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    Versa a tese sobre o momento consumativo dos crimes de 
furto e roubo, esclarecendo a expressão ‘inversão da posse’ prevista 
na Súmula nº 582, do Superior Tribunal de Justiça (teoria da amotio 
ou apprehensio), através de interpretação sistemática da norma 
penal com os conceitos trazidos pelo Direito Civil.

Não se olvida do fato de que a jurisprudência pátria vem 
adotando, no que tange à consumação dos delitos de furto e roubo, a 
teoria da amotio ou apprehensio, pela qual basta a inversão da posse 
do bem da vítima, passando este ao poder do autor.

Nesse sentido a Súmula nº 582, do Superior Tribunal de Justiça, 
segundo a qual “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 à perseguição imediata ao 
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse 
mansa e pacífica ou desvigiada”.

Contudo, a fim de se esclarecer a expressão ‘inversão da posse’, 
necessário que se busque interpretação sistemática da norma penal 
com os conceitos trazidos pelo Direito Civil.

Fundamentação jurídica

Autor: Daniel Andraus - Defensor Público

TESE INSTITUCIONAL 2

Não há que se falar em inversão da posse, imprescindível à 
consumação dos crimes de furto e roubo, sem que tenha havido 
a possibilidade de o autor do fato usar, gozar ou dispor dos bens 
almejados, após cessada a violência ou clandestinidade da conduta.



Com efeito, em seu art. 1.196, assim dispõe o Código Civil: 
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, 
pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A seu turno, o art. 1.228, do referido diploma legal, esclarece 
quais são os mencionados poderes inerentes à propriedade: “O 
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua 
ou detenha”.

Note-se, ademais, que não há que se falar em inversão da posse 
enquanto não cessada a violência ou clandestinidade da conduta, 
conforme a literalidade do art. 1.208, do Código Civil.

Assim, conclui-se que a consumação dos crimes de furto e 
roubo (que exige ‘inversão da posse’, conforme Súmula nº 582, STJ) 
somente ocorre se, após cessada a violência ou clandestinidade da 
conduta (art. 1.208, CC), for possível ao autor do fato usar, gozar ou 
dispor dos bens almejados (art. 1.228, CC), ou seja, exercer sobre eles 
algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, CC).

Entendimento  contrário debandaria para a teoria da  
contrectatio, não adotada no Brasil, pela qual a subtração estaria 
consumada com o mero arrebatamento dos bens pelo autor do fato 
(e não com a necessária inversão da posse) – interpretação essa que 
não merece prosperar.

Fundamentação Fática

A tese encontra aplicação em todos os controversos casos de 
delimitação do momento consumativo dos crimes de furto e roubo, 
funcionando como critério interpretativo à luz dos conceitos trazidos 
pelo Direito Civil.
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Se, quando da interrupção do iter criminis por circunstâncias 
alheias à vontade do agente, ainda não tenha cessado a violência ou 
clandestinidade da conduta, ou o autor do fato ainda não tenha tido 
a possibilidade de usar, gozar ou dispor dos bens almejados, possível 
a invocação da tese para se pleitear em Juízo a desclassificação dos 
fatos narrados na denúncia para a modalidade tentada (por ausência 
de verdadeira ‘inversão da posse’), seja no delito de furto, seja no 
delito de roubo.

Oferece-se, pois, novo campo para o acirrado debate entre 
acusação e defesa, deslocando-se o objeto de discussão da antiga 
celeuma acerca da ocorrência (ou não) de posse mansa, pacífica e 
desvigiada (superada pela Súmula nº 582, STJ) para a verificação (ou 
não) de verdadeira inversão da posse no caso concreto.

Sugestão de Operacionalização

Deparando-se com caso concreto em que vislumbre 
controvérsia acerca do momento consumativo dos crimes de furto ou 
roubo, poderá o Defensor Público – evitando a já superada discussão 
acerca da ocorrência (ou não) de posse mansa, pacífica e desvigiada 
– pleitear o reconhecimento da modalidade tentada, do art. 14, inciso 
II, do Código Penal, através da demonstração de que não houve 
verdadeira ‘inversão da posse’ dos bens almejados, ou seja, de que 
não houve a possibilidade de o autor do fato usar, gozar ou dispor dos 
bens, após cessada a violência ou clandestinidade de sua conduta – 
interpretando sistematicamente a expressão ‘inversão da posse’ com 
os conceitos trazidos pelo Direito Civil.
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