 
Martins  j. 07.02.2013  DO 28.02.2013).

Correto, por outro lado, o reconhecimento da majorante do 

concurso de pessoas, porque os réus, ora apelantes, agiram em 

comparsaria, com pelo menos outros dois indivíduos, ao que costa duas 

mulheres, como bem precisou a vítima, em suas falas, extrajudicial e 
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judicial, nas quais individualizou, perfeitamente, as condutas ativas de cada 

um dos cinco assaltantes, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim 

comum, mercê de prévia divisão de tarefas. 

Igualmente, claro que o crime de roubo majorado restou 

consumado.

De fato, o roubo atinge o momento consumativo no exato 

momento em que, eficazmente exercida a violência, em sentido amplo, o 

agente consegue retirar a coisa da esfera do controle imediato do sujeito 

passivo, é dizer, da vítima. Em outras palavras, o crime de roubo consuma-

se no momento em que o agente criminoso, é dizer, o roubador, torna-se o 

possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda 

que haja imediata perseguição e prisão, quer por parte da vítima, quer por 

parte dos agentes da Lei, sendo prescindível que a coisa subtraída, a "res", 

saia da esfera de vigilância da vítima. 

É que, como de há muito já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal, em v. Acórdão lapidar, que passou a ser seguido, desde então, 

pela jurisprudência da mencionada Corte:

 

"[...] 3. Deixada de lado, por não dizer respeito à divergência de 
jurisprudência essa inacreditável assertiva, desprovida de 
qualquer demonstração, de que não há provas da subtração do 
relógio e do dinheiro, o certo é que, no caso, o roubo se 
consumou inequivocamente quando os assaltantes subtraíram, 
mediante violência, a chave do automóvel, ficando, na sua posse 
mansa e pacífica, todo o tempo que foi necessário para a busca 
do socorro policial, a vinda deste e a captura em outro local que 
não o do crime do ora recorrido.
Com relação a esse objeto, não há que se pretender sequer que 
não houve a consumação do roubo, em decorrência de imediata 
perseguição.
4. Mas, se se entender que, no caso, para o roubo se consumar 
mister seria a subtração do veículo, ainda assim o crime em 
causa estaria consumado.
Reza o Código Penal brasileiro, no caput do art. 157, que há 
roubo se alguém: 

'subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, 
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mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois 
de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade 
de resistência'.

Portanto, a ação que caracteriza o roubo é a ação de subtrair.
O problema, pois, é saber quando se consuma tal ação.
Quatro são as principais teorias que procuram caracterizar o 
momento da consumação do furto (e, consequentemente, se 
aplicam, nesse particular, ao roubo): 

a) - a teoria da contrectatio, para a qual a consumação se 
dá pelo simples contacto entre o agente e a coisa alheia; 
b) - a teoria da apprehensio (para outros, amotio), segundo 
a qual se consuma esse crime quando a coisa passa para o 
poder do agente; 
c) - a teoria da ablatio, que tem a consumação ocorrida 
quando a coisa, além de apreendida, é transportada de um 
lugar para outro; e 
d) - a teoria da illatio, que exige, para ocorrer a 
consumação, que a coisa seja levada ao local desejado 
pelo ladrão para tê-la a salvo.

Nos países cujos Códigos Penais usam, para caracterizar o furto 
e o roubo, de expressões como 'subtrair' ou 'tomar' - assim, na 
Alemanha e na Espanha - predomina, na doutrina e na 
jurisprudência, a utilização da teoria da apprehensio (ou amotio), 
em que é necessário apenas que a coisa passe, por algum 
espaço de tempo, para o poder do ladrão, ainda que não seja 
transportada para outro lugar, nem usada por ele. Na Alemanha - 
em que a ação que caracteriza o furto é o roubo e a Wegnahme 
(subtração, tomada) - é francamente dominante a teoria da 
apprehensio (ou da amotio) sustentada, entre outros, por 
MEZGER (Strafrecht, II - Besonderer Teil, 6ª ed., §45, 2, p. 124, 
München und Berlin, 1958), WELZEL (Das Deutsche Strafrecht, 
11ª ed., §48, 2, 'b', p. 349, Berlin, 1969), SCHOENKE-
SCHROEDER (Strafgesetzbuch, 11ª ed., §242, IV, pp. 975-977, 
München und Berlin, 1963), PETTERS-PREISENDANZ 
(Strafgesetzbuch, 27ª ed., §242. 4, pp. 427 e 428, Berlin, 1971). 
Todos eles salientam que, para consumar-se o furto (e também o 
roubo) basta que o agente faça cessar o poder de fato da vítima 
sobre a coisa, passando a tê-la ('Vollendet ist der Diebstahl, wenn 
es dem Täter gelugen ist, fremden Gewahrsam zu brechen und 
neuen Gewahrsam zu begründen', acentuam PETTERS-
PREISEANDANZ, ob. cit., §242, 4, p. 427). E se o ladrão já se 
encontra em fuga, ainda que perseguido logo após o roubo, ele 
obviamente já consumou o crime, pois é indiscutível que fez 
cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa (que, por isso 
mesmo, tenta, por si ou por terceiro, retomá-lo), tendo-o para si.
Na Espanha - em que a ação é caracterizada pelo verbo tomar - 
também é seguida, inclusive por sua Corte Suprema, a mesma 
teoria. A propósito, assinala CUELLO CALÓN (Derecho Penal, t. 
11. v. 2º./839 e ss., 14ª ed., Barcelona, s/data) que 'tomar'

'... en el texto legal significa apropiarse, traer a nuestro 
poder una cosa ajena. Así, pues, el hecho material del hurto 
no está constituído solamente por la mera aprehensión de 
la cosa, es menester que el agente la sustraiga 
efectivamente de la custodia ajena y la traiga a su poder 
por un tiempo más o menos duradero. No es menester que 
la cosa sea trasladada a otro lugar, ni que llegue a ser 
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utilizada por el culpable'. 
Em nota (nota 1, na mesma página), acrescenta: 

'Esta significación de la palabra tomar concorda por 
completo con la jurisprudencia del T.S. relativa al momento 
de consumación de hurto, que expondremos más adelante'. 
'El mismo sentido dan los penalistas alemanes a la 
expresión wegnehmen (llevar, tomar). En su opinión esta 
ación implica que el culpable quebrante la custodia ajena y 
que sea sustituída por la propia o por otra posesión'.

E, mais adiante, ao tratar da consumação do furto (e, em 
conseqüência, do roubo, pois, neste, a expressão 'apoderarse' 
tem o mesmo sentido que 'tomar'), acentua CALÓN (p. 850 e ss.) 
que 'la doctrina hoy generalmente sustentada considera que el 
hurto se consuma cuando la cosa queda de hecho a la disposición 
del agente, e, após salientar que 'con este criterio coincide la 
doctrina sentada últimamente por la jurisprudencia española que 
generalmente considera consumado el hurto cuando el culpable 
coge o aprehende la cosa y ésta quede por tiempo más o menos 
duradero bajo su poder', dá como exemplos jurisprudenciais de 
consumação os em que ao furto se segue a perseguição: 

'En el momento en que el culpable toma la cosa ajena 
aunque la abandone al verse perseguido, 29 feb. 1944, 
desde que el culpable dispone de ella aunque sea 
momentáneamente, 22 nov. de 1952; análogos 27 sept. 
1954, 10 mar. 1955; aunque no lleve a aprovecharse de la 
misma'. 

Já na Itália - em que a ação de furtar ou de roubar implica o 
apossamento por meio de subtração - os trabalhos preparatórios 
do Código Penal vigente advertiam: 

'Si mantiene il requisito dell'impossessamento come 
elemento essenziale del reato, ma si innova profondamente 
al Codice del 1889 nel determinare il momento nel quale 
l'impossessamento deve ritenersi verificato, facendo 
dell'impossessamento un termine correlativo dello 
spossessamento: chiunque si impossessa della cosa 
mobile altrui sottraendola a colui che la detiene'. 
'Deve, insomma, riternersi verificato l'impossessamento, 
quando le circontanze di fatto rivelino che il detentore della 
cosa abbia perduto il potere di custodia e la disposizione 
física della cosa' ('mantém-se o requisito do apossamento 
como elemento essencial do crime, mas se inova 
profundamente em face do Código de 1889 ao determinar-
se o momento no qual o apossamento se deve ter como 
verificado, fazendo do apossamento um termo correlato do 
desapossamento: 'quem quer que se aposse da coisa 
móvel alheia subtraindo-a do que a detém'. Deve, em suma, 
ter-se como verificado o apossamento quando as 
circunstâncias de fato revelem que o detentor da coisa 
perdeu o poder de custódia e a disposição física da coisa') 
(R. MANGINI, F. P. GABRIELI e U. CONSENTINO, Codice 
Penale Illustrato com i Lavori Preparatori, p. 503, Roma, 
1930).

Daí a doutrina e a jurisprudência italianas predominantes 
sustentarem posição que MANZINI (Trattato di Diritto Penale 
Italiano, IX, nova edição n. 3.239, p. 167, Turim, 1952) assim 
resume: 
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'Il delitto (o furto) si consuma con l'impossessamento da 
parte del ladro e col conseguente spossessamento del 
derubato, fatto che si verifica nel momento e nel luogo in cui 
il colpevole, sottratta la cosa al detentore, l'ha a fatta 
passare nella propria detenzione, fuori o entro la sfera di 
possesso del derubato, definitivamente o per un tempo 
qualsiasi giuridicamente considerabile' ('o delito se 
consuma com o apossamento por parte do ladrão e com o 
conseqüente desapossamento da vítima, fato que se 
verifica no momento e no lugar em que o culpado, subtraída 
a coisa do detentor, a fez passar para sua própria 
detenção, fora da esfera da posse da vítima ou dentro dela, 
definitivamente ou por qualquer tempo juridicamente digno 
de consideração'). 

Por isso mesmo, e MANZINI (ob. cit., n. 3.237, pp. 153 e 154) o 
ilustra com inúmeras decisões judiciais, há esse apossamento, 
com o consequente desapossamento da vítima, não só quando o 
ladrão a conduz a lugar sujeito ao seu poder de custódia, mas 
também quando a põe em outra custódia idônea à sua disposição 
(em razão do que a Cassação, em 16.3.50, decidia: 'O furto é 
consumado ainda que o ladrão, depois de haver subtraído a coisa 
da disponibilidade do proprietário, tenha sido surpreendido 
quando ainda se achava na esfera jurídica da vítima'), ou a coloca 
num esconderijo, ainda que no seu próprio corpo (já em 1936, a 
Corte de Cassação considerava consumado o furto quando 
subtraído um objeto de um cômodo de um apartamento e 
escondido no próprio ladrão, não o conseguia levá-lo para fora, 
por haver sido surpreendido).
No mesmo sentido, acentua MAGGIORE (Diritto Penale, v. II, t. 
1.°/919, 3ª ed., Bolonha, 1948): 

'Basta quindi il togliere la cosa alla disponibilità del 
possessore - anche mediante semplice occultamento - -
perchè il furto sia consumato. E consumato é il furto 
commesso in una abitazione, appena il ladro abbia 
rimpiattata la cosa in tasca o altrove, sia a non sia uscito 
dalla casa. Nella teoria del codice, apossessamento 
equivale a impossessamento, anche se la cosa non sia 
materialmente nel dominio del colpevole' ('basta, na 
verdade, o tirar a coisa da disponibilidade do possuidor - 
ainda mediante simples ocultação - para que o furto seja 
consumado. E consumado é o furto cometido em uma 
habitação, apenas o ladrão haja escondido a coisa no bolso 
ou em outro lugar, tenha, ou não, saído da casa. Na teoria 
do Código, o desapossamento equivale ao apossamento, 
mesmo se a coisa não esteja materialmente no domínio do 
culpado'). 

As opiniões em contrário - que são minoritárias - se rebelam, em 
face dos termos do Código Penal italiano, que alude a subtração e 
a apossamento, contra o entendimento majoritário de que 
subtração e apossamento são aspectos opostos do mesmo 
fenômeno, conforme seja este considerado pelo lado da vítima ou 
pelo lado do ladrão, e sustentam que, além da subtração, é 
necessário o apossamento, de modo que ao antigo possuidor (a 
vítima) se substitua o novo possuidor (o ladrão), o que só ocorre 
quando este - o ladrão - tem disponibilidade sobre a coisa de 
modo autônomo, e, portanto, fora do círculo de vigilância da 
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vítima. Os que assim entendem consideram que o elemento 
material do furto, em última análise, é a substituição da posse da 
vítima pela posse do ladrão, posse esta que só ocorre quando 
este tem disponibilidade autônoma sobre a coisa. Por isso, 
ANTOLISEI (Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale, I, 3ª ed., 
pp. 211-213, Milão, 1957) e FOSCHINI (Il Momento Consumativo 
del Furto, in Reati e Pene, Studi, pp. 13 e ss., Milão, 1960), por 
entenderem que não há ainda apossamento nos casos em que 
alguém se apodera de coisa da vítima na casa desta - ou a oculta 
ali para posterior retirada - e é preso antes de sair dela, se 
manifestam contra a opinião dominante que sustenta a 
consumação do furto mesmo nessas hipóteses. Mas, em geral, 
não sustentam esses autores que só há consumação do furto (e, 
portanto, igualmente do roubo) se o ladrão tiver posse tranquila da 
coisa furtada, pela impossibilidade de reação da vítima para 
reaver a coisa que lhe foi subtraída. FOSCHINI (ob. cit., pp. 30 e 
31), ao figurar a hipótese em que a vítima e o ladrão entram em 
luta pela coisa (aquela para manter sua posse e este para 
apossar-se da coisa), admite que ambos têm composse enquanto 
estão agarrados à coisa, mas, no momento em que o ladrão 
consegue tirá-la da vítima, o furto se consuma (se il ladro riesce a 
togliere il bastone dalle mani del soggetto passivo del reato, egli 
ha compiuto la sottrazione ed il furto risulta consumato), 
consumação que, por ser instantânea, não deixa de existir pelo 
fato de a vítima vir a perseguir o ladrão e, afinal, subjugá-lo. 
Como se vê, também na Itália a teoria seguida é a da 
apprehensio. A divergência se situa, apenas, na caracterização do 
que vem a ser apreensão. Enquanto a doutrina dominante, e o 
mesmo sucede com a jurisprudência - entende que a subtração e 
o apossamento (que é, no caso, a apreensão) são correlatos 
sendo que a apreensão se verifica no momento em que a coisa é 
retirada do poder da vítima ainda que não fique no poder do 
ladrão (como sucede com o punguista que ao puxar a carteira do 
bolso da vítima a deixa cair ao chão), as opiniões dissidentes, por 
via de regra, admitem que haja subtração sem o consequente 
apossamento (apreensão), e só consideram consumado o furto 
quando se dá o apossamento por parte do ladrão, e, para 
caracterizá-lo, têm de conceituar o que é a apreensão como meio 
de aquisição da posse.
Essa segunda colocação - que, em última análise, só tem como 
consumada a subtração quando, além de ser a coisa retirada do 
poder da vítima, o ladrão passa a tê-la em seu poder (em outras 
palavras: é preciso que à posse da vítima se substitua a posse do 
ladrão) - se situa também no âmbito da teoria da apprehensio, e é 
a que se me afigura correta ainda nos países em que o Código 
Penal não alude a apossamento por subtração, mas se adstringe 
a referir-se a esta, como sucede na Alemanha, na Espanha e no 
Brasil. Welzel (ob, cit., §48, 'b', p. 349) observa que a subtração 
só se consuma quando em lugar do antigo titular do poder de fato 
sobre a coisa (a vítima) surge um novo (o ladrão) ('Die 
Wegnahme ist vollendet, wenn an die Stelle des alten 
Gewahrsamsinhabers der neue getreten ist  
'Apprehensionstheorie').
O problema, portanto, é saber quando é que ocorre o início da 
posse do ladrão pela apreensão, e, consequentemente, a 
extinção da posse da vítima.
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Alguns autores - como ANTOLISEI (ob. cit., p. 211)- sustentam 
que a posse tem, no Direito Penal, conceito diverso da posse no 
Direito Civil. E, com base nisso, caracterizam a apreensão (ou 
seja, o apossamento pelo ladrão) como entendem que deveria ser 
ela caracterizada. Por isso, ora aludem a que o apossamento só 
se verifica quando há disponibilidade autônoma da coisa pelo 
ladrão, ora se referem à necessidade, para ocorrer o 
apossamento, de que a coisa tenha saído da esfera de vigilância 
da vítima.
A essa posição - a de que o conceito de posse no Direito Penal é 
diverso do conceito de posse no Direito Civil - há uma objeção 
que se me afigura irrespondível, e que assim é sintetizada por 
FOSCHINI (ob. cit., p. 25), com apoio nos trabalhos específicos 
de PANAIN e de VERNA: 

'Che la dizione 'possesso' debba intendersi nel significato 
che le dà il diritto civile, è dimostrato principalmente dalle 
inanità di ogni sforzo diretto a precisare validamente e 
scientificamente un diverso concetto di possesso da valere 
nei limiti del diritto penale, poichè questo non indica nessun 
criterio obiettivo sicuro che possa servire di base per una 
nozione diversa daquella civilistica' ('que a expressão 
'posse' deva entender-se no sentido que lhe dá o Direito 
Civil é demonstrado principalmente pela inutilidade de todo 
esforço dirigido a precisar válida e cientificamente um 
diverso conceito de posse para valer nos limites do Direito 
Penal, pois este não indica nenhum critério objetivo seguro 
que possa servir de base para uma noção diversa da 
civilística').

Com efeito, se a lei penal não tem elementos de que se possa 
extrair, indubitavelmente, um conceito penalístico de posse 
diverso do que lhe dá o Direito Civil - e essa ausência de 
elementos ocorre, indiscutivelmente, no furto e no roubo - não tem 
sentido que, em se tratando de Direito Penal cuja segurança dos 
conceitos é garantia indispensável à liberdade, se deixe ao critério 
subjetivo da doutrina ou dos juízes a fixação do que vem a ser 
posse para o Direito Penal, ao invés de se observar a sua 
disciplina legal no campo do Direito - que é o Civil - onde se 
elaborou esse conceito. Plenas de verdade são estas palavras de 
PANAIN (apud DE MARSICO, Nuovi Studi di Diritto Penale, p. 
246, Nápoles, 1951): 

'Il principio è questo: quando si tratta di un termine 
adoperato per designare un istituto, che ha in altro ramo del 
diritto una sua propria configurazione tecnica, la 
presunzione è che anche il diritto penale lo assume con lo 
stesso significato, giacchè il diritto è unico e la concezione 
degli istituti, come l'uso del termine, devono essere quanto 
più possibile unitari e propri' ('o princípio é este: quando se 
trata de um termo adotado para designar um instituto, que 
tem em outro ramo do Direito sua própria configuração 
técnica, a presunção é que o Direito Penal o assume com o 
mesmo significado, pois o Direito é único e a concepção 
dos institutos, como o uso dos termos, devem ser o mais 
possível unitários e próprios').

No Brasil, HELENO CLÁUDIO FRAGOSO (Lições de Direito 
Penal, Parte Especial, arts. 121-212, n. 279, p. 264, Rio de 
Janeiro, 1983), ao tratar do objeto da tutela jurídica em se 
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tratando de furto, e depois de salientar que a propriedade é 
atingida pela subtração e a posse pela apropriação, reconhece 
que: 

'Para o conceito de propriedade e de posse, deve buscar-
se a noção de Direito Civil. Não existem conceitos de posse 
e propriedade peculiares ao Direito Penal'.

Ora, em Direito Civil brasileiro, há posse da coisa quando ocorre, 
de fato, o exercício dos poderes inerentes à propriedade (art. 485 
do CC); ela se adquire inclusive por apreensão (art. 493, I) e se 
perde, também, 'pela posse de outrem, ainda contra a vontade do 
possuidor, se este não foi manutenido, ou reintegrado em tempo 
competente' (art. 520, IV), sendo certo ainda que não induzem 
posse os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar 
a violência, ou a clandestinidade (art. 497), e que o possuidor 
esbulhado poderá restituir-se por sua própria força, contanto que 
o faça logo (art. 502).
Por aí se vê, sem maior esforço, que, para haver a aquisição da 
posse por apreensão e a consequente perda da posse contra a 
vontade do antigo possuidor, é preciso que se tenha poder de fato 
sobre a coisa, imediatamente depois de cessada a 
clandestinidade ou a violência, tanto assim que o possuidor 
esbulhado (e, portanto, o que perdeu a posse pela apreensão de 
outrem) poderá restituir-se (o que implica dizer: recuperar a 
posse) por sua própria força, se agir imediatamente, ou após 
breve intervalo de tempo. Por isso, diz CLÓVIS BEVILACQUA 
(Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado, v. 3/31 3ª 
ed., Rio de Janeiro, 1930) - para quem o logo só devia ser 
entendido como in continenti, não admitindo (ao contrário da 
doutrina dominante) também o breve intervalo - que: 

'O desforço deve ser em ato contínuo, imediato. Se se trata 
de coisa móvel, o esbulhado pode perseguir o esbulhador, 
que procura fugir com o objeto, e retomar-lho'. 

O esbulho se concretiza com a tomada violenta ou clandestina do 
objeto no instante em que cessou a violência ou a 
clandestinidade, e o ato de perseguição e de retomada já 
constituem etapas da reintegração na posse por desforço 
imediato. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em 
nosso Direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo 
possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade 
ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se 
transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao 
antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, 
em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em 
seu poder traduz inequivocamente a existência da posse. E a 
perseguição - não fosse a legitimidade do desforço imediato - 
seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão.
Com base em que, senão no arbítrio, se poderá pretender, no 
Brasil, que alguém quando subtrai coisa alheia por ato violento ou 
clandestino, cessada a violência ou a clandestinidade, ainda não 
é possuidor, mas meramente detentor enquanto não sair da 
esfera de possibilidade de vir a ser seguido, de imediato, pela 
vítima? O Código Civil é categórico no sentido de que há, nesses 
casos, posse imediatamente após a cessação da violência ou da 
clandestinidade, tanto assim que o esbulhado pode recuperar a 
posse perdida se a retomar do esbulhador ainda que em virtude 
de perseguição imediata. E o Código Penal não caracteriza o furto 
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como subtração de coisa alheia móvel com fuga feliz..., que a 
tanto vale dizer - sem apoio em qualquer lei penal, ou não - que 
não há subtração sem posse tranquila.
Se o ladrão em fuga, embora perseguido - e a perseguição pode 
prolongar-se por tempo dilatado - pode, inclusive, destruir a coisa 
em seu poder por ato seu de vontade, é possível pretender-se 
que ele não tenha disponibilidade autônoma dessa mesma coisa?
Para sustentar o contrário, NÉLSON HUNGRIA (Comentários ao 
Código Penal, v. VII/ 25-27, 4ª ed., n. 7, Forense, Rio de Janeiro, 
1980), sem demonstrar que, em nosso, Direito, há um conceito 
especial de posse no Direito Penal (e não há), criou um sistema 
possessório próprio, totalmente contrário ao único existente na 
legislação do País que é o do Direito Civil, com a criação de 
conceitos novos - assim, o de 'posse exclusiva e sossegada do 
ladrão' como meio de 'perda da posse, em desfalque do domínio'; 
e - o que é pior - com incoerências sérias, como a afirmação de 
que 'enquanto dura a perseguição ..., não se pode dizer que o 
proprietário haja perdido a posse da coisa, isto é, que tenha 
cessado a sua posse para instaurar-se a do ladrão' e que é 
incompatível com a que se lhe segue, segundo a qual'... não é 
espoliado patrimonialmente o dominus que, atacado na sua 
posse, a defende in continenti e a retoma', e isso porque só se 
retoma posse que se perdeu e o proprietário perseguidor não a 
teria perdido... O mais curioso, porém, é que depois de NÉLSON 
HUNGRIA dizer que para haver perda da posse pela vítima é 
preciso que o ladrão tenha a possibilidade de disposição livre e 
tranquila da coisa, considera, no entanto, consumado o furto 'da 
criada que sub-repticiamente empolga uma joia da patroa e a 
esconde no seio ou mesmo nalgum escaninho da casa, para, 
oportunamente, sem despertar suspeitas, transportá-la a lugar 
seguro', hipótese em que a criada não tem, obviamente, a 
possibilidade de disposição livre e tranquila, e hipótese em que, 
para o nosso sistema jurídico (a posse só surge quando cessa a 
clandestinidade), haveria, aí sim, mera detenção. E com o 
reconhecimento de consumação do furto nesses casos, acaba o 
requisito de que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, 
requisito esse que é o complemento indispensável da posse 
sossegada como meio de apreensão capaz de determinar a perda 
da posse do lesado. [...]" 
(STF  RE 102.490/SP  Tribunal Pleno  Rel. Min. Moreira 
Alves  j. 17.09.1987  DJU 16.08.1987).

Registro que o Voto acima foi a base maior de todo o 

entendimento, acerca do tema a envolver o momento da consumação de 

um crime de roubo, que é crime contra o patrimônio, que desde então, de 

forma pacífica, passou a ter o Supremo Tribunal Federal, a título de 

exemplo, na atualidade, a saber:  

"Decisão: Trata-se de habeas corpus, sem pedido de medida 
liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU), em 
favor de Rodrigo da Silva, contra acórdão proferido pela Sexta 
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Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou 
provimento ao Agravo Regimental nos autos do Agravo em 
Recurso Especial n. 387.919/MG. Extrai-se dos autos que o 
paciente foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 
157, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses 
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado. 
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal perante o 
Tribunal de Justiça mineiro, o qual negou provimento ao recurso 
nos termos da ementa a seguir transcrita: “APELAÇÃO CRIMINAL 
 ROUBO  DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA  

INVIABILIDADE  DECOTE CAUSA DE AUMENTO REFERENTE 
AO EMPREGO DE ARMA  RECURSO NÃO PROVIDO. I  
Evidenciada a consumação do crime de roubo qualificado, 
não há que se falar em desclassificação do delito para a 
forma tentada. [...] Também interposto agravo regimental, este 
restou desprovido nos moldes da ementa que a seguir transcrevo: 
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CRIME 
CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES. CAUSA 
DE AUMENTO. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. 
DESNECESSIDADE. PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS 
MEIOS DE PROVA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA 
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 
AGRAVO DESPROVIDO. [...] A Procuradoria-Geral da República 
manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e, nessa 
extensão, pela sua denegação. Eis a ementa: “Habeas corpus. 
Tentativa de roubo x roubo consumado. Consumação do 
crime. Simples inversão da posse. Desnecessidade de posse 
mansa e pacífica, sequer por um mínimo instante. Ausência 
de monitoramento da conduta do réu por policiais. [...] Não 
havendo dúvidas no que toca a autoria do réu, bem assim a 
materialidade do crime, passa-se à análise da tipificação do crime. 
(...) Em relação ao entendimento defensivo de que se trata de 
roubo em sua modalidade tentada, tenho que não merece 
agasalho, visto que os depoimentos das testemunhas 
evidenciam que o acusado teve a posse da res depois de 
cessada a violência. Ressalta-se, pois, que a a consumação 
do crime de roubo se dá no instante em que a detenção da 
coisa móvel alheia se transforma em posse através da 
cessação da grave ameaça ou violência ao ofendido, não 
importando o advento da posse tranquila e livre da coisa. [...] 
Pretende a defesa, através do recurso interposto, a 
desclassificação do delito de roubo para a sua forma tentada, sob 
o argumento de que não houve a consumação do delito, já que a 
apelante não teve a posse mansa e pacífica da res furtiva, pois os 
policiais intervieram logo após os fatos. Todavia, após detida 
análise dos autos, tenho que razão não lhe assiste. Isso 
porque, como se sabe, o crime de roubo se consuma com a 
subtração da coisa alheia, mediante violência ou grave 
ameaça, sendo irrelevante que o agente se mantenha na 
posse tranquila da coisa subtraída. No caso dos autos, 
verifica-se que houve a inversão da possa da res e a ameaça 
exercida contra as vítimas, uma vez que o réu subtraiu, 
mediante grave ameaça, bens pertencentes às vítimas, 
evadindo-se, em seguida, do local, sendo abordado pelos 
policiais quando já estava pulando o muro da residência das 
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vítimas, de posse da res furtiva. Diante disso, verifica-se que 
restou demonstrada a consumação do delito de roubo, uma 
vez que a apelante percorreu todas as etapas do iter criminis, 
ficando, inclusive, na posse da res furtiva por algum tempo, 
até a intervenção da Polícia Militar, sendo, pois, incabível a 
desclassificação do delito para a sua forma tentada. [...] Da 
leitura das decisões transcritas, entendo que não há como 
prosperar a tese de reconhecimento do crime de roubo em 
sua forma tentada. Isso porque o Tribunal de origem, com 
base nos fatos e nas provas colhidas no curso da instrução, 
decidiu a causa em estrita conformidade com a 
jurisprudência desta Corte, no sentido de que a consumação 
do delito de roubo ocorre pela mera inversão da posse, 
independentemente da possibilidade de se exercer qualquer 
das faculdades a ela relacionadas. Após detida análise dos 
autos, verifico que o acusado apenas foi flagrado após 
empreender em fuga (momento em que pulava o muro da 
residência), já de posse da res furtiva. Ainda, não cabe a 
alegação de que o paciente estava sendo monitoriado, pois 
diante dos fatos narrados na denúncia e corroborados na 
sentença, restou comprovado que os policiais chegaram ao 
local do delito após a consumação do delito. Nesse sentido, 
cito os seguintes precedentes: “Habeas corpus. Roubo 
consumado. Inversão da posse da res subtraída. 
Precedentes. Ordem denegada. 1. É firme a jurisprudência da 
Corte no sentido de que 'à consumação do crime de roubo é 
suficiente a verificação de que, cessada a clandestinidade ou 
a violência, tenha o agente tido a posse da coisa subtraída, 
ainda que retomada logo em seguida' (HC nº 94.243/SP, 
Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/8/09). 2. 
Ordem denegada”. (HC 114.328/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 
Primeira Turma, DJe 7.6.2013) “HABEAS CORPUS. CRIME 
CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR. MOMENTO CONSUMATIVO. AGENTE PRESO 
EM FLAGRANTE, DIRIGINDO O VEÍCULO, MAIS DE TRINTA 
MINUTOS DEPOIS DA RENDIÇÃO DA VÍTIMA. DELITO 
CONSUMADO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal 
Federal entende desnecessária a posse mansa e pacífica da 
coisa subtraída pelo agente para a consumação do delito de 
roubo. 2. No caso, a prisão em flagrante do paciente ocorreu 
após a cessação da grave ameaça de que se valeu para 
reverter a posse do bem subtraído. Paciente que foi preso, 
dirigindo o veículo subtraído, em outro bairro da cidade, mais 
de trinta minutos depois da rendição da vítima. 3. Ordem 
denegada”. (HC 110.642/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda 
Turma, DJe 21.3.2012) [...] Por fim, quanto ao regime estipulado 
pelo Juízo de origem, segundo jurisprudência consolidada deste 
Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo 
Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação 
das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da 
defesa implica supressão de instância, o que não é admitido, 
consoante a reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 
HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 
28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe 14.8.2013. Nesse ponto, não conheço do pedido da defesa. 
Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, 
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conheço parcialmente do writ, e na parte conhecida, denego a 
ordem. Publique-se."
(STF - HC 126344  Rel. Min. Gilmar Mendes  j. 07.10.2015  
Dje 13.10.2015); 

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. 
ROUBO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO 
INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA 
COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA 
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 
RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I 
A decisão ora questionada está em perfeita consonância com 
a jurisprudência desta Corte no sentido de que a 
consumação do roubo ocorre no momento da subtração, 
com a inversão da posse da res, independentemente, 
portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo 
agente. Precedentes. II  Ao contrário do que sustenta o 
recorrente, o presente caso não se amolda ao quanto analisado 
por esta Corte no HC 104.593, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 
Turma, no qual se assentou a tentativa  e não a consumação  
em razão de uma particularidade: ter sido o paciente o tempo todo 
monitorado por policiais que se encontravam no cenário do crime. 
III  Recurso ordinário ao qual se nega provimento."
(STF  RHC/MS 122.049  2ª T  Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski  j.  20.05.2014);

"Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo 
concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de 
anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à 
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no 
sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada 
para o reexame de material probatório e não deve funcionar como 
substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e 
pacífica da coisa subtraída não é necessária para a 
consumação do delito de roubo. 3. Inviável o acolhimento da 
alegação de ineficiência técnica, se o profissional responsável 
pela defesa do recorrente apresentou alegações preliminares, 
arrolou testemunhas, requereu liberdade provisória, apresentou 
alegações finais, razões e contrarrazões de apelação. 4. Estando 
a sentença e o acórdão condenatórios embasados em 
depoimentos reiterados judicialmente, é improcedente o pedido de 
anulação da condenação já transitada em julgado. 5. Recurso 
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento."
(STF - RHC 118627/RJ  1ª T.  Rel. Min. Roberto Barroso  j. 
04.02.2014  Dje 12.03.2014);

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC 
PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE 
NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 
CABÍVEL. VEDAÇÃO. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. 
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POSSE TRANQUILA DO BEM. DESNECESSIDADE. PRISÃO 
EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA 
CRIMINOSA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. O crime de roubo consuma-se quando o 
agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o 
emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora 
da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a 
posse tranquila do bem. Destarte, a prisão do agente logo 
após a subtração da res furtiva não configura tentativa de 
furto, porquanto o crime já foi consumado. Precedentes: HC 
91.154, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 
DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora a 
Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262, Segunda 
Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º.07.05. 2. In 
casu, o paciente subtraiu, mediante violência, a bicicleta da 
vítima. Após a prática criminosa, empreendeu fuga do local, mas, 
logo em seguida, foi interceptado por populares e preso em 
flagrante delito pela Polícia Militar. [...] 7. Recurso ordinário em 
habeas corpus a que se nega provimento."
(STF - RHC 119611/MG  1ª T.  Rel. Min. Luiz Fux  j. 
10.12.2013 - 13.02.2014);

"[...] O presente writ versa exclusivamente acerca do momento 
de consumação do crime de roubo. A decisão impugnada, 
reconhecendo a consumação do delito, restou assim 
fundamentada: 'O Ministério Público de São Paulo interpôs, com 
fundamento na alínea c, o presente recurso especial contra 
acórdão do Tribunal de Justiça que reduzira a pena dos 
recorridos, condenados por roubo circunstanciado, a 3 (três) 
anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias em regime fechado, 
mais 9 (nove) dias-multa. Entre outros fatos, o acórdão 
considerou que o delito não se consumou, pois os agentes não 
teriam tido a posse tranquila da coisa subtraída. Confira-se o 
seguinte trecho do acórdão recorrido: 'Com tal realidade, 
reconhece-se a tentativa. O roubo é consumado se o agente tem 
a posse mansa e pacífica da coisa subtraída. Não, portanto, 
quando ele ainda está no curso de sua ação, ou seja, na 
realização das etapas do crime.' O órgão ministerial alega, em 
síntese, dissídio jurisprudencial com acórdão proferido pelo 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quanto ao momento de 
consumação do crime de roubo, pois, a seu ver, teria o 
mencionado delito se consumado. Ouvido, o Ministério Público 
Federal (Subprocuradora-Geral Helenita Caiado) manifestou-se 
pelo conhecimento e provimento do recurso especial. Decido. 
Quanto ao momento da consumação do roubo, o meu 
entendimento consoa com o do acórdão. No REsp-724.093, 
sessão do dia 31.5.05, concluí, desta forma, o voto por mim 
proferido: 'Em tal moldura, a mim também se me afigura 
tratar-se de crime tentado. O roubo, assim como o crime de 
furto, relativamente à subtração da coisa móvel alheia, 
somente se consuma, segundo o meu convencimento, 
quando o agente, uma vez transformada a detenção em 
posse, tem a posse tranqüila da coisa subtraída. Nesse 
Documento: 5668526 - / Decisão - Site certificado - DJe: 
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14/08/2009 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça quadro, 
a posição que adoto, mais consentânea com a visão que 
tenho do Penal, aproxima-se da teoria da illatio. Segundo ela, 
entende-se por tentado o roubo quando o autor tem apenas 
fugazmente a posse da coisa subtraída, em razão da contínua 
perseguição sofrida. Assim, por dela não dispor 
tranquilamente o agente, visto que a coisa móvel alheia não 
foi por ele transportada, como se supõe por ele desejado, 
para um local no qual estivesse a salvo, não há falar em 
roubo consumado. Isto é, em casos tais, o agente responde 
pela tentativa, não responde pela consumação.' Fui vencido 
lá. Em data de 25.2.08, levei novamente a tese à Turma no 
REsp-810.407. Fiquei novamente vencido. Prevaleceu, 
portanto, a orientação de que 'o crime de roubo se consuma 
no momento em que o agente se torna possuidor da res 
furtiva mediante grave ameaça ou violência, ainda que não 
obtenha a posse tranquila do bem, sendo prescindível que 
saia da esfera de vigilância da vítima' (EREsp-337.124, 
Ministra Laurita Vaz, DJ de 23.5.05). [...]Percebe-se, pois, que o 
ato coator apenas aplicou ao caso em tela a jurisprudência 
prevalecente na Corte Superior de Justiça que, por seu turno, está 
em absoluta consonância com os precedentes desta Excelsa 
Corte. Destaco, a título ilustrativo, precedente da minha lavra: 
'HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO CONSUMADO. 
RECONHECIMENTO EM SEDE DE RESP. INEXISTÊNCIA DE 
ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA. O Superior 
Tribunal de Justiça ateve-se à questão de direito para, sem 
alterar ou reexaminar os fatos, assentar a correta 
interpretação do art. 14, II, do Código Penal. A jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal dispensa, para a consumação 
do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada 
esfera de vigilância da vítima e se contenta com a verificação 
de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente 
tenha tido a posse da res furtiva, ainda que retomada, em 
seguida, pela perseguição imediata. Precedentes. O princípio 
constitucional da individualização da pena não tem relação 
com a definição do momento consumativo do delito. Writ 
denegado. (HC 108.678/RS, rel. Min. Rosa Weber, DJ 
10.5.2012)' Igualmente: “HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO 
CONTRA ACÓRDÃO UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. FURTO A RESIDÊNCIA MEDIANTE ESCALADA. 
MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO. 1. Para 
a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da 
posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em 
momento imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do 
Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada.” (HC 
114.329/RS, Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2013). 
“HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO 
TENTADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. 
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. 
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprova a presença 
de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem 
ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente 
ordem de habeas corpus. 2. É firme a jurisprudência deste 
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Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do 
crime de roubo, basta a verificação de que, cessada a 
clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse 
do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela 
perseguição imediata 3. Habeas corpus denegado.” (HC 
98.162/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma,DJe 20/9/2012) 
Desse modo, não há como reconhecer a forma tentada do delito 
praticado pelo paciente. Ante o exposto, nego seguimento ao 
presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). Publique-se." 
(STF - HC 118796/SP  Rel.: Min. Rosa Weber  j. 11.12.2013  
Dje 03.02.2014);

"Habeas corpus. Roubo consumado. Inversão da posse da res 
subtraída. Precedentes. Ordem denegada. 
1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “à 
consumação do crime de roubo é suficiente a verificação de 
que, cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o agente 
tido a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em 
seguida” (HC nº 94.243/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro 
Eros Grau, DJe de 14/8/09). 
2. Ordem denegada."
(STF  HC 114.328/SP  1ª T.  Rel. Min. Dias Toffoli  j. 
23.04.2013  DJU 07.06.2013).

Pode-se dizer, ainda, que atualmente, de acordo com a 

jurisprudência abaixo, recente, é esse o entendimento prevalente no 

Superior Tribunal de Justiça, tanto assim que a mencionada Corte firmou 

tese sobre o momento da consumação do crime de roubo, por ocasião do 

julgamento de um Recurso Especial, representativo da tal controvérsia, sob 

o rito dos repetitivos, oportunidade em que a 3ª Seção do Superior Tribunal 

de Justiça assim se posicionou:

"RECURSO ESPECIAL N. 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 
DE
JANEIRO
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA
RAMOS
ADVOGADO: ROSIANE FERREIRA MOREIRA
INTERES.: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - 'AMICUS 
CURIAE'
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO interpõe recurso especial, fundado no 
art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão 
prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10684644/alinea-a-do-inciso-iii-do-artigo-105-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10684545/alinea-c-do-inciso-iii-do-artigo-105-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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Consta dos autos que o recorrido, em primeiro grau de jurisdição, 
foi condenado pelo crime de roubo consumado (fls. 222-239).
Em apelação exclusiva da defesa, a Quinta Câmara Criminal 
do Tribunal a quo reconheceu a ocorrência de tentativa (fls. 
311-322).
Nesta Corte, o Ministério Público alega que o acórdão 
estadual contrariou os arts. 14, I, e 157, ambos do Código Penal, 
pois o crime de roubo é consumado no momento em que o agente 
se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha 
a posse tranquila, sendo prescindível que o objeto saia da esfera 
de vigilância da vítima.
Requer o provimento do recurso, para que se reconheça 
a consumação do crime de roubo, 'restabelecendo-se a pena e o 
regime prisional fixados na sentença'.
Admitido o recurso na origem (fl. 378), o Ministério 
Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 
391-392).
Por meio da decisão de fls. 395-396, determinei que este recurso 
fosse processado como representativo da controvérsia, nos 
termos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 
n. 8/2008 deste Superior Tribunal.
A Defensoria Pública da União  amicus curiae  , em petição de 
fls. 477-488, alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, 
visto que o recurso especial foi admitido sem contrarrazões, e, no 
mérito, a não consumação do crime, uma vez que "o crime será 
tido como consumado somente quando atingir o bem jurídico 
tutelado, na sua integralidade". O recorrido pediu para que seja 
intimado para constituir advogado de sua confiança e, no mérito, 
'seja negado provimento ao presente Recurso Especial, mantendo-
se a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, na sua integralidade'.
Feitas as comunicações de praxe, o Ministério Público 
Federal ratificou o parecer de fls. 180-188, em que se manifestou 
pelo provimento do recurso (fls. 498-499), assinalando, quanto ao 
alegado cerceamento de defesa, que 'a Defensoria Pública da 
União incumbiu-se de [apresentar as contrarrazões], sanando tal 
vício no devido processo legal, [motivo pelo qual] não há razão 
para que o recorrido seja intimado a tanto, seja por 
defensor constituído, seja por defensor público'.
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, na petição de 
fls. 501-512, juntou documento aos autos com o fito de comprovar 
a condição do recorrido de assistido da Defensoria Pública, a fim 
de ver concedida vista dos autos para apresentação das 
contrarrazões ao recurso especial.
No despacho de fl. 517, o feito foi convertido em diligência, para 
que o réu fosse intimado a nomear novo patrono, com o fim de 
apresentar contrarrazões ao recurso especial, sob pena de envio 
do feito à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para a 
apresentação da aludida peça.
O mandado de intimação do recorrido não foi cumprido por falta 
de segurança do endereço descrito no instrumento (fl. 544), 
motivo pelo qual o recorrido foi intimado por edital conforme 
documentos de fls. 546-547.
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em 
suas contrarrazões, sustenta que "o recurso especial interposto 
pelo Ministério Público, data venia, não é cabível, eis que afronta 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638106/inciso-i-do-artigo-14-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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o disposto no verbete de n. 7, da Súmula de Jurisprudência do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, verbis: 'A 
pretensão de simples reexame de prova não enseja 
recurso especial'". Aduz, ainda, 'ser absolutamente correto e não 
merecer qualquer reparo o v. decisum emanado da E. Quinta 
Câmara Criminal do C. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, pelo que requer a Defesa a não admissão do Recurso 
Especial ministerial, ou, caso ab absurdo, venha o mesmo a 
ser admitido/conhecido, seja desprovido no mérito por esse 
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como medida de lídima 
JUSTIÇA!' (fls. 554-562).
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi intimado da 
inclusão do feito na Pauta de Julgamentos do dia 14/10/2015, à fl. 
566.
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO 
DO ART. 543-C DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E 
PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. 
RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no 
art. 543-C, §2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na 
Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: 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.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do 
Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se 
consuma no momento em que o agente se torna possuidor 
da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, 
ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo 
prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de 
vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido 
para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo 
independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, 
restabelecer a pena e o regime prisional fixados na 
sentença.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Admissibilidade do recurso
Inicialmente, registro que o recurso especial é tempestivo e que o 
tema objeto da insurgência foi devidamente discutido e 
prequestionado na instância de origem, razão pela qual passo ao 
exame da quaestio iuris.
II. Contextualização
A acusação pretende o provimento do recurso especial para 
que se reconheça a consumação do crime de roubo, 
'restabelecendo-se a pena e o regime prisional fixados na 
sentença'.
A fim de contextualizar a controvérsia, transcrevo o 
seguinte excerto da denúncia, que descreveu os fatos imputados 
ao recorrido nos seguintes termos:
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No dia 23 de abril de 2013, por volta das 23h40min, na 
Rua Paraguaçu, próximo à Avenida Joaquim da Costa 
Lima, bairro São Bernardo, nesta comarca, o 
DENUNCIADO, consciente e voluntariamente, e em 
comunhão de ações e desígnios com o adolescente infrator 
Paulo Fernando Silva da Cruz, subtraiu, para si ou para 
outrem, mediante o emprego de grave ameaça, exercida 
com emprego de arma de fogo, um telefone celular da 
marca NOKIA e uma mochila pertencentes à vítima 
Anderson Portela de Souza, conforme auto de entrega de 
fl.14.
Na mesma data, por volta das 23h50min, na Avenida 
Joaquim da Costa Lima, próximo à Rua Paraguaçu, no 
bairro São Bernardo, nesta comarca, o DENUNCIADO, 
consciente e voluntariamente, e em comunhão de ações e 
desígnios com o adolescente infrator Paulo Fernando Silva 
da Cruz, conduziu, em proveito próprio ou alheio, 
a motocicleta marca HONDA CG 125, Fan, cor preta, sem 
placa, chassis n 89C2JC30707R161671, que sabia ser 
produto de crime.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o 
DENUNCIADO, de forma livre e consciente, corrompeu e 
facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, 
qual seja, Paulo Fernando Silva da Cruz, recrutando-o com 
o intuito de praticar os crimes de roubo majorado pelo 
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e 
receptação.
Segundo consta dos autos, a vítima Anderson Portela de 
Souza havia acabado de desembarcar do ônibus no local 
supracitado, quando foi abordada pelo DENUNCIADO e 
pelo adolescente infrator, os quais, armados, anunciaram o 
assalto, colocando a arma de fogo na barriga do lesado e 
proferindo as seguintes palavras de ordem "perdeu, 
passa a mochila", ocasião em que a vítima entregou aos 
mesmos sua mochila e telefone celular.
Logo após, Policiais Militares em patrulhamento pelo local, 
tiveram sua atenção voltada a dois indivíduos que 
conduziam uma motocicleta sem placa, portando uma 
mochila, ocasião em que, após breve perseguição foi 
realizada a abordagem, sendo certo que os policiais 
encontraram em poder do DENUNCIADO e do adolescente 
infrator Paulo Fernando os pertences da vítima Anderson, 
que logo chegou ao local e reconheceu os autores do fato.
Verificou-se, ademais, em pesquisa realizada em sede 
policial, que a motocicleta conduzida pelo DENUNCIADO 
era produto de furto, fato registrado na 54ª DP através do 
RO n. 2594/2013.
Assim agindo, encontra-se o DENUNCIADO incurso nas 
penas do art. 157, §2º, I e II e art. 180, caput, ambos 
do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, todos 
na forma do art 69 do Código Penal. [...] (fls. 2-3)

A sentença condenatória, quanto à consumação do delito, 
assim consignou, in verbis:

[...] Por oportuno, rechaçando tese defensiva, ressalto que 
a hipótese é de crime de roubo majorado consumado, na 
medida em que a vítima, embora tenha recuperado a res 
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furtiva, perdeu inteiramente sua disponibilidade para os 
assaltantes, que saíram do local do assalto carregando 
consigo os bens roubados, não atenderam a ordem 
deparada feita por policiais que trafegavam nas 
proximidades do delito, empreenderam fuga e saíram 
completamente do campo de visão da vítima, sendo que 
durante a fuga os assaltantes passaram novamente pela 
vítima (por outra via), vindo a ser presos porque caíram da 
moto, quando possibilitaram que os policiais os 
alcançassem, chegando a vítima até eles logo após a 
queda. [...] (fl. 234)

O acórdão, por sua vez, afastou a consumação nos 
seguintes termos:

[...] Razão assiste à defesa ao pretender o reconhecimento 
da tentativa, tendo em vista que foi breve o intervalo de 
tempo entre a subtração e a prisão do réu.
Analisando as declarações das testemunhas, bem se 
compreende ter sido o apelante perseguido em seguida à 
prática delitiva, o que impediu a consumação delitiva, como 
se disse acima e se extrai do aresto de nosso Tribunal de 
Justiça:
(...) Teoria da insignificância, alegada, inadmissível na 
espécie, pois descabe no roubo, além do que o valor soma- 
do das coisas subtraídas foi elevado. Desclassificação 
também impossível para furto, diante da grave ameaça.
Verificação, no entanto, da tentativa, uma vez que o réu foi 
logo dominado, não tendo os donos dos bens sido privados 
do poder de vigilância. Não aceitação por esta Câmara da 
teoria da amotio, em que pesem posições favoráveis à 
mesma. (...)3  [3. BRASIL. TJRJ. APELACAO CRIMINAL. 
Processo 0063723-76.2010.8.19.0021. DES. LUIZ FELIPE 
HADDAD. QUINTA CÂMARA CRIMINAL. Julgamento: 
28/11/2013]

Daí e reconhecida a modalidade tentada, deve ser observado o 
critério apontado pela doutrina para justificar o percentual de 
diminuição, qual seja, o iter criminis, tal como ensina o penalista 
Rogério Greco:

Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no 
caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a 
doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à 
consumação da infração penal, menor será o percentual de 
redução; ao contrário, quanto mais distante o agente 
permanecer da consumação do crime, maior será a sua 
redução. 4 [4. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - 
Parte Geral, Vol. 1, 12ª Edição. Niterói: Impetus. 2010, p. 
252]

No caso, e considerando que houve perseguição imediata, aplica-
se o percentual de 1/3 adotado em observância ao Parágrafo 
Único do artigo 14, II, do Código Penal.
Ora, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, e, 
além disso, não há agravantes e nem atenuantes, diminuo a pena 
em 1/3, estabelecendo-a definitivamente em 03 anos, 06 meses e 
20 dias de reclusão e 09 dias-multa. [...] (fls. 321-322)
Portanto, a quaestio iuris cinge-se à verificação, ante os contornos 
fáticos incontroversos demarcados no acórdão ora objurgado, da 
realização, ou não, pelo recorrente, de todos os elementos 
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essenciais à consumação do crime de roubo, previsto no 
art. 157 do Código Penal.
III. Entendimento doutrinário
O problema da consumação do crime de roubo (e de furto) 
vem sendo debatido há muito e a raiz das dificuldades 
encontradas pela doutrina já foi exaustivamente mapeada.
Como se sabe, o delineamento desses crimes foi construído 
com base no Direito Romano, cuja noção de furtum   elaborada 
pelos operadores práticos do direito e pelos jurisconsultos , mais 
ampla que a do furto do direito moderno, trazia a exigência 
da contrectatio (apreensão fraudulenta da coisa), visto que se 
exigia, necessariamente, o apossamento da coisa, pois 'não 
se comete furto com o só ânimo' (PAULO, Digesto 41, 2, 3, 18). 
Confira-se:

Furto é a tomada fraudulenta de uma coisa, da própria 
coisa ou também do uso ou posse dela, o que pela lei 
natural se admite seja proibido. (Institutas, Livro IV, Tit. 1, § 
19)
Não há furto sem apropriação. (Ulpiano, L. 52, § 19, 
Digesto)
É ladrão mesmo quem depois restitui. (Gaio, L. 55, Digesto)

É de se notar que, a partir das interpretações discrepantes da 
palavra contrectatio, entendida diversamente no sentido de trazer, 
de mover de lugar, de tocar (materialmente) e pôr a mão, explica-
se a profusão de teorias sobre a consumação do furto, conforme 
demonstrado por Sebastian Soler (Derecho Penal Argentino, T. 
IV, 1951, p. 184-185).
O desenvolvimento desses conceitos, no âmbito do 
direito romano, levou à distinção de quatro momentos da ação: (a) 
a ação de tocar o objeto (contrectatio); (b) a ação de remover a 
coisa (amotio); (c) a ação de levar a coisa, tirando-a da esfera 
patrimonial do proprietário (ablatio); (d) a ação de colocar a coisa 
em lugar seguro (illatio).
Soler conclui que todas essas diferenciações foram fruto direto de 
derivações da teoria da posse, segundo lição de Theodor 
Mommsen, no seu 'Direito Penal Romano'.
O porquê de tanto esforço intelectual pode ser encontrado no fato 
de o direito romano não ter desenvolvido a ideia 
de 'tentativa', motivo pelo qual era necessária a antecipação da 
consumação, considerando-se já consumado o furto com o 
simples toque da coisa, sem necessidade de levá-la.
Todavia, com o surgimento da noção de tentativa, ficou evidente 
que não se fazia necessária a antecipação da 
consumação (attrectatio). Decorre daí o abandono das teorias 
radicais (consumação pelo simples toque ou somente com a 
colocação da coisa em local seguro).
Nessa trilha, Soler  depois de observar que o debate acabou por 
se limitar às doutrinas intermediárias  concluiu pela 
impossibilidade de se antever, aprioristicamente, o momento da 
consumação. Confira-se:

[...] Por consequência do acima exposto, é claro que não 
poderia resolver materialmente e de forma genérica a 
questão relativa à consumação do furto. Isso depende de 
conceitos jurídicos prévios e da forma como o direito 
violado é exercido sobre a coisa .
Essa forma de exercício do direito, às vezes, determinará 
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a necessidade de que a coisa seja levada ou retirada de 
determinado lugar, não bastando a simples remoção, 
enquanto que, por outro lado, em outros momentos, tal 
exigência resultaria absurda.
A afirmação de que houve ou não o apoderamento da 
coisa depende, portanto, das diferentes formas em que 
pode realizar-se a exclusão do proprietário e a ocupação da 
coisa pelo ladrão. Nesse ponto deve atender-se não só ao 
ânimo de apoderar-se, mas ao fato de poder fazer atos 
dispositivos.
Até que isso aconteça, não parece que o furto esteja 
consumado.
[...] (op. cit., p. 196-197)

IV. Evolução da Jurisprudência
No Brasil, o histórico da jurisprudência do STF quanto ao 
tema nos remete a dois momentos distintos, separados pelo 
julgamento do RE 102.490-0/SP.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal  pacífica até 
o final da década de 70 , adotava o entendimento segundo o 
qual o roubo próprio se consuma com a subtração mediante 
violência ou grave ameaça, independentemente de ter tido o 
agente a posse pacífica, ainda que efêmera, da res furtiva. 
Confira-se: '[...] quando a violência precede ou é concomitante 
à posse da res furtiva, esse ato assinala o momento consumativo 
do roubo [...], se não ocorreu a posse, a violência ou a ameaça 
torna punível o fato apenas como tentativa de roubo' (HC 
n. 49.671/SP, Ministro Luiz Gallotti, 14/2/1972, RTJ 61/647-648).
O roubo, assim, se consumaria apenas e tão somente com 
a subtração da coisa mediante violência ou grave ameaça, sendo 
irrelevante o locupletamento do agente para a perfeição do crime. 
Nesse sentido o seguinte precedente:

PRECEDENTE 'A' - 'Roubo. Roubo consumado 
(caracterização). Proveito do agente. A jurisprudência do 
STF é no sentido de que o momento da consumação do 
roubo é aquele em que se efetiva a subtração com 
emprego de violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a 
circunstância de o agente não se ter locupletado com a 
coisa roubada. Recurso Extraordinário conhecido e provido' 
(RE n. 93.133-3/SP, Rel. Min. Rafael Mayer, DJU 6/2/1981)

E mais: HC n. 53.495/SP; 2ªT., Rel. Min. Cordeiro 
Guerra, 5/8/1975, RTJ 75/427; HC n. 53.335/SP, 2ªT., Rel. Min. 
Cordeiro Guerra, 16/5/1975, RTJ, 74/650; RC n. 1.344, 2ªT., Rel. 
Min. Cordeiro Guerra, 19/9/1978, RTJ 88/391; RE n. 90.426/RJ, 
2ªT., Rel. Min. Cordeiro Guerra, 30/11/1979, RTJ, 93/413; RE n. 
95.040-1/SP, 2ªT., Rel. Min. Firmino Paz, DJU de 18/12/1981.
Em 15/9/1981, o STF entendeu em outro sentido:

PRECEDENTE 'B' - 'No acórdão recorrido, a conclusão 
no sentido da tentativa resultou da consideração de não 
haver chegado o réu a ter, diante das circunstâncias do 
caso, disponibilidade da coisa subtraída, eis que, 
sucedendo o evento, na rua, foi o ladrão, imediatamente 
perseguido e preso, sendo o objeto 
recuperado, inocorrendo qualquer prejuízo patrimonial à 
vítima. [...]
Não classifica a nossa lei penal o crime de roubo como 
delito contra a pessoa, por considerar a objetividade jurídica 
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final, ou seja, a lesão-fim. A violência à pessoa é apenas o 
meio de que se vale o agente para conseguir a subtração 
da coisa alheia móvel. Sendo esse o objetivo perseguido 
pelo agente, a consumação do crime verifica-se pela efetiva 
subtração da coisa, para si ou outrem, sempre mediante 
violência, grave ameaça ou emprego de outro meio que 
possa viciar a vontade da vítima, eliminando-lhe a 
capacidade de resistência. Caracteriza-se a tentativa, 
quando, após usar de qualquer dos meios acima referidos, 
o agente por circunstâncias estranhas à sua vontade, não 
consegue subtrair a coisa da esfera de definitiva vigilância 
de seu proprietário ou possuidor ' (RE n. 93.099-9/SP, Rel. 
Min. Néri da Silveira, DJU 18/12/1981)

No RE n. 93.133-3/SP (PRECEDENTE “A), a Primeira Turma do 
STF definiu como momento consumativo do roubo aquele em 
que 'se efetiva a subtração com emprego de violência ou grave 
ameaça', não se cogitando da retirada da coisa da esfera de 
vigilância de seu proprietário. Vale esclarecer que, nesse caso, as 
circunstâncias do crime revelam que 'não houvera perseguição 
imediata aos agentes: uma das vítimas solicitara o concurso da 
polícia, que promoveu diligências logrando localizar e prender 
os assaltantes, recuperando-se o produto da subtração'.
No julgamento do RE n. 93.099-9/SP (PRECEDENTE 
“B), entretanto, entendeu-se que, havendo imediata perseguição, 
não saiu a coisa da esfera de vigilância da vítima, não se podendo 
falar, em tal hipótese, em roubo consumado.
A partir de 1982, encontramos os dois entendimentos em julgados 
do STF, desde os que exigem a 'retirada da esfera de vigilância 
da vítima' (RE n. 96.383-9/SP, 1ªT., Rel. Ministro Néri da Silveira, 
DJ 18/3/1983, p. 2.978), considerando como consumado o delito 
'desde que o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tenha 
posse pacífica da coisa' (RE n. 97.500-4/SP, 2ª T., Rel. 
Ministro Décio Miranda, DJ 24/8/1982, e, no mesmo sentido, RE 
n. 97.677-9/SP, 2ªT., Rel. Ministro Décio Miranda, DJ 
15/10/1982), como também os que afirmam que 'consumada a 
subtração de coisa móvel mediante violência ou grave ameaça, 
a prisão em flagrante não desclassifica o fato típico para tentativa' 
(RE n. 99.036-4/SP, 2ªT., Rel. Ministro Cordeiro Guerra, DJ 
11/3/1983, p. 2.478).
Observava-se, à época, acerca da consumação do crime 
de roubo próprio, a existência de duas correntes na jurisprudência 
do STF:

a) a orientação tradicional, que considera consumada 
a infração com a subtração da coisa, mediante violência ou 
grave ameaça, sem cogitar outros requisitos, explicitando 
ser desnecessário o locupletamento do agente (RE n. 
102.389-9/SP, 2ªT., Rel. Ministro Moreira Alves, 
DJ 17/8/1984);
b) a orientação segundo a qual se exige, para 
a consumação, tenha a coisa subtraída saído da esfera de 
vigilância da vítima ou tenha tido o agente a posse pacífica 
da res, ainda que por curto lapso. Para essa corrente, 
havendo perseguição imediata ao agente e sua prisão logo 
em seguida, com o produto do roubo, não há que se falar 
em roubo consumado.

Confiram-se as seguintes ementas:
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Há tentativa e não crime de roubo, se a vítima não deixou o 
bem sair da esfera de sua vigilância, perseguindo o 
delinquente. (RE n. 98.724-0/SP, 1ªT., maioria de votos, 
Rel. Ministro Alfredo Buzaid, DJ 1º/7/1983)
Se o agente foi de imediato perseguido e preso em 
flagrante, retomado o bem, não se efetivou a subtração da 
coisa à esfera de vigilância do dono, tratando-se, pois, de 
crime tentado. (RE 
n. 100.771-1/SP, 1ªT., Rel. Ministro Rafael Mayer, DJ 
3/2/1984)
Não se consuma o crime de roubo se o agente é 
perseguido e preso em flagrante logo após o ato, sem ter a 
posse pacífica dos bens que foram apreendidos em seu 
poder. (RE n. 101.164-5/SP, 1ª T., maioria de votos, Rel. 
Ministro Rafael Mayer, DJ 5/10/1984)
Há tentativa e não crime de roubo, se a vítima não deixou o 
bem sair da esfera de vigilância, perseguindo o delinquente. 
(RE n. 101.566-7/SP, 1ª T., Rel. Ministro Alfredo Buzaid, DJ 
10/8/1984)
Se não houve a posse tranquila da coisa, não subtraída 
portanto à esfera de vigilância do dono, inclusive obstada 
pela prisão em flagrante, trata-se de crime tentado. (RE 
n. 102.744-4/SP, 1ªT., Rel. Ministro Rafael Mayer, DJ 
23/11/1984)

A estabilização da jurisprudência do STF veio com o julgamento 
do RE 102.490-0/SP, em 17/9/1987, cuja ementa transcrevo:

Roubo. Momento de sua consumação. O roubo se 
consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da 
coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou 
violência. - Para que o ladrão se torne possuidor, não é 
preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de 
vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que 
cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de 
fato sobre a coisa se transforme de detenção em 
posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-
la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de 
perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu 
poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a 
perseguição - não fosse a legitimidade do desforço imediato 
- seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. 
Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 102490, 
Rel. Ministro Moreira Alves, Pleno, DJ 16/8/1991)

O julgamento do RE 102.490-0/SP consolidou a premissa 
de que a ação descrita no art. 157 do CPB é a ação de subtrair. 
Portanto, o problema enfrentado é saber quando se consuma tal 
ação. O voto condutor iniciou a análise enumerando as quatro 
principais teorias que definem o momento da consumação do 
furto (e, consequentemente, se aplicam, nesse particular, ao 
roubo), as já citadas teorias dacontrectatio, 
da apprehensio (ou amotio), da ablatio e da illatio.
O relator observou que, nos países cujos Códigos Penais utilizam 
expressões como "subtrair" ou "tomar” para caracterizar o furto e 
o roubo (Alemanha e Espanha, por exemplo), predomina, na 
doutrina e na jurisprudência, a utilização da teoria 
daapprehensio (ou amotio).
Elencou reconhecida doutrina alemã, entre eles Mezger, 
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Welzel, Schcenke-Schrceder e Petters-Preisendanz, para 
demonstrar que, para consumar-se o furto (e também o 
roubo), basta que o agente faça cessar o poder de fato da vítima 
sobre a coisa, passando a tê-lo. Assim, se o autor da subtração 
está em fuga, ainda que perseguido logo após o roubo, 
ele obviamente já consumou o crime, pois é indiscutível que fez 
cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa (que, por isso 
mesmo, tenta, por si ou por terceiro, retomá-lo), tendo-o para si.
Após citar Manzini, que resume a posição dominante da doutrina 
e da jurisprudência, igualando a subtração da coisa pelo agente 
com o desapossamento da vítima ('o delito se consuma com o 
apossamento por parte do ladrão e com o consequente 
desapossamento da vítima, fato que se verifica no momento e no 
lugar em que o culpado, subtraída a coisa do detentor, a fez 
passar para sua própria detenção, fora da esfera da posse 
da vítima ou dentro dela, definitivamente ou por qualquer tempo 
juridicamente digno de consideração', MANZINI, Vicenzo. Trattato 
di Diritto Penale Italiano, IX, p. 167, Torino, 1952), lembra que 
parte da doutrina  minoritária, é verdade!  defende a 
necessidade do apossamento, a fim de que o antigo possuidor 
seja substituído pelo novo possuidor, o que ocorre somente 
quandoeste tem disponibilidade sobre a coisa de modo autônomo, 
fora do âmbito de vigilância da vítima (ANTOLISEI, 
Francesco. Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale, I, 3. ed., p. 
211-213, Milano, 1957; FOSCHINI, Gaetano. Il momento 
consumativo del furto. In: Reati e Pene: Studi, p. 13 e segs., 
Milano, 1960.).
O relator conclui, lembrando que

[...] o Código Civil é categórico no sentido de que há [em 
tais casos] posse imediatamente após a cessação da 
violência ou da clandestinidade, tanto assim que o 
esbulhado pode recuperar a posse perdida se a retomar do 
esbulhador ainda que em virtude de perseguição imediata". 
Para, em seguida, ironizar: "o Código Penal não caracteriza 
o furto como subtração, de coisa alheia móvel com 
fuga feliz ..., que a tanto vale dizer  sem apoio em 
qualquer lei penal, ou não  que não há subtração sem 
posse tranquila. Se o ladrão em fuga, embora perseguido  
e a perseguição pode prolongar-se por tempo dilatado , 
pode, inclusive, destruir a coisa em seu poder por ato 
seu de vontade, é possível pretender-se que ele não tenha 
disponibilidade autônoma dessa mesma coisa?

Após esse julgado, o Supremo Tribunal Federal, no que tange ao 
momento consumativo do roubo, unificou a jurisprudência, para 
entender que se consuma o crime de roubo no momento em que 
o agente obtém a posse do bem, mediante violência ou grave 
ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou ou haja 
perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído 
saia da esfera de vigilância da vítima.
V. O caso concreto
No caso ora em julgamento, o acórdão consigna que 
o recorrido foi 'perseguido em seguida à prática delitiva, o que 
impediu a consumação delitiva', tendo sido' breve o intervalo de 
tempo entre a subtração e a prisão do réu'.
Assim, por ter havido a inversão, ainda que breve, da posse do 
valor subtraído, entendo que o delito de roubo ocorreu em sua 
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forma consumada, e não tentada.
A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. 
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA 
POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-
probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o 
enquadramento jurídico dos fatos.
2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão 
da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela 
se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a 
impetrante. Precedentes.
3. Ordem denegada. (STF, HC 100.189/SP, Rel. Min. Ellen 
Gracie, 2ª T., DJe 16/4/2010)
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. SUBTRAÇÃO DE 
COISA ALHEIA MÓVEL. PERSEGUIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA DE POSSE TRANQÜILA. 
DESNECESSIDADE. ROUBO CONSUMADO. ORDEM 
DENEGADA.
É prescindível, para a consumação do roubo, que o agente 
consiga a posse tranquila da coisa subtraída, mesmo que 
perseguido e preso por policiais logo após o fato.
Não há como prosperar, pois, a alegação de que o roubo 
não saiu da esfera de tentativa.
Ordem denegada. (STF, HC 91.154/SP, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, 2ª T., DJe 19/12/2008)
Habeas corpus. Processual penal e Penal. Trânsito em 
julgado. Cabimento de habeas corpus. Crime de roubo. 
Consumação. Precedentes da Corte.
1. O trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de 
Justiça, no presente caso, não impede o julgamento do 
habeas corpus.
2. Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que 
a prisão do agente, ocorrida logo após a subtração da coisa 
furtada, ainda sob a vigilância da vítima ou de terceira 
pessoa, não descaracteriza a consumação do crime de 
roubo.
3. Habeas corpus denegado. (STF, HC 94.406/SP, Rel. 
Min. Menezes Direito, 1ª T., DJe 5/9/2008)

Essa tem sido a compreensão também da Sexta Turma, 
desta Corte Superior, como indicam os seguintes precedentes:

[...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já 
se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-
se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, 
ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o 
bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, 
portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, 
pela imediata perseguição policial.
[...] (EDcl no REsp 1.425.160/RJ , Rel. Ministro Nefi 
Cordeiro , 6ª T., DJe 25/9/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
DIREITO PENAL. ART. 157 DOCP. ROUBO. 
DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. 
CONSUMAÇÃO DO DELITO.
1. Na via especial, a discussão acerca da classificação 
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jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da 
Súmula 7/STJ.
2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no 
momento, ainda que breve, no qual o agente se torna 
possuidor da res, não se mostrando necessária a posse 
tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 
1.410.795/SP , Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª 
T., DJe 6/12/2013)

VI. Tese
Ante tais considerações, entendo que há motivos para 
o provimento do recurso, a fim de reconhecer a consumação do 
crime de roubo.
Por conseguinte, a tese jurídica fixada, para os fins previstos 
no art. 543-C do Código de Processo Civil, é a seguinte:

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.

VII. Dispositivo 
À vista do exposto, dou provimento ao recurso especial para, 
reconhecendo a violação dos art. 14, I, e 157, ambos do Código 
Pena, declarar que houve a consumação do crime de roubo 
perpretado pelo recorrido, restabelecendo a pena e o regime 
prisional fixados na sentença. 
Por se tratar de recurso representativo da controvérsia, determino 
o envio de cópia do inteiro teor deste acórdão, após a 
devida publicação, à Presidência deste Superior Tribunal, aos 
Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal e dos Territórios, bem como aos Presidentes dos 
Tribunais Regionais Federais, para o cumprimento do disposto no 
art. 543-C, §7º, do Código de Processo Civil e no art. 5º 
da Resolução n. 8/2008 deste Superior Tribunal."
(STJ  Resp 1.499.050 - 3ª Seção - Rel. Min. Rogério Schietti 
Cruz  j. 14.10.2015  Dje 09.11.2015). 

De tal arte, para os fins do art. 543-C, do Código de 

Processo Civil, a tese jurídica fixada, pelo Superior Tribunal de Justiça, é a 

seguinte: 

"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.".

E se chegou ao entendimento da tese acima, com base, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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dentre outros, nos recentes julgamentos que abaixo menciono: 

"[...] É o relatório. DECIDO. O acórdão recorrido reconheceu a 
tentativa, conforme a narrativa dos fatos adiante transcrita: Consta 
da denúncia que, quando Mayara Goes do Carmo caminhava pela 
via pública manuseando iPod, Wilian se colocou diante dela e, em 
tom de voz intimidador, exigiu a entrega do aparelho. Na 
sequência, empurrou a ofendida, dela tomou o bem e fugiu. 
Mayara perseguiu o acusado, gritando por socorro. Populares 
então o detiveram e recuperaram o iPod. Interrogado, Wilian disse 
ter sido preso logo após pegar o bem (fls. 85/86). Na mesma linha 
as narrativas da vítima e das testemunhas Fábio Veneroso 
Pinheiro e Alexis Williams Ramirez, acrescentando que 
percorreram cerca de 200 metros no encalço do réu (fls. 82/86). 
Diante de tal quadro, correta a identificação da tentativa, pelo qual 
aplicado o desconto máximo de 2/3, não impugnado pelo órgão 
ministerial. (fls. 170/171). O entendimento esposado pelas 
instâncias ordinárias está em dissonância com a 
jurisprudência desta Corte Superior, que já se consolidou no 
sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples 
inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que 
por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da 
esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse 
tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata 
perseguição policial. Por oportuno, confiram-se: RECURSO 
ESPECIAL - FALSA IDENTIDADE - RÉU QUE SE ATRIBUIU 
FALSA IDENTIDADE, COM FINALIDADE DE OCULTAR MAUS 
ANTECEDENTES - ART. 307 DO CÓDIGO PENAL - TIPICIDADE 
DA CONDUTA, QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO EXERCÍCIO 
DA AUTODEFESA - ROUBO MAJORADO - TENTATIVA NÃO 
CONFIGURADA - MOMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE DÁ 
COM A SIMPLES POSSE DA RES FURTIVA - RECURSO 
PROVIDO. [...] 2. Prevalece nesta Corte a orientação de que o 
delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a 
simples posse, ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que 
haja imediata perseguição do agente, não sendo necessário 
que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. 
Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp nº 1291312/RS, 
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, DJe 25/2/2014). 
[...] 3. Não há como ser reconhecida a forma tentada na 
hipótese. Para a consumação dos delitos de furto ou de ou 
roubo, basta que, após cessada a violência ou a 
clandestinidade, tenha havido a posse da res furtiva pelo 
autor do fato. É desinfluente, para tanto, ter havido imediata 
perseguição policial, não ter ocorrido a posse tranqüila do 
bem, ou que o objeto do crime tenha saído da esfera de 
vigilância da vítima. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC n. 
208.405/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 
7/3/2012). [...] Ante o exposto, nos termos do art. 557, §1º-A, do 
Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo 
Penal, dou provimento ao recurso especial para, reformando o 
acórdão recorrido, reconhecer a forma consumada do crime de 
roubo, redimensionando as penas para 4 anos de reclusão, em 
regime aberto, e 10 dias-multa. Publique-se. Intimem-se." 
(STJ - REsp 1508263/SP  6ª T.  Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 
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25.06.2015);

"[...] Trata-se de agravo interposto por EDILSON CUNHA DA 
SILVA contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios que negou seguimento ao 
recurso especial proposto com fulcro no art. 105, III, a, da 
Constituição Federal com apoio no óbice do enunciado da Súmula 
83 desta Superior Corte de Justiça, nestes termos, no que releva 
(e-STJ fls. 191/192): I - Trata-se de recurso especial interposto 
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea 'a', da 
Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira 
Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-
se redigida nos seguintes termos: PENAL. ART. 157, §1º, DO 
CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO 
TENTADO - INVIABILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 
CUSTAS MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 
RECURSO NÃO PROVIDO. Considera-se consumado o roubo 
quando, cessada a grave ameaça ou violência, há a inversão 
da posse da res furtiva, posto que por breve lapso de tempo. 
[...] Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de 
admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento 
quanto à alegada violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, 
pois a decisão atacada encontra-se em consonância com a 
jurisprudência da Corte Superior, o que atrai a incidência do 
enunciado 83, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - 
Ante o exposto, INDEFIRO o processamento do recurso especial. 
(Grifei). [...] DECIDO. Preenchidos os requisitos formais e 
impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do 
agravo. Contudo a decisão agravada não merece reparo. O 
Tribunal local, por unanimidade de votos, superou a tese de 
desclassificação da conduta de roubo consumado para tentado, 
nos seguintes termos, no que importa (e-STJ fls. 161/162): [...] A 
materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia restaram 
devidamente comprovadas, não sendo objeto da irresignação 
recursal, na medida em que a Defesa pleiteia tão somente a 
desclassificação do crime para a sua modalidade tentada. O 
enfoque do apelo não é inédito e já foi bem analisado pelo Doutor 
Juiz sentenciante. Confira-se: No tocante ao reconhecimento 
da ocorrência de roubo na forma tentada, tese aventada pela 
Defesa em sede de alegações finais, tal argüição não merece 
acolhida, uma vez que o acusado obteve a posse da res 
furtiva, sendo, todavia, interceptado pela vítima Alex Paulo 
Junio Feitosa Rosa no momento da fuga, consumando-se a 
conduta criminosa no momento em que o acusado se tornou 
possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não tenha obtido 
a posse tranqüila, sendo prescindível que o objeto saia da 
esfera de vigilância da vítima para a caracterização do delito. 
Neste sentido, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça: 
'CRIMINAL. RESP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DUAS 
MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE 
AGENTES. MAJORAÇÃO NA METADE. AUSÊNCIA DE 
MOTIVAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 443/STJ. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 
MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. [...] III. O delito de furto - assim como o de roubo - 
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consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa 
alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, 
sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância 
da vítima. Precedentes. IV. Recurso parcialmente provido.' (STJ, 
REsp 1124523/ MG, Relator (a) Ministro GILSON DIPP (1111), 
Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 
09/11/2010, Data da Publicação/Fonte: DJe 22/11/2010). [...] 
Como se observa, resta inviável o acolhimento do pleito de 
desclassificação do crime para a modalidade tentada. 
Mantenho, pois, intacto o decreto condenatório, pelos seus 
próprios e jurídicos fundamentos. Nada, portanto, a reparar. [...] 
Isso posto, nego provimento ao apelo. E é o voto. (Grifei). Como 
se vê, tal como referido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios, o acórdão impugnado não 
destoou da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
assentada no sentido de que, para a consumação do delito 
de roubo bem como de furto, não é necessária a posse 
mansa e pacífica do bem subtraído, sendo suficiente a 
inversão da posse. Prevalece, portanto, no Superior Tribunal de 
Justiça e no Supremo Tribunal Federal, a teoria da amotio, 
mostrando-se, de fato, inafastável a Súmula 83. Assim, a decisão 
agravada deve ser mantida intacta pelos seus próprios termos. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 544, §4º, II, a, do Código de 
Processo Civil, nego provimento ao agravo em recurso especial. 
Publique-se. Intimem-se." 
(STJ  AREsp 306435/DF - 5ª T. - Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca  Dje 24.06.2015);

"[...] Feito esse registro, verifico que a Corte estadual, ao concluir 
pela forma consumada do delito, destacou que (fl. 324): Trazendo 
tais considerações ao fato sob exame, ressalta-se que LEONEL 
subtraiu os bens mediante grave ameaça e realizou manobra de 
fuga. Sua prisão em flagrante, na posse da res furtivae, deu-se 
apenas em virtude da exitosa intervenção dos policiais militares, 
ultrapassado o momento consumativo do delito. Sobre o tema 
posto em discussão, cumpre ressaltar que o Supremo 
Tribunal Federal e esta Corte, no que tange ao momento 
consumativo do roubo, adotam o entendimento segundo o 
qual se considera consumado o crime de roubo no momento 
em que o agente obtém a posse da res furtiva, mediante 
violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e 
pacífica e/ou ou haja perseguição policial, sendo prescindível 
que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 
Assim, uma vez que houve a inversão, ainda que breve, da 
posse do bem subtraído, entendo que o delito de roubo 
ocorreu em sua forma consumada, e não tentada. A propósito: 
"PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO 
CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. 
ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame 
de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-
somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a 
consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse 
da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de 
forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. 
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Precedentes. 3. Ordem denegada" . (STF, HC 100.189/SP, , Rel. 
Min. Ellen Gracie, 2 T., Dje de 16.04.2010) "HABEAS CORPUS. 
CONDENAÇÃO. SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL. 
PERSEGUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE POSSE TRANQÜILA. 
DESNECESSIDADE. ROUBO CONSUMADO. ORDEM 
DENEGADA. É prescindível, para a consumação do roubo, 
que o agente consiga a posse tranqüila da coisa subtraída, 
mesmo que perseguido e preso por policiais logo após o 
fato. Não há como prosperar, pois, a alegação de que o roubo 
não saiu da esfera de tentativa. Ordem denegada." (STF, HC 
91.154/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2 T., DJe 19.12.2008) 
"Habeas corpus. Processual penal e Penal. Trânsito em julgado. 
Cabimento de habeas corpus. Crime de roubo. Consumação. 
Precedentes da Corte. 1. O trânsito em julgado da decisão do 
Superior Tribunal de Justiça, no presente caso, não impede o 
julgamento do habeas corpus. 2. Esta Corte tem entendimento 
firmado no sentido de que a prisão do agente, ocorrida logo 
após a subtração da coisa furtada, ainda sob a vigilância da 
vítima ou de terceira pessoa, não descaracteriza a 
consumação do crime de roubo. 3. Habeas corpus denegado." 
(STF, HC 94.406/SP, Rel. Min. Menezes Direito, 1 T., DJe 
5.9.2008) Confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma: 
PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. 
DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. I. Este Superior Tribunal de Justiça 
sedimentou o entendimento de que a consumação do crime 
de furto ocorre no momento em que o agente torna-se, 
mesmo que por alguns instantes, possuidor da res furtiva. II. 
No caso, o acórdão recorrido consignou que, embora o agente 
tenha sido preso em flagrante (perseguição policial), os bens 
subtraídos saíram, efetivamente, da esfera de vigilância da vítima. 
III. Consoante a jurisprudência do STJ, "considera-se 
consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no 
momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia 
móvel, ainda que não obtenha a posse tranqüila, sendo 
prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de 
vigilância da vítima para a caracterização do ilícito" (STJ, 
REsp 1.098.857/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA 
TURMA, DJe de 28/06/2010). IV. Agravo Regimental a que se 
nega provimento."(AgRg no REsp 1248306/RS, Rel. Ministra 
Assusete Magalhães, 6 T., DJe 17.06.2013) (destaque nosso). [...] 
À vista do exposto, com fundamento no art. 544, §4º, II, a, do 
Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo 
Penal, conheço do agravo e nego-lhe provimento, pois correta a 
decisão que não admitiu o recurso especial. Publique-se e 
intimem-se." 
(STJ  AREsp 689700/RS  6ª T.  Rel. Min. Rogério Schietti 
Cruz  Dje 24.06.2015); 

"[...] É o relatório. O recurso especial merece ser conhecido, pois 
preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. O tipo 
penal classificado como roubo se consuma no momento, 
ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, 
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não se mostrando necessária a posse tranqüila, fora da 
vigilância da vítima. [...] Logo, em sentido contrário ao 
determinado pelo acórdão estadual, o momento consumativo 
do delito de roubo é o da subtração patrimonial. A corroborar 
tal entendimento, o seguinte julgado: REsp n. 1.098.857/RS, 
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 28/6/2010. Dessa 
forma, a posse tranqüila é mero exaurimento do delito e não 
influencia a situação anterior. Precedente: REsp n. 
1.079.202/RS, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 
5/4/2010. Portanto, adequado o decisum singular, o qual fixou 
o roubo consumado (fls. 195/199). [...] Ante o exposto, com 
fulcro nos arts. 28 da Lei n. 8.038/1990, 34 do RISTJ e 557, §1º-A, 
dou provimento ao recurso especial para, ao cassar o acórdão a 
quo (fls. 248/262), fixar a ocorrência da consumação do crime de 
roubo majorado (art. 157, §2º, I, do Código Penal) e restabelecer 
a sentença condenatória (fls. 195/199), nos termos dispostos 
nesta decisão. Publique-se." 
(STJ - REsp 1525268/SP  6ª T.  Rel. Min. Sebastião Reis 
Júnior - DJe 22.06.2015);

"[...] DANIEL DE SOUZA MACHADO formulou agravo da decisão 
que não admitiu o recurso especial (CR, art. 105, inc. III, alínea a) 
interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, assim ementado: "PENAL - ROUBO - 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - 
SUBTRAÇÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA - TENTATIVA - 
RECONHECIMENTO - INADMISSIBILIDADE - ROUBO 
CONSUMADO. - O crime de roubo resta configurado se 
comprovado que, não obstante não tenha usado de violência 
física ou grave ameaça expressa, o agente se valeu de 
comportamento direcionado a minar a possibilidade de 
resistência da vítima e, com isso, lograr êxito na subtração 
da res. - O delito de roubo se consuma no momento em que, 
cessada a violência e a grave ameaça, o agente se torna 
possuidor da res furtiva, ainda que por breve período de 
tempo (fl. 232). Para o recorrente, o acórdão violou o art. 14, II, 
do Código Penal. Respondido o recurso (fls. 261/264), nesta 
instância o Ministério Público Federal manifestou-se pelo seu 
desprovimento (fls. 292/293). É o relatório. Decido. [...] No voto 
que integra o acórdão recorrido, assentou o relator: "Melhor sorte 
não assiste à defesa quando pugna pelo reconhecimento da 
modalidade tentada do crime de roubo. Pela dinâmica fática, 
depreende-se dos autos que o agente abordou as vítimas e delas 
exigiu os seus pertences, tendo sido prontamente atendido. Ato 
contínuo ele se evadiu do local dos fatos levando consigo a res 
furtiva. As vítimas, então, continuaram seguindo pela via pública, 
amedrontadas, quando perceberam a presença de um carro da 
polícia militar que fazia patrulhamento de rotina, momento em que 
sinalizaram para que parassem e narraram o ocorrido. Os 
milicianos puseram-se em rastreamento e lograram êxito em 
encontrar o agente nas proximidades, ainda na posse da res. 
Segundo a vítima," deve ter demorado uns dez minutos para a 
polícia abordar o acusado e leva-lo até a presença da depoente 
"(fls. 88). Sabido que dentre as várias doutrinas sobre a 
consumação do crime de roubo, consagrou-se a orientação 
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de que essa se efetiva no momento em que o agente se torna 
possuidor da res subtraída, após cessada a grave ameaça ou 
a violência. [...] Ainda segundo jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, não se exige, para a consumação do crime 
de roubo, a saída da coisa subtraída da esfera de vigilância 
da vítima, bastando que, cessada a clandestinidade ou a 
violência, o agente tenha obtido a posse da coisa subtraída, 
ainda que essa tenha sido retomada logo em seguida, em 
decorrência de perseguição imediata (HC 95.014, Rel. Min. 
Eros Grau, DJ 07/10/08; HC 89.958, Rei. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJ 27/04/07). In casu, não se nega que houve 
inversão da posse do bem. Não se nega, outrossim, que o 
agente não mais praticou qualquer violência ou grave 
ameaça contra a vítima após tal inversão, tendo, ao contrário, 
se evadido do local dos fatos. Em outras palavras, o apelante 
se tornou possuidor da res furtiva após cessada a grave 
ameaça empregada, ainda que por breve espaço de tempo" 
(fls. 239/242). 02. Relativamente às questões suscitadas no 
recurso, esta Corte têm decidido: "Não se conhece do recurso 
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ); 
"O crime de roubo se consuma no momento em que o agente 
se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou 
grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, 
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de 
vigilância da vítima ou que haja posse mansa da coisa 
roubada" (REsp 1.438.379/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti 
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015; HC 288.925/SP, de 
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 18/11/2014; EDcl no 
REsp n. 1425160/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 
julgado em 9/9/2014). 03. À vista do exposto, com fundamento no 
art. 253, inc. II, alínea a, do Regimento Interno do Superior 
Tribunal de Justiça e no art. 38 da Lei 8.038/1990, conheço do 
agravo e lhe nego provimento. Publique-se. Intimem-se." 
(STJ - AREsp: 612464/MG  5ª. T.  Rel. Min. Newton Trisotto 
(Desembargador convocado do TJ/SC) - DJe 15.06.2015).

Ante o exposto, com base nos tranquilos e pacificados 

entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça, fica reconhecida a consumação criminosa roubadora, não se 

perdendo de vista que a "res" não foi recuperada integralmente (apenas o 

veículo o foi).

Ao fim e ao cabo, não há falar-se no reconhecimento do 

perdão judicial, nos termos do art. 13, da Lei n. 9.807/99, tampouco de 

redução da sua pena (delação premiada), nos termos do art. 14, da Lei n. 

9.807/99, para o caso em tela. 
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De início, convém transcrever os dispositivos da Lei n. 

9.807/99:

"Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 
conceder o perdão judicial e a consequente extinção da 
punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado 
efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo 
criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:
I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação 
criminosa;
II - a localização da vítima com a sua integridade física 
preservada;
III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta 
a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, 
gravidade e repercussão social do fato criminoso.";

"Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente 
com a investigação policial e o processo criminal na 
identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na 
localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial 
do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida 
de um a dois terços.".

Agora, os interrogatórios do réu Marcelo Ribeiro, segundo 

os quais a sua defesa pauta os seus pedidos. 

Quando ouvido extrajudicialmente, o réu informou que foi 

contratado por pessoa de nome "Felipe" para roubar uma caminhonete tipo 

"Hyundai/Tucson" e que por esse serviço receberia a quantia de R$ 

7.000,00. Deste modo, o réu convidou o seu amigo Marcos Cardoso, que 

por sua vez convidou o réu Fernando Henrique, de sorte que saíram para 

procurar algum veículo para subtrair, portando um simulacro de arma de 

fogo. Então, no local dos fatos, avistaram uma caminhonete tipo 

"Hyundai/Tucson", a qual estava com uma mulher no seu interior e 

resolveram roubá-la. Aproximaram-se da caminhonete e anunciaram o 

roubo. Todavia, evadiu-se juntamente com Marcos Cardoso, enquanto 

Fernando Henrique ficou no local, rumando em direção ao bairro dos 
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Campos Elísios, onde deixaram a caminhonete. Ficou sabendo 

posteriormente que Fernando Henrique foi preso em flagrante delito. 

Declarou que "Felipe" pegaria a caminhonete no local em que a deixaram e 

depois efetuaria o pagamento, o que não ocorreu. Posteriormente foram 

abordados por policiais militares, enquanto o réu Marcelo Ribeiro portava o 

mesmo simulacro de arma de fogo, ocasião em que indicou aos policiais 

militares o local em que a caminhonete poderia estar e ela foi localizada. 

Entretanto, quando ouvido judicialmente, o réu apresentou 

versão diametralmente oposta daquela prestada extrajudicialmente, 

afirmando que estava usando drogas com sua namorada, quando 

encontrou outros indivíduos também usuário de drogas, e, como a droga e 

o dinheiro acabaram, um destes indivíduos teve a ideia de praticar um 

assalto. No entanto, segundo o réu, ele nada fez contra a vítima, pois 

apenas se dirigiu até o local com os demais comparsas. Após a abordagem 

da vítima, em razão da sua reação, o questionado réu fugiu e correu 

(juntamente com o corréu Fernando Henrique). Por fim, "preferiu" não 

apontar os autores do crime de roubo, zelando pela sua segurança.

Ora, se o réu Marcelo Ribeiro pretendia, mesmo, 

colaborar, efetivamente, com a investigação e com o processo criminal, 

questiono-me: por qual motivo ele não apontou os nomes de todos os 

sobreditos outros criminosos, em Juízo e fora dele? Por que não indicou a 

localização do tal "Felipe", que segundo o réu foi quem o contratou? Por 

que não declinou quem seria o quinto indivíduo não identificado?

No duro, a "colaboração" do réu Marcelo Ribeiro apenas 

veio à tona após a ação criminosa ter sido desvendada, ainda que 

parcialmente, em razão dos esclarecimentos das testemunhas arroladas 

pela acusação, da pronta intervenção policial, que logrou êxito em abordar 

o réu Fernando Henrique e das diligências realizadas, que culminaram na 
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prisão dos réus Marcelo Ribeiro e Marcos Cardoso, por fato diverso aos 

autos, azo em que a vítima foi convidada a comparecer no Distrito Policial, 

onde realizou o reconhecimento pessoal dos réus.

Isso é colaboração? Digo mais: isso é colaboração "efetiva" 

e "voluntária" com a investigação e com o processo criminal? A resposta 

parece-me ser um sonoro não!

Por sinal, não é diferente o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. 
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. CRIME DE ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. DELAÇÃO PREMIADA OU PERDÃO 
JUDICIAL. LEI N. 9.807/99. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 
PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO 
DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO 
FIXADO EM 1/2 (METADE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA 
EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
1. Alegação estranha às razões do recurso especial e à 
motivação da decisão agravada não deve ser apreciada nesta 
sede, uma vez que se trata de indevida inovação recursal. 
2. Não estão presentes, na hipótese, os requisitos para a 
concessão da delação premiada ou do perdão judicial (arts. 
13 e 14, da Lei n. 9.807/99), uma vez que o Tribunal de origem, 
fundamentadamente, consignou que o depoimento do 
Agravante não contribuiu de forma eficaz e relevante para o 
deslinde do caso, mormente para o resgate das vítimas. 
3. O aumento da pena implementado em 1/2 (metade), em 
decorrência da aplicação das majorantes previstas nos incisos I, II 
e V do §2º, do art. 157, do Código Penal, restou concretamente 
fundamentado. [...]. 
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, 
desprovido."
(STJ - AgRg no REsp n. 1.254.534/PR  5ª T.  Rel. Min. Laurita 
Vaz  j. 23.04.2013);

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. (1) 
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) CITAÇÃO EFETUADA 
NO MESMO DIA EM QUE SE REALIZA O INTERROGATÓRIO. 
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 
AUSÊNCIA. (2) APREENSÃO/PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. 
MAJORANTE NO ROUBO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS 
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MEIOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. (3) DOSIMETRIA. 
TERCEIRA FASE. MAJORAÇÃO DO ROUBO. INCREMENTO 
DECORRENTE DE MERA ANÁLISE ARITMÉTICA. SÚMULA 
443/STJ. ILEGALIDADE RECONHECIDA. (4) DELAÇÃO 
PREMIADA. CONTRIBUIÇÃO TIDA POR INSUFICIENTE. NÃO 
IDENTIFICAÇÃO DO PARADEIRO DO PRODUTO DO CRIME. 
CONSTRANGIMENTO NÃO APURADO.
[...]
5. O reconhecimento da delação premiada depende da 
concorrência dos requisitos de sua admissibilidade. Na 
espécie, de forma motivada, o Tribunal local, a par de 
reconhecer a contribuição do paciente na indicação de 
corréu, não apurou colaboração relevante o suficiente, dado 
que não foi identificado o paradeiro do produto do crime.
6. Ordem não conhecida, mas expedido habeas corpus de ofício 
para reduzir a majorante do §2º, do art. 157, do Código Penal 
para 1/3." 
(STJ - HC 145.794/RJ, 6ª T. - Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura  j. 04.12.2012 - DJE 11.12.2012).

Assim, de rigor a manutenção da r. sentença, nos termos 

em que proferida.

Às penas.

Na dosimetria da pena dos réus devem ser levadas em 

consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: 

culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, 

motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento 

da vítima e tudo para que se possa calibrar a pena em conformidade com a 

necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime 

específico.

Quiçá das mais importantes - se não a mais - das normas 

do Código Penal, é o mencionado artigo, que propicia a concretização do 

justo, isto é, que norteia a justa retribuição estatal àquele que infringiu 

alguma norma penal, praticando um determinado crime. Paradoxalmente, 

entretanto, é este artigo costumeiramente desrespeitado, ao menos sob o 

ponto de vista da sua integralidade, poucos Magistrados atentando para os 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

1ª Câmara Criminal Extraordinária

Voto n. 3.986  -  Apelação n. 0011759-10.2014.8.26.0506   63

seus requisitos, que seguidos permitem o estabelecimento da pena 

necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime.

Diz-se isso porque, no mais das vezes, sabe-se lá por qual 

insondável motivo, o Magistrado costuma transformar o art. 59, "caput", do 

Código Penal em uma espécie de binômio, no qual importariam, 

unicamente, os antecedentes criminais do réu e a sua eventual 

primariedade, esquecendo-se de considerar os demais requisitos: 

culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, 

circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da 

vítima. E tudo isso, insista-se, sob o enfoque da necessidade e suficiência 

para a reprovação e prevenção do crime praticado. Por isso, quando bem 

aplicado, quando analisado em sua inteireza, o artigo em pauta torna-se 

valoroso e fundamental instrumento para que o Estado, que para si chamou 

a pacificação social, possa aplicar a pena justa, seja ela qual for.

Como lembrado por Guilherme de Souza Nucci:

"Política da Pena Mínima: tem sido hábito de vários Juízes 
brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, 
pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento. 
Despreza-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios 
dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo 
cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para 
cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário, 
majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a 
aplicação das demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59, 
mencionando oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena 
em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a 
julgamento. A padronização da pena é contrária à 
individualização, de modo que é preciso alterar essa conduta 
ainda predominante. Demonstrando sua contrariedade a esse 
método e cuidando da reprovação social prevista no art. 59, do 
Código Penal, manifesta-se Luiz Antônio Guimarães Marrey, nos 
seguintes termos: 'Esse juízo de reprovação tem por base a 
conduta realizada pelo agente, cabendo ao Juiz ponderar, na 
aplicação da pena, 'a forma e o modo de execução da ação 
descuidada, em face das exigências concretas de cuidado', para 
estabelecer 'a gradação material do perigo'. Justifica-se, portanto, 
o aumento da pena-base, em atenção à culpabilidade do acusado 
e às circunstâncias em que ele delinquiu, quando menos para não 
assimilar hipóteses distintas a situações rotineiras, como se não 
apresentassem uma gravidade específica, peculiar e 
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inconfundível com modestas vulnerações à ordem pública. A lei 
procura, claramente, separar o joio do trigo, recomendando o 
aumento da pena de modo proporcional aos efeitos da conduta, 
tanto mais quando sempre manda ter em conta, na primeira fase 
do cálculo, as 'consequências' do crime (CP, art. 59).
Logicamente, a maior extensão dos danos deve repercutir na 
dimensão das penas, forçando a elevação do castigo. A despeito 
disso, há anos generalizou-se no foro o hábito de impor os 
castigos nos limites mínimos, com abstração das circunstâncias 
peculiares a cada delito. Entretanto, pena-base não é sinônimo de 
pena mínima. Não se sabe bem o que leva Magistrados tão 
diferentes, das mais diversas Comarcas do Estado, a assimilar os 
mais distintos casos, para puni-los, quase invariavelmente, no 
mesmo patamar, como se não apresentassem uma gravidade 
específica, própria e inconfundível. Decididamente, não é por 
falta, na lei, de parâmetros adequados. Tome-se o delito de roubo 
para análise: na figura fundamental, dispõe o Julgador de 
generosa escala (4 a 10 anos de reclusão), para acomodar os 
diversos episódios delituosos. Apesar disso, pouco importando as 
circunstâncias e consequências do delito, a culpabilidade revelada 
pelo autor, a conduta social deste e os motivos de sua prática, 
quase sempre se pune o assaltante, na base, com o quatriênio, 
como se todos aqueles fatores pudessem ser desconsiderados na 
composição da reprimenda. Com a indiscriminada imposição das 
penas mínimas, vem-se tratando de modo igual situações 
completamente distintas, de sorte a que, na prática, não se notem 
diferenças sensíveis na punição, que é a mesma ou quase a 
mesma, tenha sido o roubo cometido sob um impulso 
momentâneo, figurando como objeto bem de escasso valor, com 
subjugação de uma única vítima, sem requintes de perversidade, 
ou decorra, ao contrário, de um premeditado projeto, lentamente 
acalentado com intimidação de diversas pessoas, para obtenção 
de lucro fácil, destinado a sustentar o ócio de profissionais da 
malandragem. Essa tendência encerra, em verdade, dupla 
injustiça. A mais evidente é com a própria sociedade, pois, 
devendo a sentença refletir no castigo o senso de Justiça das 
pessoas de bem, não atende a tão elevado propósito essa praxe 
de relegar a plano subalterno os critérios legais da fixação da 
pena, preordenados a torná-los 'necessária e suficiente para 
reprovação e prevenção do crime' (Código Penal, art. 59, "caput" 
(Protocolado 15.553/00, art. 28 do CPP, Inque. 2000)." 
(Código Penal Comentado, 8ª edição, revista, atualizada e 
ampliada, 2ª tiragem, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2008).

Convergindo para o entendimento acima, único que se crê 

adequado mas antes disso, legal, Juan Carlos Ferré Olivé, Miguel Ángel 

Núñez Paz, William Terra de Oliveira e Alexis Couto de Brito ensinam 

que é a partir da individualização judicial da pena que o Magistrado 

consegue, desde uma estruturação em torno das disposições legais, 

estabelecer a espécie e a quantidade da pena adequada, diria eu, justa, a 
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cada autor de um determinado crime. E na linha do afirmado, após 

dissertarem, com a profundidade recomendada, inclusive acerca dos limites 

da pena, voltam as suas atenções para a determinação da pena-base, 

ápice, verdadeiro vértice do triângulo em que se enfeixam os critérios que 

norteiam o sistema trifásico de fixação da pena. 

Assim, é do ensinamento dos autores:

"O art. 59 do CP brasileiro traz uma série de critérios para se 
cumprir adequadamente com esta tarefa:
A culpabilidade. Para se poder aplicar qualquer tipo de pena, é 
imprescindível constatar a culpabilidade do sujeito. Dita 
culpabilidade nunca pode se basear na retribuição, mas sim na 
prevenção, e é essencialmente graduável. Conforme a 
necessidade preventiva da pena, e atendendo aos limites que 
marcam o princípio de proporcionalidade, o juiz deve raciocinar 
sobre a quantificação da pena na medida da culpabilidade. 
Os antecedentes. Faz-se referência aos antecedentes criminais 
do condenado. O sistema penal de um Estado social de Direito, 
que não se baseia na pura retribuição, deve colocar os 
antecedentes criminais do condenado em um lugar secundário. 
Estes antecedentes não devem ser considerados se forem 
suscetíveis de valoração para fins de reincidência, que sendo uma 
circunstância agravante, será observada no passo seguinte (vide 
infra, ponto 3.3.3). Tampouco cabe considerar 'antecedente' a 
forma de vida do sujeito, como seus costumes ou ocupações, na 
medida em que não sejam criminosas (ou seja, penalmente 
típicas e antijurídicas). Nem os meros processos iniciados contra 
a pessoa, ou as sentenças condenatórias recorríveis. Em 
conclusão, os antecedentes a que faz referência o art. 59 do CP 
resumem-se a condenações anteriores por crimes, que não estão 
compreendidas dentro do conceito de reincidência (arts. 63 e 64 
do CP, ou seja, se anteriores à primeira condenação, se passados 
mais de cinco anos da condenação anterior, ou se tratar de 
crimes militares ou políticos).
A conduta social. Refere-se à forma de vida do condenado, ou 
seja, um critério que pode ser utilizado em seu favor ou contra ele. 
A manutenção desta pauta deve ser questionada. É que nenhum 
órgão jurisdicional pode ser totalmente objetivo na hora de julgar o 
comportamento social de outros (em troca, deve-se exigir-lhe 
objetividade ao analisar o comportamento criminoso). Podem 
aparecer prejuízos e parâmetros que em nada têm a ver com a 
medida de uma pena. E também podem renascer as propostas 
mais aberrantes, que materializem a persecução penal da 
marginalidade (cultural, sexual, econômica etc). Por outro lado, 
não devemos esquecer que o ato dos sujeitos que não respeitam 
estritamente todos os parâmetros sociais foi, em muitas ocasiões, 
positivo para a sociedade, foi o motor das trocas mais audaciosas, 
e nem por isso, menos relevantes.
A personalidade do agente. Toda indagação sobre a 
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personalidade baseia-se nas abordagens da psicologia e da 
psiquiatria. O sujeito já foi considerado imputável e, portanto, 
merecedor de pena. Sua personalidade já teve que ser 
considerada na culpabilidade. Quais parâmetros da 
personalidade, alheios à culpabilidade, podem ser úteis para 
aumentar ou reduzir uma pena que já foi declarada merecida e 
necessária? Como ocorre com a valoração da conduta social, a 
indagação sobre a personalidade não deve cobrir a exaltação de 
prejuízos morais ou sociais do que alguns julgadores podem fazer 
uso e abuso. 
Os motivos. Podem aumentar ou diminuir a pena. São aspectos 
subjetivos, os últimos fins que levam ao cometimento do fato 
criminoso. 
As circunstâncias do crime. São elementos acidentais, que fazem 
referência ao maior, ou menor, desvalor da ação, ou do resultado, 
tudo aquilo que pode ser suscetível de graduação (maior ou 
menor injusto, maior ou menor quantidade de dolo etc.) Não se 
podem considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes 
legalmente previstas, pois sua consideração corresponde ao 
passo seguinte (vide infra, ponto 3).
As consequências do crime. Refere-se ao dano real ou potencial 
causado, ou seja, o desvalor do resultado. Logicamente o crime 
pode ter outras consequências indiretas (afetação de terceiros, 
suicídios, prejuízos que escapam da relação entre autor e o bem 
jurídico tutelado etc). Mas estes resultados não podem ser 
considerados, porque não se pode responder em maior medida 
por algo que não se conhece, aquilo que excede o requerido pelo 
tipo penal e pode não estar abrangido pelo dolo.
O comportamento da vítima. A atuação da própria vítima pode 
influir na realização do crime. O que pode repercutir em um 
aumento ou diminuição da pena, conforme o caso.
O determinante será considerar como devem ser avaliados estes 
elementos pelo órgão jurisdicional. Não se trata de uma mera 
operação aritmética, mas de uma solução ponderada e racional. 
O ponto básico de referência é a prevenção especial positiva 
(ressocialização), complementada em um segundo plano pela 
prevenção geral positiva (seriedade da ameaça) e pelo princípio 
da proporcionalidade. Estes fins e princípios proporcionam ao juiz 
a principal referência para desenvolver um processo lógico, 
relacionando o fato criminoso e seu autor com determinada 
medida de pena. O juiz deverá considerar todos os critérios 
enunciados pelo art. 59 do CP, mediante uma ponderação cujo 
centro deve ser a culpabilidade do autor. A partir dali ajusta-se a 
pena-base com o auxílio dos demais critérios." 
(Direito Penal Brasileiro, Parte Geral, Princípios Fundamentais e 
Sistema, 1ª edição, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2011).

Pode-se afirmar, corolário do que se sustenta, ainda em 

atenção ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, que estipula que a Lei 

regulará a individualização da pena, aqui entendido o art. 59, "caput", do 

Código Penal, não haver impedimento, antes disso, ser imperiosa a fixação 
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da pena-base acima do mínimo legal toda vez que se demonstrar que as 

diretrizes do sobredito artigo codificado são desfavoráveis, total ou 

majoritariamente, ao réu. De sorte que somente se tais diretrizes forem 

favoráveis ao réu é que terá cabimento a fixação da pena-base no seu 

mínimo legal; do contrário, necessariamente, deverá ela ser fixada acima 

do mínimo legal. Nesse sentido, por sinal, invoco antecedente da relatoria 

do excelso Ministro que, outrora, iluminou esta Corte de Justiça: STF - HC 

n. 88.284/SC  2ª T - Rel. Min. Cezar Peluso - j . 24.04.2007 - v.u. Decorre 

desse entendimento, como diferente não haveria de ser sustentado, 

inexistir impedimento para a fixação da pena-base no máximo previsto em 

lei, ou bem acima do seu mínimo, impondo-se o afastamento de fetichismos 

preconceituosos que, abstrata e genericamente, voltam-se contra essa 

possibilidade que é legal. Entendimento outro ao que se sustenta, "contrario 

sensu", imporia, também, que se voltasse contra a fixação da pena-base no 

mínimo previsto em lei, como se os parâmetros extremados, a representar 

suposto radicalismo de um lado e de outro, não refletissem, para um 

determinado caso concreto, medida de estrita obediência aos cânones 

constitucionais e legais, a aplicação da Justiça concreta, a necessidade e a 

suficiência para a reprovação e a prevenção do crime. É ainda Guilherme 

de Souza Nucci quem menciona, sobre o tema, Doutrina alheia, menção 

feita na obra antes destacada, quando se tangencia a questão da 

possibilidade de aplicação da pena-base no máximo previsto em lei:

"Na doutrina, explica Mariângela Gama de Magalhães Gomes 
que 'o máximo abstrato de pena constitui, por sua vez, expressão 
da garantia da culpabilidade, posto ser a medida extrema do 
sacrifício que se pode impor ao autor do delito a fim de que 
corresponda às circunstâncias do caso concreto e sirva para que 
outros não sigam o exemplo negativo do delito; essa medida 
máxima representa o limite até o qual o ordenamento está 
disposto a assegurar a eficácia concreta da tutela penal, 
representando, conforme assinalado, a dialética entre 
necessidade de estabilização social e princípio de culpabilidade. 
(...) A tarefa do intérprete consiste em aplicar a sanção 
proporcionalmente ao ilícito cometido, considerando a valoração 
legislativa no sentido de cominar o mínimo aos casos que, 
adequando-se ao mesmo tipo penal abstrato, demonstrarem 
menor lesividade ao bem jurídico e cujos agentes apresentarem 
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menor grau de culpabilidade, assim como impor o máximo aos 
casos em que evidenciarem maior gravidade na ação e maior 
culpabilidade do agente' (O Princípio da Proporcionalidade no 
Direito Penal, p. 164-165).". 

E tudo isso, insisto, para os fins da necessidade e 

suficiência para a reprovação e prevenção do crime, haja vista que a 

reprovação do crime tem a ver com o castigo impingido ao réu enquanto a 

prevenção tem a ver com o exemplo que se dá à sociedade, valendo para 

fins dissuasórios.

No que diz respeito às penas, existindo circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, no caso, as consequências do crime, as penas-

base foram fixadas acima dos mínimos legais, 05 (cinco) anos de reclusão 

e 12 (doze) dias-multa, no piso, para todos os réus, pois os criminosos 

agiram em número de pelo menos quatro agentes, com violência e grave 

ameaça, por meio de simulação do emprego de arma de fogo e 

empurrando a vítima para longe do veículo que pretendiam subtrair, além 

de terem "jogado" o sobredito veículo na direção da vítima, quando ela se 

postou na frente para impedir a fuga, o que mantenho por entender 

adequado para o caso dos autos. 

Aliás, apenas ressalto que a multiplicidade de agentes 

pode, sim, ser utilizada na fase primeira desde que não seja utilizada na 

terceira etapa como fundamento de majoração acima do mínimo legal (ou 

seja, desde que não sirva, na terceira etapa, para majorar as penas em 1/4, 

1/5, 1/2, etc., o que seria possível se tal multiplicidade não tivesse sido 

utilizada na primeira etapa), sob pena de inaceitável "bis in idem".

Na segunda etapa da dosimetria da pena do réu Marcos 

Cardoso foram reconhecidas as circunstâncias atenuantes da confissão 

espontânea e da menoridade relativa, o que atenuou a sua pena para o 

mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso. 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

1ª Câmara Criminal Extraordinária

Voto n. 3.986  -  Apelação n. 0011759-10.2014.8.26.0506   69

Já na dosimetria da pena do réu Fernando Henrique foi 

reconhecida a circunstância agravante da reincidência, ele que ostenta, 

contra si, uma sentença penal condenatória transitada em julgado 

(0045720-15.2009.8.26.0506  fls. 06/07, do apenso de certidões), razão 

pela qual o Juízo de Origem agravou a sua pena para 06 (seis) anos de 

reclusão e 14 (catorze) dias-multa, no piso. Ademais, no meu sentir, o 

"quantum" de agravamento da pena deve permanecer no âmbito da 

discricionariedade do Juiz Sentenciante ao analisar, caso a caso, qual o 

montante do agravamento, dado o princípio do livre convencimento 

motivado. Não há falar-se em "costume jurisprudencial" quanto ao 

sistemático agravamento de 1/6. Até porque não se pode perpetuar o erro, 

ainda mais quando estamos diante de uma recidiva oriunda de crime de 

narcotráfico, gravíssimo, espécie de crime que vem intranqüilizando a 

sociedade, gerando clamor público, estando o Estado de São Paulo 

infestado, em ordem crescente, de crimes desta natureza, que trazem 

insegurança social e ceifam inúmeras famílias.

 A propósito, o tranquilíssimo entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: 

"HABEAS CORPUS. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. (1) 
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) PENA-BASE ACIMA DO 
MÍNIMO LEGAL. FEITOS EM CURSO. INVIABILIDADE. (3) 
AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO 
SUFICIENTE. (4) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do 
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia 
constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, 
foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso 
especial.
2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, 
de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal 
procedimento envolve profundo exame das condicionantes 
fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas 
corpus. Na espécie, contudo, foi exasperada a pena-base em 
razão de feito em curso. Todavia, a exasperação cifrada em feitos 
criminais em curso esbarra no princípio da desconsideração 
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prévia de culpabilidade, entendimento, aliás, constante do 
Enunciado Sumular n. 444, desta Corte. De rigor, portanto, a 
redução da pena-base ao mínimo legal.
3. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o 
quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja 
observado o princípio do livre convencimento motivado. Na 
espécie, o magistrado destaca que o paciente é reincidente 
pela prática de crime contra o patrimônio (roubo), fato que 
justifica o incremento da pena, em 1/4 (um quarto), na 
segunda fase da dosimetria.
4. [...]"
(STJ  HC n. 262.890/RJ - 2013/0001137-7  6ªT. - Rel. Min. 
Maria Thereza de Assis Moura - j. 20.05.2014);

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
DIREITO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. 
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. 
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL NA VIA 
ELEITA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
MOTIVAÇÃO VÁLIDA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 
APREENDIDA. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO DE 
AUMENTO EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA. 
PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS 
JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. QUANTUM 
DE AUMENTO IMPLEMENTADO EM CADA UMA DAS FASES 
DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO ESPECIFICADO PELO 
CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO 
MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NO ÂMBITO 
DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.
[...]
6. O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de 
redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de 
circunstância legal (atenuantes e agravantes), cabendo ao 
juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou 
aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto. 
Em se considerando que o Paciente é reincidente específico, 
o acréscimo da pena em um quarto (1/4) pela agravante de 
reincidência não se revela flagrantemente desproporcional, 
razão pela qual não há como ser revisto na via eleita.
7. Ordem de habeas corpus não conhecida".
(STJ - HC n. 262233/RJ  2012/0272968-6  5ªT. Rel. Min. 
Laurita Vaz  j. 18.03.2014  DJE 28.03.2014);
 

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. 
AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO EM 
1/4 DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 
1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e 
não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer 
para as revisões criminais. 
2. O entendimento desta Corte é no sentido de inexistir 
ilegalidade ou desproporcionalidade no aumento superior a 
1/6 da pena-base, na sua dosimetria, quando presente 
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agravante, desde que, considerando as peculiaridades do 
caso concreto, o julgador justifique a adoção de patamar 
diverso. O aumento na fração de 1/4 da pena-base, em razão 
da reincidência específica suficientemente fundamentada não 
configura constrangimento ilegal. 
3. Habeas corpus não conhecido".
(STJ  HC n. 277.995/RS - 2013/0324557-2  5ªT. - Rel. Min. 
Moura Ribeiro  j. 18.02.2014);

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/4 
(UM QUARTO) NA SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA 
ESPECÍFICA. PATAMAR DE ACRÉSCIMO DEVIDAMENTE 
JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o 
cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de 
não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso 
ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, 
sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se 
analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar 
a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-
se a ordem de ofício.
2. Inexiste constrangimento ilegal quando as instâncias 
ordinárias, considerando as peculiaridades do caso concreto, 
estabelecem o aumento de 1/4 (um quarto) na segunda fase 
do cálculo da pena, justificando a adoção desse patamar na 
reincidência específica do condenado. Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido".
(STJ  HC n. 270.555/SP - 2013/0152000-8 - 6ªT. Rel. Min. 
Marilza Maynard  Des. Convocada do TJ/SE - j. 07.11.2013).

Por fim, na segunda etapa da dosimetria do réu Marcelo 

Ribeiro não está presente nenhuma das circunstâncias atenuantes 

ventiladas no seu recurso defensivo, vale dizer: (a) do agente ter 

"procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o 

crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do 

julgamento, reparado o dano" (art. 65, III, "b", do Código Penal); (b) da 

"confissão espontânea" (art. 65, III, "d", do Código Penal).

Isso porque, consoante já deixei exaustivamente claro 

neste Voto, o réu Marcelo Ribeiro não "procurou", por sua espontânea 

vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as 
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consequências da sua ação, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. 

Muito pelo contrário! O que se verifica é que ele apenas indicou o local 

onde a "res" estava após ter sido preso e instado pelos policiais militares. 

Outrossim, não há que se falar em confissão espontânea, primeiro que ela 

foi retratada em Juízo e segundo porque ainda que ela tenha ocorrido na 

seara extrajudicial e sido retratada em Juízo, ela não foi utilizada como 

fundamento da condenação, não havendo violação à Súmula n. 545, STJ 

(verbis: "quando a confissão for utilizada para a formação do 

convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, 

III, d, do Código Penal").

Deste modo, a pena do réu Marcelo Ribeiro permanece 

em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso.

Por fim, na terceira etapa, correto o reconhecimento da 

causa especial de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, 

aqui cinco deles, com a majoração em 1/3, a pena do réu Fernando 

Henrique alcançando 08 (oito) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, 

no piso, a pena do réu Marcelo Ribeiro alcançando 06 (seis) anos e 08 

(oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso e a pena do 

réu Marcos Cardoso alcançando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa, no piso.

Quanto ao regime prisional dos réus, mantém-se o fechado, 

mormente em atenção às circunstâncias do caso sob luzes, eles que 

praticaram o crime mediante emprego de simulacro de arma de fogo, 

intimidando a vítima, a potencializar o desvalor das suas condutas sociais, 

a merecerem resposta estatal mais incisiva, sem se perder de vista o 

concurso de agentes, aqui cinco, a evidenciar, a mais não poder, a 

necessidade de manutenção do regime fechado, nos termos do art. 33, §3º, 

do Código Penal, além de terem sido reconhecidas circunstâncias judicias 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

1ª Câmara Criminal Extraordinária

Voto n. 3.986  -  Apelação n. 0011759-10.2014.8.26.0506   73

desfavoráveis para todos e um deles ser reincidente (réu Fernando 

Henrique). Correlação, ademais, entre o art. 33, §3º e o art. 59, "caput", 

ambos do Código Penal. 

A propósito do regime prisional fechado, para crimes não 

hediondos, cumpre uma maior fundamentação, lembrando-se, na 

companhia do então Juiz do hoje extinto Tribunal de Alçada Criminal 

Paulista, Corrêa de Moraes, Relator da Apelação n. 936.801/2, que:

"Esta Colenda Câmara tem proclamado, vezes sem conta, que o 
regime fechado é o único compatível com o início do 
cumprimento de pena imposta ao autor de roubo, uma das mais 
intranqüilizadoras expressões da criminalidade, nos tempos 
correntes.
Vez de molde observar que inexiste relação automática entre a 
quantidade de pena reclusiva e a determinação do regime 
prisional, seguro que esta será feita com observância dos critérios 
previstos no art. 59 do Código Penal (cf. §3º, do art. 33). 
Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de roubo denota 
personalidade avessa aos preceitos ético-jurídicos, que presidem 
à convivência social. Tendo isso presente, deve o Juiz sujeitar o 
agente ao mais severo regime prisional (CP, art. 59, III). 
A orientação desta Câmara é inspirada na enérgica e 
incontrastável lição ministrada pela Colenda 2ª Turma do Egrégio 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R.E. 65.501/SP, 
'verbis': 

'O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do 
problema de segurança que atormenta os moradores das 
cidades. 
E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento 
à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não 
pode deixar de considerar a importância de suas decisões 
na contenção da onda de violência que se vem alastrando e 
de maneira quase incontornável, alarmando a população e 
intranqüilizando as famílias' (cf. RTJ 123/547). 

Acresce ponderar que a concessão de regime semi-aberto ao 
autor de roubo desvitaliza a eficácia intimidante da pena, 
significando dizer que incentiva subtração de coisa alheia móvel, 
mediante grave ameaça ou violência à pessoa. 
Anote-se, por último, que a prevalecer o entendimento pelo qual a 
determinação do regime prisional é corolário imperativo da 
quantidade da pena reclusiva aplicada, seria obrigatório, em linha 
de coerência, aquinhoar o autor de roubo simples com o regime 
aberto (CP, art. 33, §2º, "c"). A impropriedade, inconveniência e 
injustiça de tal posição saltam aos olhos. 
Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é 
mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, 
devendo ser levados em consideração os fatores contemplados 
no art. 59 do Código Penal, força é convir que o agente de roubo 
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se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa 
natureza põe em evidência 'personalidade' marcadamente 
defeituosa (cf., exemplificativamente, ac. un. na ap. nº 673.255/1, 
de São Paulo)." 
(RJDTacrim 28/227). 

No sentido do v. Acórdão acima, que no entendimento 

deste Magistrado espelha, cristalinamente, o único regime prisional passível 

de imposição a réu roubador, nunca é demais lembrar não colher a tese de 

que haveria correlação absoluta entre pobreza e banditismo, porque, ainda 

que assim se entendesse, de qualquer maneira, a única solução concreta, 

para que se tentasse erradicar o problema da violenta criminalidade, estaria 

na segregação do criminoso, por tempo necessário e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime, nos exatos dizeres do art. 59, "caput", do 

Código Penal, ao menos enquanto não fosse erradicada a miséria. Do 

contrário, poderia haver quem sustentasse que o criminoso violento 

pudesse sofrer frouxa punição enquanto não fossem eliminados todos os 

fatores socioeconômicos, que o tivessem predisposto à criminalidade? 

Inúmeros são os julgados que vêm impondo o regime prisional fechado aos 

autores de crime de roubo, cabendo em especial rememorar aqueles do 

mesmo extinto Tribunal de Alçada Criminal Paulista: (Apelações ns. 

628.424-8, 655.167/1, 664.111-8, 665.049-1, 665.399-6, 670.465-7, 

672.553-3, 674.681-1, 678.767-8, 681.073-1, 748.327-2, 749.613-8, 

750.275-8, 750.855-4, 750.867-7, 752.247-2, 755.377-8, 757.117-3, 

757.577-4, 759.357-2, 770.011-8, 780.567-6, 788.869-7, 800.613-6, 

829.029-1, 829.277-2, 848.725-0, 853.519-0, 855.649-1, 861.197-0, 

861.431-3, 864.079-8, 865.951-5, 866.345-2, 868.689-1, 888.363-4, 

888.733-1, 888.947-8, 895.315-6, 897.653-3, 898.349-5, 904.337-9, 

908.655-9, 908.943-3, 909.153-1, 910.343-1, 914.281-2, 933.103-7, 

935.945-0, 935.967-9, 940.563-0, 947.241-1 e 951.255-0). 

Além das excelentes observações acima, da lavra do então 

Juiz Corrêa de Moraes, precocemente falecido, mas já como 
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Desembargador, devem ser acrescidas as que seguirão, magistralmente 

alinhadas pelo não menos ilustre Desembargador Ricardo Dip, que, 

quando ainda Juiz do Tribunal de Alçada Criminal Paulista, com a clareza e 

a profundidade exegéticas que lhe são peculiares, fez estudo profundo e 

corretíssimo acerca da escolha do regime prisional, no caso, fechado, para 

crimes de roubo, especialmente quando tiverem por destinatário criminosos 

menores de vinte e um anos de idade que, lamentavelmente, vêm sendo 

tratados de forma nada rigorosa, ao contrário, extremamente frouxa, por 

entendimentos liberais que em nada contribuem para a solução da 

erradicação criminal, bem ao contrário, por sinal, igualmente, em nada 

contribuindo para uma eventual recuperação, aliás, de todo improvável, a 

prática assim revela, de criminosos desta estirpe, lembrando-se que a 

moderna pedagogia ensina que não é com o abrandamento da Lei que se 

estará ajudando a melhoria do sistema carcerário. É certo que, 

basicamente, as considerações abaixo servem, especificamente, para 

criminosos roubadores menores de vinte e um anos de idade; mas não é 

menos certo que, se lidas com olhos atentos, voltados para a realidade 

concreta, para o dia-a-dia das Comarcas paulistas, poder-se-á concluir que 

elas servem, também, com as adaptações necessárias, para criminosos 

roubadores primários, com bons antecedentes criminais, para todas as 

modalidades de crimes de roubo, ressalvado, sempre, o estudo 

individualizado do caso concreto. 

Confira-se: 

"A regulativa de regência, dispondo sobre a determinação do 
regime preambular das penas privativas de liberdade, à disciplina 
do 'caput' e do §2º do art. 33, do Código Penal, conjugou a 
consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do 
mesmo Código (cfr. §3º, art. 33). 
Para logo, dentre essas circunstâncias, destaca-se à que se 
refere às conseqüências do crime. Não se trata aí, apenas, da 
estimação dos danos ou das lesões efetivamente acarretados 
pelo crime, mas também da consideração do ato delitivo em seu 
significado abrangente tanto da ação (aspecto dinâmico, isto é, o 
de sua realização), quanto do resultado (aspecto estático), 
incluindo o dano e a lesão potencial. Assim, a gravidade do roubo, 
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incluso e principalmente no plano da violência contra a pessoa, 
reclama de si mesma uma reação penal-executória 
proporcionada, embora a definição casual não se possa escorar 
na mera estimativa abstrata (normativa 'simpliciter') do tipo do 
roubo, reclamando o exame do ato realizado 'in concreto'.
Decisiva, porém, é a consideração de que o fim da pena, a teor do 
art. 59, 'caput', do Código Penal, está vinculado a sua 
necessidade e suficiência quer para a reprovação do crime, quer 
para sua prevenção.
Não se vê, em princípio, que a brandura no regime prisional se 
proporcione como satisfação suficiente à reprovação do crime de 
roubo. Precedente desta Egrégia Corte pôs já em saliência que 'O 
regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo com a 
gravidade do roubo à mão armada, além de responder a uma 
resposta social mais efetiva em relação à criminalidade violenta' 
(Apelação nº 628.831, Colenda Sétima Câmara, Relator o 
eminente hoje Desembargador Hélio de Freitas; cfr. RJDTACRIM 
10/119). 
No mesmo sentido, a Egrégia Décima-Segunda Câmara deste 
Tribunal decidiu, conduzida pelo voto do hoje também eminente 
Desembargador Afonso Faro, pelo cabimento do regime prisional 
fechado nos casos de crime grave, pois 'Aqueles que insistem em 
praticá-lo demonstram conduta social afrontosa ao clamor público 
e personalidade destorcida. Por isso, o regime mais rigoroso é o 
que mais se recomenda (art. 33, §3º, c.c. o art. 59, ambos do 
Código Penal' (in RJDTACRIM 16/143). 
Nessa linha de entendimento, ainda, confiram-se, 'brevitatis 
causa', os julgados inseridos na Revista de Julgados e Doutrina 
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, vols. 20/147, 
20/157, 16/144 e 10/115. 
Além disso, não entrevejo como se possa chegar, na espécie, a 
uma prognose favorável de não reincidência criminal do acusado, 
prognóstico esse que deve estar na base da consideração da 
suficiência de uma regência prisional mais branda em ordem à 
prevenção do crime, tanto na vertente geral, quanto na especial. 
Não vislumbro como se pode esperar que os homens honestos 
recuperem, 'simpliciter', a confiança na solidez da ordem jurídica, 
se o cumprimento das penas se endulcora em demasia, calcando-
se, freqüentemente, no otimismo das emendas éticas 
espontâneas. 
Acrescento até mesmo que, em cidades menores, o 
abrandamento no regime carcerário leva à sobrevitimação e a 
um previsível aumento da cifra negra dos crimes. 
A concessão automática do regime prisional em decorrência da 
menoridade do agente maltrata, assim me quer parecer, a 
distinção intra-sistemática entre a circunstância legal da 
menoridade e as circunstâncias judiciais, porque, no respeitante 
ao estabelecimento do regime preambular das penas privativas da 
liberdade, a lei de regência determina que se considerem as 
circunstâncias judiciais (§3º, art. 33, do Código Penal, com 
remissão a seu artigo 59) e não as legais (quando o legislador 
quis ali versar alguma circunstância legal, assim, p.ex., a 
reincidência, fê-lo expressamente - letras a, b e c do §2º, art. 33). 
De uma parte, não entrevejo razão para tratar de circunstâncias 
legais - sejam as atenuantes, sejam as agravantes - no âmbito 
das judiciais. Da mesma sorte como não se admitiria que, em 
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razão de uma só agravante legal de pena (p. ex., crime praticado 
com prevalência de relações de hospitalidade), se estabelecesse 
regência prisional mais severa, não se vislumbraria motivo para, 
em razão da só atenuante legal do apenamento (a menoridade), 
por isso assinar-se regime carcerário mais brando. 
De outra parte, não encontro razão que autorize estabelecer os 
regimes de prisão à margem de idéia de periculosidade 
criminal. 
O que a lei prevê, respeitados os parâmetros explícitos (art. 33, 
Cód. cit.) é a consideração da culpabilidade, dos antecedentes, da 
conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das 
circunstâncias e das conseqüências do crime. Tudo em ordem 
primeira à prognose de retificação de conduta (que é corolário 
do juízo de periculosidade criminal), em defesa, não da 
sociedade, mas do direito, incluso o da sociedade. 
É certo que a menoridade do agente se integra, de algum modo, 
na estimativa de sua personalidade, mas não menos certo é que, 
por primeiro, esse dado não poderia considerar-se isoladamente, 
à margem das outras circunstâncias judiciais. Além disso, certo 
que o legislador especificou a menoridade como circunstância 
atenuante legal, não é dado ao intérprete desconsiderar a espécie 
e aplicar, como se fosse subsidiário, o gênero 'personalidade', 
circunstância judicial segundo o art. 59 do Código Penal.
De resto, é duvidoso que a brandura dos regimes penais seja 
proporcionada, por si só, a uma desejada retificação da conduta 
de menores. Recorda-me aqui, a propósito, que Romano Amerio, 
num capítulo de seu célebre 'Iota Unum', lembrava que a filosofia, 
a arte e o sentido comum, 'ab antiquo' à hora presente, reputaram 
a juventude como uma idade de imperfeição natural e moral, em 
que fazem falta, tanto uma luz peculiar que lhe alumie o destino 
ético da vida, quanto um auxílio prático que permita aos jovens 
transformar-se e amoldar à razão suas diversas inclinações. 
Grandes educadores alistaram nessa visão fundamental, 
contando-se entre eles nomes como o de Santo Ignácio de 
Loyola, o de São José de Calasanz e o de São João Bosco (cujo 
livro 'O Jovem Instruído' - com várias edições brasileiras -, de fato, 
serviu entre nós, até cerca da metade deste século, como um guia 
para a educação da mocidade, grifando a importância da ajuda 
prática na condução vital dos jovens). Sem uma ação educativa e 
disciplinar, porém, não é possível, na ordem natural, esperar a 
retificação de conduta dos jovens. 
Ademais, é preciso reconhecer não somente as necessidades 
societárias, mas, por igual, o estado grave em que, de fato, se 
acham os costumes, circunstância a última que não sugere 
transformação fácil de personalidades já inclinadas à violência. 
Para os jovens naturalmente inclinados aos atos de virtude, por 
dom divino, basta a disciplina paterna, que procede por 
advertências ('per monitiones'). Alguns, contudo, são protervos, 
inclinados aos vícios e se não deixam facilmente mover por 
palavras. Por isso, é necessário que sejam coibidos do mal pela 
força e pelo medo ('per vim vel metum'), para que, ao menos 
assim, desistindo de fazer mal, e deixando a tranqüilidade aos 
outros, também eles próprios sejam levados a fazer 
voluntariamente o que antes faziam por medo, e deste modo se 
tornem virtuosos'. Essa admirável lição que, há sete séculos, 
ministrava SANTO TOMÁS, põe à mostra uma série hierarquizada 
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de alguns dos fins das penas. Mereceu, há algumas décadas, 
expresso elogio de GRANERIS: 'É inútil tratar de iludir-se; existem 
homens altaneiros, inclinados ao vício, irredutíveis com os 
benignos meios de educação. Para esses, são necessários os 
métodos enérgicos do pavor e da força, a fim de que, ao menos 
assim, sejam impedidos de fazer o mal: eis aqui a emenda, do 
mais puro relevo jurídico. Esse primeiro efeito produz outros: a 
segurança da sociedade. Em último termo, aparece um terceiro 
efeito possível, fim ótimo de toda pena, mas desgraçadamente 
não sempre alcançado: a emenda ética do delinqüente. Essa 
gama de efeitos e de fins é muito mais realista do que tantas 
teorias modernas, carregadas de um abstrativismo uninominal em 
um vão intento de mutilar a variada riqueza da vida, ou, quando 
menos, esconder a dolorosa variedade da malícia humana' (La 
Filosofia del Derecho A Través de Su Historia y de Sus 
Problemas, tradução chilena, Santiago, ed. 1979, pág. 230). 
Ignorando essa 'variedade de malícia humana' e a imperfeição 
natural e moral dos jovens, um ingênuo otimismo parece conduzir 
nossa política criminal e a legislação penal. Leio, a propósito, esta 
aguda passagem de IB TEIXEIRA: 

'...tal legislação penal não é apenas excessivamente 
branda, como sua aplicação vem sendo anulada na prática 
por leis absurdas, como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e a Lei 7.210/84, que regula o cumprimento da 
própria sentença, ou seja, a Lei de Execuções Penais. 
Enquanto nossos vizinhos, como o Chile, enfrentam a 
criminalidade com a pena de morte, o degredo, a prisão 
perpétua, a relegação e o isolamento do criminoso, que 
pode chegar até os dois anos, o Brasil se coloca ante a 
brutalidade dos bandidos de AR-15 com sistemas 
extremamente abertos, como o da progressão da pena, 
suspensão condicional, o livramento condicional, a graça, a 
anistia, etc.' ('Quais as raízes de nossa guerra?', in 
Conjuntura Econômica, novembro de 1995, pág. 44). 

Esses argumentos, porém, ordenam-se a demonstrar não que, 
'ipso facto', ao agente de roubo, tanto que condenado a pena de 
reclusão, caiba impor o regime inicial fechado, mas sim que: 
primeiro, não convém ignorar as circunstâncias e as 
conseqüências do crime objeto; segundo, não se pode, de modo 
automático, pelo só fato da menoridade do agente, estabelecer 
um regime prisional brando. 
O que deve fundar a decisão, nessa matéria, enfim, é a situação 
do caso, a constelação particular das circunstâncias que, 
referidas na lei (arts. 59 e 33 - §2º, Cód. Penal), se achem, 
concretamente, na realidade casual. Essa diagnose do fato - na 
expressão de CASTÁN TOBENAS - é que pode e deve fundar o 
Juízo (no mais, apenas de probabilidade) de periculosidade 
criminal do condenado e, pois, o de prognose de sua recidiva ou 
de sua observância às regras de direito penal. 
Julgado da Egrégia Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal, apreciando e decidindo o 'Habeas Corpus' nº 74.301-3-
SP, impetrado por réu menor, assentou, nos termos da ementa 
oficial: 

'O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela 
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à 
reprimenda, ainda que se trate de réu primário' (Relator o 
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eminente Ministro Maurício Corrêa)." 
(Ricardo Dip, voto n. 5.584, processo n. 1.065.413/6 - 
TACRIMSP).

Semelhante entendimento encontra eco em variados 

julgados, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal 

de Justiça, conforme se constata na jurisprudência recente:

"Habeas corpus. [...]
2. Crime contra o patrimônio. Roubo. Condenação. Pena de 5 
anos e 8 meses de reclusão e regime inicial fechado. 
3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. A 
imposição de regime inicial fechado para cumprimento de 
pena fundamentou-se em fato concreto, tendo em vista as 
peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da 
ação delituosa (delito praticado com o emprego de armas de 
fogo e em concurso de agentes). Precedentes. 
4. Ordem denegada."
(STF  HC 115.534/SP  2ª T.  Rel. Min. Gilmar Mendes  j. 
18.06.2013  DJU 01.07.2013);

"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. 
CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E 
PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ART. 33, §2º, DO CP. 
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS 
GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
[...]
II - No caso em espécie, a sentença encontra-se devidamente 
fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões de 
convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do 
cumprimento da pena em regime fechado. 
III - Writ conhecido, ordem denegada."
(STF  HC 96.323/SP  1ª T.  Rel. Min. Ricardo Lewandowski 
 j. 10.03.2009  DJU 17.04.2009);

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. 
MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. 
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. 
1. Apesar da aplicação da pena no mínimo legal e da 
primariedade do agravante, a fixação do regime mais severo 
teve fundamentação idônea, extraída de elementos concretos 
da prática delitiva, em que houve ameaças às vítimas, por 
meio da utilização direta de arma de fogo. 
2. Inexiste ilegalidade na imposição do regime fechado, tampouco 
desrespeito ao comando das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 
3. A estipulação do regime de cumprimento da pena não está 
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atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser 
colocada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de 
regime menos severo, desde que, por meio de elementos 
extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade 
concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de 
regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum 
da reprimenda.
4. Agravo regimental improvido."
(STJ  AgRg no AREsp 169.855/SP  6ª T.  Rel. Min. Sebastião 
Reis Júnior  j. 16.05.2013  DJU 29.05.2013);

"HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE CABIMENTO. ROUBO. 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO 
PELA SENTENÇA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME. 
FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS 
GRAVOSO. OCORRÊNCIA. 
[...]
3. As circunstâncias concretas do crime, devidamente 
expostas no édito condenatório, justificam a imposição de 
regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda 
que a pena aplicada permita regime mais brando. 
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício a 
fim de restabelecer a pena fixada na sentença de primeiro grau, 
mantendo-se, todavia, o regime fechado para o início do 
cumprimento da pena."
(STJ  HC 260.573/SP  6ª T.  Rel. Min. Og Fernandes  j. 
21.05.2013  DJU 31.05.2013);

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO 
RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO 
CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO 
CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA 
PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. 2. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. 
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. REGIME 
FECHADO MOTIVADO NA PERICULOSIDADE DOS 
PACIENTES E NO ACENTUADO GRAU DE CENSURABILIDADE 
DA CONDUTA. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
[...]
2. Impossibilidade de fixação do regime intermediário para 
início de desconto da pena se a opção pelo regime fechado 
não se deu com base na gravidade abstrata do delito, mas, ao 
contrário, com fulcro nas especificidades da causa que, por 
sua vez, exigem maior rigor na resposta penal, bem como na 
mecânica delitiva do crime, notadamente diante do emprego 
de arma de fogo e do concurso de pessoas, circunstâncias 
que evidenciam a acentuada periculosidade dos pacientes. 
Em respeito aos ditames de individualização da pena e aos 
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não deve ser 
tratado de modo idêntico o agente que se utiliza de arma branca 
ou imprópria para a prática do delito de roubo e aquele que faz 
uso, por exemplo, de revólver, pistola ou fuzil com a mesma 
finalidade. 
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3. Habeas corpus não conhecido."
(STJ  HC 258.075/SP  5ª T.  Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze 
 j. 18.12.2012  DJU 01.02.2013).

Com essas considerações, nega-se provimento às 

apelações defensivas. Oficie-se à Origem para as providências 

necessárias.

É como voto.

AIRTON VIEIRA
Relator

[Assinatura eletrônica]
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