
PROTOCOLO Nº: 2867-MPPR/PGJ
INQUÉRITO POLICIAL Nº: 0028365-82.2015.8.16.0013
ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA
INDICIADA: GRACE KELLY FLORENCIO DIAS
VÍTIMA: FARMÁCIA DESCONTÃO
ASSUNTO: REVISÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL (ART. 28 CPP)

EMENTA: ART. 28 CPP. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA  E  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  RECONHECIMENTO.  OFENSIVIDADE
MÍNIMA  DA  CONDUTA.  RATIFICAÇÃO  DA  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. 
O  furto  de  03  (três)  kits  infantil  contendo  xampu  e  condicionador
avaliados, cada um, em R$ 59,10 (cinquenta e nove reais e dez centavos)
justifica a promoção de arquivamento dos autos  de inquérito policial
por  inexistência  de  tipicidade  material  na  conduta  perpetrada  pela
investigada.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

1. RELATÓRIO

Trata-se de inquérito policial instaurado mediante prisão em flagrante

para apurar a prática do crime de furto (art. 155, “caput”, CP), perpetrado, em tese,

por  Grace Kelly  Florencio  Dias  em face do estabelecimento comercial  denominado

Farmácia Descontão, localizado na Praça Tiradentes, Centro, Curitiba, PR.
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Após  ultimação  da  instrução  policial,  sobreveio  a  promoção  de

arquivamento de fls. 53-verso/55, elaborada pela Promotora de Justiça Mônica Helena

Derbli Baggio, contendo fundamentação dirigida ao reconhecimento da atipicidade da

conduta com fundamento no princípio da insignificância.

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, o Juiz de Direito José Daniel

Toaldo proferiu a decisão de fls.  55-verso, discordando da promoção ministerial de

arquivamento,  pois  a  investigada  responde a  outros  processos  criminais  por  furto.

Nestes termos, determinou o encaminhamento dos autos a esta Procuradoria-Geral de

Justiça, aos fins do disposto no art. 28 do Código de Processo Penal.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

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

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

conteúdo  do  pronunciamento  ministerial  de  fls.  53-verso/55,  que  promoveu  o

arquivamento  dos  autos  por  reconhecimento  da  atipicidade  de  conduta,  com

fundamento no princípio da insignificância.

Analisando-se o conjunto probatório amealhado aos autos, em especial

o boletim de ocorrência e a declaração dos envolvidos,  extrai-se que a investigada

furtou 03 (três) kits infantis contendo xampu e condicionador, avaliados em R$ 59,10

(cinquenta e nove reais e dez centavos). Consta, ainda, que os bens subtraídos foram

devolvidos à empresa vítima (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24,

auto de avaliação de fls. 27/28 e auto de entrega de fls. 29).

Independente  de  valoração  quanto  à  presença  ou  não  de  indícios

suficientes  de  autoria  por  parte  da  indiciada,  reflexiona-se  que,  em  versando  os

presentes autos a respeito de suposto furto de 03 (três) kits infantis, avaliados em R$
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59,10, constata-se que tais objetos, ainda que efetivamente subtraídos, proporcionaria

prejuízos  desprezíveis  à  vítima,  não  chegando,  pois,  a  representar  lesão  ao  bem

jurídico patrimônio, protegido pelo tipo penal respectivo.

Nestas circunstâncias, não se está tratando de antijuridicidade ou não

da conduta da indiciada, censurada formalmente pela norma penal do art. 155, caput,

do Código Penal. Antes – e diversamente –, estamos falando de exclusão da própria

tipicidade material, a delimitar a atipicidade penal da conduta sob valoração, em razão

de ausência de lesividade, ou de lesividade irrisória, irrelevante, ínfima, do ponto de

vista da extensão da lesão ao bem jurídico em proteção.

Neste  contexto  de  análise,  à  vista  da  aplicação  do  princípio  da

lesividade,  reflexiona-se  que  o  Ministério  Público  e  o  Poder  Judiciário  devem

preocupar-se  com questões  mais  relevantes,  e  com delitos  que  proporcionem  um

maior  atingimento,  repercussão  e  afetação  social,  como,  entre  outros,  os  crimes

contra  a  vida,  os  crimes  de  corrupção  contra  a  administração  pública,  e  aqueles

praticados  com  violência  ou  grave  ameaça  às  pessoas.  Assim,  pequenos  furtos,

pequenas apropriações ou mesmo pequenas receptações, praticados sem a utilização

de qualquer violência ou grave ameaça, que proporcionam lesões ou prejuízos ínfimos,

desprezíveis, e por vezes inexistentes às vítimas, ou seja, os considerados “crimes de

bagatela”,  não justificam o desencadeamento de repressão penal  pelo Estado,  que

deve proporcionar tal resposta justamente para a criminalidade relevante, a exemplo

dos crimes supra citados: “de minimis non curat Preator”.

O  princípio  da  insignificância  modernamente  ganha  relevo  a  nível

doutrinário,  como  se  verifica  em  abordagem  específica  a  respeito,  por  autores

contemporâneos, a exemplo de BITENCOURT:

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens

jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens

ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo
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este  princípio,  que  Klaus  Tiedemann  chamou  de  princípio  de

bagatela,  é  imperativa  uma  efetiva  proporcionalidade  entre  a

gravidade  da  conduta  que  se  pretende  punir  e  a  drasticidade  da

intervenção  estatal.  Amiúde,  condutas  que  se  amoldam  a

determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam

nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar

liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico

não chegou a ser lesado.1

A indiciada não é reincidente. O fato dela responder a outros processos

criminais nesta prática não a inibe de ser considerada primária, sendo absolutamente

irrelevante em relação ao fato sob apuração no presente inquérito policial, na medida

em que tal fato não deixa de ser insignificante em razão de circunstâncias específicas

de caráter pessoal do autor. Consideração em contrário, evidentemente, representaria

aplicação do condenável direito penal do autor, em detrimento do direito penal do

fato, fundado no princípio da culpabilidade.

É o que se pode extrai,  em complemento, da teleologia embutida na

jurisprudência contemporânea de Tribunais Superiores do País:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.

FURTO.  PRINCÍPIO DA  INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de

furto de bens avaliados em aproximadamente 3% do valor do salário

mínimo da época dos fatos, os quais foram recuperados e restituídos

à  vítima.  Dessa  forma,  apesar  de  o  réu  ser  reincidente,  tal

circunstância não obsta a aplicação do  princípio da  insignificância,

tendo  em  vista  as  particularidades  do  caso  concreto.  2.  Agravo

regimental improvido.2

1 BITENCOURT,  Cezar  Roberto,  Tratado  de  Direito  Penal  –  Parte  Geral.  Ed.  Saraiva,  19ª
Edição, 2013, p. 60. 
2 STJ, 6ª Turma – AgRg no AgREsp 655665/DF. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgamento
em 07.05.2015.
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PENAL E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL  EM AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE DUAS CALOTAS. AGRAVADOS QUE

SUBTRAÍRAM  CALOTAS  SENDO  PRESOS  EM  FLAGRANTE.

PRIMARIEDADE.  RESTITUIÇÃO  DA  RES  FURTIVA.  AVALIADA  EM

150,00.  PRIMARIEDADE  E  AUSÊNCIA  DE  ANTECEDENTES

RELATIVAMENTE  A  UM  DOS  AGRAVANTES.  UM  PROCESSO  EM

ANDAMENTO  EM  FACE  DO  OUTRO.  CONTUMÁCIA.  INEXISTÊNCIA.

REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

PRESENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  NO  RECURSO

ESPECIAL. NÃO PROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência deste

Tribunal  Superior  "o  princípio  da  insignificância  surge  como

instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo

com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu

aspecto  formal,  de  subsunção  do  fato  à  norma,  mas,

primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho valorativo, no

sentido de sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma

penal,  consagrando  os  postulados  da  fragmentariedade  e  da

intervenção mínima" (HC 147.052/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves

Lima, Quinta Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. O

furto  de  duas  calotas,  avaliadas  em  150,00  embora  se  amolde  à

definição jurídica do crime de furto, na modalidade consumada, não

ultrapassa  o  exame  da  tipicidade  material,  mostrando-se

desproporcional a imposição de pena, uma vez que a ofensividade da

conduta  se  mostrou  mínima;  não  houve  nenhuma  periculosidade

social  da  ação;  a  reprovabilidade  do  comportamento  foi  de  grau

reduzido  e  a  lesão  ao  bem  jurídico  se  mostrou  inexpressiva.  3.

Agravados primários, constando apenas em relação a um deles um

outro  procedimento  penal  em  andamento,  inexistência  de

contumácia.  A  existência  de  um  único  processo  em  trâmite

relativamente a um dos acusados não constitui, por si  só óbice ao

princípio da insignificância. (Precedentes AgRg no REsp 148423/GO,

Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014 e AgRg

no  AREsp  633.190/SP,  Rel.  Ministro  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta

Turma,  julgado  em  14/04/2015).  4-  "A  Sexta  Turma  do  Superior

Tribunal  de  Justiça  já  decidiu  no  sentido  de  considerar  viável  a
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aplicação  do  princípio  da  insignificância  na  hipótese  de  furto

qualificado  pelo  concurso  de  pessoas  -  se  inalterada,

substancialmente,  a  percepção  da  gravidade  da  conduta  -  na

hipótese de res furtiva  cujo valor seja próximo ao inexpressivo, como

no caso (R$ 80,00)" (HC 272.921/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,

Sexta  Turma,  julgado em 21/11/2013,  DJe  10/12/2013).  5.  Agravo

regimental não provido.3

Este  conjunto  de  argumentos  e  categorias,  que  consagra  o  caráter

subsidiário  do  direito  penal,  como  sistema  a  ser  utilizado  como  ultima  ratio,  se

sintoniza com a teleologia da fundamentada promoção ministerial de arquivamento de

fls. 53-v/55, o que evidencia a sua razoabilidade reflexiva e a sua adequação fático-

jurídica ao conjunto normativo atualmente em vigor, a autorizar a legitimação de seu

conteúdo, por esta Procuradoria-Geral de Justiça.

3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto,  no exercício das atribuições previstas no art.  28 do

Código de Processo Penal, entende-se pela ratificação da promoção de arquivamento

de fls. 53-v/55, elaborada pela Promotora de Justiça Mônica Helena Derbli Baggio, com

consequente  restituição  dos  presentes  autos  ao  juízo  de  origem,  para  as  baixas  e

comunicações necessárias, inclusive no que se refere à cientificação da Promotora de

Justiça em referência. 

Curitiba, 11 de fevereiro de 2016.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça

3 STJ, 5ª Turma – AgRg no AgResp 563385/MG , Rel. Convocado Ministro Leopoldo de Arruda
Raposo. Julgamento em 07.05.2015.
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