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PROTOCOLO MP/PR Nº                      9552/2015
AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 28253-50.2014.8.16.0013
ORIGEM:                                                 7ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA
INDICIADO:                                            VITOR HUGO DOS SANTOS PINTO
OBJETO:                                                  ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

EMENTA:   TENTATIVA DE FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO

MEIO. ARQUIVAMENTO. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de Inquérito Policial foram inaugurados por auto de

prisão em flagrante  para apurar  a prática,  em tese,  do delito previsto no art.  155,

caput,  c/c o art.  14, inciso II,  ambos do Código Penal  (tentativa de furto simples),

supostamente  ocorrido  em 10.12.2014,  no  Município  de  Curitiba,  PR,  tendo como

indiciado Vitor Hugo dos Santos Pinto. Na oportunidade, o investigado foi preso em

flagrante porque tentou  subtrair para si 01 (um) tênis, marca Nike, modelo Air Max,

avaliado em R$ 599,90 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos) - cf.

auto de avaliação de fls. 11/12, de propriedade do referido estabelecimento comercial.
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Após  ultimação  da  instrução  policial,  sobreveio  a  promoção  de

arquivamento de fls. 37/40, elaborada pela Promotora de Justiça Georgia Tauil Nobre,

contendo fundamentação dirigida ao reconhecimento da atipicidade da conduta com

base no princípio da insignificância.

Exercendo  controle  jurisdicional  de  1º  grau,  o  Juiz  de  Direito  Cézar

Maranhão de Loyola Furtado proferiu a decisão de fls. 41, discordando da promoção

ministerial  de  arquivamento,  ao  argumento  de  que  deve  o  furto  praticado  pelo

indiciado não teria atendido o requisito da inexpressividade do valor do bem e que a

conduta não teria reduzidíssimo grau de reprovabilidade, pois ocorreu com abuso de

confiança.  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. 37/40, que promoveu o arquivamento

dos  autos  com  base  no  princípio  da  insignificância,  pois  os  operadores  do  direito

devem se ocupar  com questões  mais  relevantes,  e  com delitos  que proporcionem

maior lesão e repercussão social.

O digno magistrado se valeu do seguinte argumento pelo qual indeferiu

a promoção de arquivamento do presente feito: ausência de inexpressividade do bem.

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

o auto de prisão em flagrante de fls. 02/17 e o termo de declarações do empresário
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Alexandre Grupenmacher de fls. 07/08, verifica-se que os funcionários da loja, Gustavo

e Elizandra, teriam visto o indiciado, Vitor Hugo dos Santos Pinto, guardando o tênis

dentro de sua bolsa junto com seus pertences pessoais, informando, imediatamente, a

supervisora  Rosa,  irmã  de  um  dos  proprietários,  Alexandre  Grupenmacher.  Assim,

diante do fato de que a movimentação do acusado ao interior do estabelecimento

comercial contou com contínua vigilância respectiva por parte de seus funcionários e

da supervisora, sendo que, esta última, comunicou seu irmão que chamou o indiciado

para conversar e, assim, foi recuperado totalmente o bem (cf. auto de entrega de fls.

13).

Trata-se de hipótese em que a constante vigilância de funcionários e da

gerente  do  estabelecimento  comercial  sobre  a  ação  do  indiciado,  efetivamente,

tornaria impossível a consumação do delito de tentativa de furto, tanto é que, logo em

sequência, o sócio da loja abordou o indiciado de posse do objeto subtraído, o que foi

suficiente para impedir a prática respectiva. É o que se depreende, principalmente, do

conteúdo  do  termo  de  declarações  de  fls.  07/08,  do  sócio  da  loja  de  materiais

esportivos Nike do Park Shopping Barigui.

A  hipótese  traz,  realmente,  a  figura  da  tentativa  inidônea  ou  crime

impossível,  na  modalidade  de  ineficácia  absoluta  do  meio,  prevista  no  art.  17  do

Código Penal,1 sequer sendo cogitável, neste sentido, a punição do delito de furto em

sua forma tentada,  vez que não haveria a mínima possibilidade de consumação do

delito em referência, por parte do indiciado.

Com  este  norte  de  concepção,  a  jurisprudência  contemporânea  de

Tribunais pelo país, em situações análogas:

APELAÇÃO  CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO  TENTADO  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES EM CONCURSO FORMAL. Furto qualificado tentado. A prova produzida

1 “Art.  17  -  Não  se  pune  a  tentativa  quando,  por  ineficácia  absoluta  do  meio  ou  por  absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.” 
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nos autos atesta  que o segurança do supermercado detinha pleno domínio da
ação da ré, tornando impossível (modo absoluto) a subtração dos bens, que jamais
saíram da sua esfera de vigilância, daí a atipicidade da conduta imputada a ela na
denúncia.  Caracterização  de crime impossível  pela  absoluta  ineficácia  do  meio.
Corrupção de menores. Reconhecida a atipicidade do fato-subtração imputado à
ré,  não  há  falar-se  em crime  de  corrupção  de  menores,  pois  não  subsiste  a
elementar do tipo penal previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90. Absolvição. APELO
PROVIDO.2 

Este  conjunto  de  argumentos  e  categorias  legitima  a  promoção  de

arquivamento dos autos no pronunciamento Ministerial encartado às fls. 37/40.

Com relação à fiança prestada pelo indiciado (fls. 19), manifestamo-nos

no  sentido  de  que  o  valor  atualizado  da  fiança  seja  integralmente  restituído  ao

indiciado, nos termos do art. 337 do CPP3 c/c o item 6.19.4.1 do Código de Normas4. 

3. CONCLUSÃO

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

CPP,  entende-se  pela  ratificação  da  promoção  de  arquivamento  de  fls.  37/40,

elaborada pela Promotora de Justiça Georgia Tauil Nobre, porém, com base em outra

fundamentação (crime impossível  – art.  17 CP),  com a consequente devolução dos

autos ao juízo de origem, para as baixas e comunicações necessárias, inclusive no que

se refere à cientificação da Agente Ministerial em referência.

Curitiba, 11 de junho de 2015.

    Reginaldo Rolim Pereira
                                         Procurador de Justiça Assessor

2 TJ-RS -  Apelação Crime Nº 70061458279, Sexta Câmara Criminal,  Relator: Aymoré Roque Pottes de
Mello, Julgamento em 30/04/2015.
3 Art. 337.  Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o
acusado ou declarada extinta a ação penal,  o valor que a constituir,  atualizado, será restituído sem
desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.
4 6.19.4.1  -  Nos  casos  de  absolvição,  de  arquivamento  de  inquérito  policial  ou  de  extinção  da
punibilidade, o valor atualizado da fiança será integralmente restituído ao réu.
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A incidência do princípio da insignificância foi, pelo Supremo Tribunal Federal admitido

na presença de quatro vetores, que vem sendo igualmente exigidos por esta Corte, a

saber a)  a  mínima ofensividade da conduta do agente;  b)  nenhuma periculosidade

social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a

inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Tal  princípio não existe regrado no Direito brasileiro,  sendo conceito

desenvolvido por Claus Roxin, que tratou do “princípio da lesividade ou ofensividade

ao bem jurídico”, na década de 60.
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No entanto, justamente por não estar regrado, o princípio em apreço

deve  ser  usado  com  parcimônia  e  sempre  diante  do  caso  concreto  evidenciado,

cotejando-se dois eixos axiológicos: o desvalor da ação e o desvalor do resultado.

O  art.  155,  Código  Penal,  que  é  o  tipo  penal  aplicável  para  o  caso

concreto,  não  está  axiologicamente  orientado  somente  por  desvalor  de  resultado.

Conquanto seja um crime material e de dano, a legislação penal destaca o desvalor de

ação como dado importante. Fosse somente considerado pela norma penal o desvalor

do  resultado  como  preponderante  para  efeitos  de  furto,  inexistiriam  sequer  as

distinções criadas pelo próprio legislador a justificar a existência de furtos com penas

diversas. 

Neste passo, vem a regra do art. 155, § 2º, do Codex. Ali, o legislador,

operando  à  luz  do  eixo  desvalor  de  ação/desvalor  de  resultado,  deu  agasalho  ao

tratamento  de  casos  de  somenos  importância  do  ponto  de  vista  do  desvalor  de

resultado, prevendo tratamento menos gravoso ao comportamento delitivo que nele

se amoldasse. 

De fato, o próprio legislador já trouxe regrado um critério que norteia e

limita o tratamento de furtos de coisas de pequeno valor, à vista da norma do §2º do

artigo 155 do Código Penal:

“Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada,

o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la

de um a dois  terços,  ou aplicar somente a pena de multa.” (grifo

nosso).
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Assim, como se infere da redação acima, o §2º do art. 155 do Código

Penal, o réu primário pode obter até mesmo o benefício da ausência de pena privativa

de liberdade, quando a coisa furtada for de pequeno valor.

Por outro lado, é dominante o entendimento de que os casos de intenso

desvalor  de ação,  contidos no art.  155, § 4º,  CP, ainda que reportados a furtos de

pequeno valor, não tem o tratamento abrandado previsto no art. 155, §2º, CP. 

Examinados os contornos com os quais a legislação brasileira cuida do

tema, inclusive com expressa previsão de quando o furto de bens de pequeno valor

beneficia  o  sujeito  ativo,  cumpre  checar  o  entendimento  da  ilustre  Promotora  de

Justiça em relação ao caso concreto.

Como  se  percebe,  a  digna  agente  ministerial  se  vale  dos  seguintes

argumentos  a  fim de requerer  o arquivamento do presente feito:  a)  irrisório  dano

patrimonial;  b)  o  Direito  Penal  não  deve  se  ater  às  questões  “insignificantes”;  c)

ofensividade mínima da conduta da indiciada.

Com  este  proceder,  fixou-se  o  raciocínio,  no  desvalor  de  resultado,

julgando-o escasso, por força do valor total do bem subtraído ser “pequeno”. 

Quanto ao primeiro argumento, o fato de a  res furtiva ter “pequeno”

valor não dá "carta branca" para a prática do furto.

Em verdade, o critério do “pequeno valor”, para emprego do princípio

da insignificância,  é deficiente, eis que: a)  não contempla as condições econômicas

individuais do sujeito passivo; b) o valor dos bens móveis não tem expressão somente

econômica; c) o princípio da insignificância, em tema de furto, é aplicável quando a res

furtiva tem valor ínfimo, consoante iterativa orientação do C. STJ. 
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Sobre a argumentação de que ocorreu irrisório dano patrimonial, não é

demais destacar que o próprio CLAUS ROXIN (Derecho Penal – Parte General – Tomo I.

Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, 2ª ed., tradução e notas de Diego-

Manuel  Luzón  Peña,  Miguel  Díaz  y  García  Conlledo  e  Javier  de  Vicente  Remesal,

Madrid, Espanha: Civitas Ediciones, 1999, reimpressão de 2003, p. 297) assim tratou

do tema específico da insignificância relacionada com o crime de furto:

“Por  conseguinte,  a  solução  correta  se  produz  em  cada  caso

mediante  uma  interpretação  restritiva  do  bem  jurídico  protegido.

Este  procedimento  é  preferível  à  invocação  indiferenciada  da

adequação social dessas ações, pois evita o perigo de tomar decisões

seguindo o mero sentimento jurídico ou também de declarar atípicos

abusos geralmente estendidos. Ademais, somente uma interpretação

estritamente referida  ao bem jurídico  e que atenda ao respectivo

tipo (classe) de injusto deixa claro porque uma parte destas ações

insignificantes são atípicas e com freqüência estão já excluídas pelo

próprio teor legal, porém, ao contrário, outra parte, como v. gr., os

furtos  de  bagatela,  encaixam  indubitavelmente  no  tipo:  a

propriedade e a posse também já se vêem vulneradas pelo furto de

objetos  insignificantes,  enquanto  que  em  outros  casos  o  bem

jurídico  somente  é  menosprezado  acaso  se  dê  uma  certa

intensidade na afetação.5 (grifo nosso)

5 Tradução livre. Texto no original:  “Por conseguiente, la solución correcta se produce en cada caso
mediante una interpretación restrictiva orientada hacia el bien jurídico protegido. Dicho procedimiento
es preferible a la invocación indiferenciada a la adequación social de esas acciones, pues evita el peligro
de  tomar  decisiones  siguiendo  el  mero  sentimiento  jurídico  o  incluso  de  declarar  atípicos  abusos
generalmente extentidos. Además, sólo una interpretación estrictamente referida al bien jurídico y que
atienda al respectivo tipo (clase) de injusto deja claro por qué una parte de las acciones insignificantes
son atípicas y a menudo están ya excluidas por el propio tenor legal, pero en cambio otra parte, como v.
gr. los hurtos bagatela, encajan indudablemente en el tipo: la propiedad y la posesión también se ven ya
vulneradas por el hurto de objetos insignificantes, mientras que en otros casos el bien jurídico sólo es
menoscabado si se da una cierta intensidad de la afectatión.”
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Como  se  vê,  o  consagrado  professor  de  Munique  considera  que  o

princípio da insignificância, cujo desenvolvimento é a ele atribuído, não se aplica ao

crime de furto,  mesmo de bagatela,  por entender que o bem jurídico neste delito

sempre restará atingido, ainda que em pequena monta. Ou seja, o criador da teoria

excepciona  a  situação  peculiar  dos  autos,  evitando  a  aplicação  do  princípio  da

insignificância para os delitos de furto. Tal aspecto se soma ao texto de lei brasileiro,

através do art. 155, § 2º, Código Penal, quando diz como se devem tratar os furtos de

bens de menor valor econômico. 

Nestes termos, somente de forma excepcional é viável a aplicação do

princípio da insignificância nos delitos de furto, desde que outro aspecto seja levado

em conta: a distinção entre o que seja “valor irrisório, desprezível” e “valor baixo, ou

pequeno” da coisa subtraída. 

A questão está em se identificar se o valor da coisa é insignificante para

a vítima, que não se importa com a perda dos objetos subtraídos. A insignificância,

como  princípio,  não  pode  se  resumir  a  um  critério  exclusivamente  matemático,

devendo-se inferir a importância do bem para a vítima.

É  do escólio  de  ZAFFARONI  (Manual  de  Direito  Penal  Brasileiro.  São

Paulo: RT, 1997, p. 564) um exemplo em que o furto se dirige a coisa irrisória: trata-se

da subtração de um palito de fósforo, para acender-se um cigarro. Aqui, o bem não é

de pequeno valor, porém de valor irrisório. A seguir-se o entendimento traduzido pela

ilustre Promotora de Justiça, a vítima teria que, resignada, suportar a ofensa. 

No  caso  do  palito  de  fósforo,  dá-se  a  indiferença  em  relação  à

subtração,  não devendo incidir  o Direito Penal.  Aqui,  a  situação é reversa,  pois  as

pessoas não são obrigadas a suportar a subtração de bens próprios, ainda que não

salte aos olhos o valor comercial das coisas, desde que se pretenda uma sociedade
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com relações minimamente estabilizadas. Novamente ZAFFARONI e PIERÂNGELI (op.

cit., p. 564-5):

"A insignificância da afetação exclui  a  tipicidade, mas só pode ser

estabelecida através da consideração conglobada da norma: toda a

ordem normativa persegue uma finalidade, tem um sentido, que é a

garantia  jurídica  para  possibilitar  uma  coexistência  que  evite  a

guerra civil  (a  guerra de todos contra  todos).  A insignificância  só

pode  surgir  à  luz  da  finalidade  geral  que  dá  sentido  à  ordem

normativa, e, portanto, à norma em particular, e que nos indica que

essas hipóteses estão excluídas de seu âmbito de proibição, o que

não pode ser estabelecido à simples luz de sua consideração isolada."

No caso dos autos de inquérito policial, evidencia-se situação que - se

repetida às fartas - evidentemente coloca em risco a própria estabilidade das relações

interpessoais. Aliás, exemplos de reação desmesurada de vítimas de pequenos furtos,

cansadas  do  descaso  estatal  se  multiplicam,  gerando  instabilidade  social  e

desencadeando  outra  gama  de  infrações  penais  mais  graves,  a  exemplo  do  que

provocou o famoso e lamentável caso da “Chacina da Candelária”, no centro histórico

do Rio de Janeiro6; ou o caso do sujeito que, em julho de 2011, não suportando mais os

furtos em sua residência armou uma armadilha e matou o ladrão7; bem como noutro

6 Conforme relata LEITE, Márcia Pereira. Entre o individualismo e a solidariedade: dilemas da política e
da cidadania  no Rio de Janeiro,  in,  Revista Brasileira de Ciências Sociais,  vol.  15,  nº 44,  São Paulo,
outubro de 2000, edição digitalizada  www.scielo.br, acesso em 31.08.2011, de onde se destacam os
seguintes trechos: “Já o noticiário a respeito da chacina da Candelária revelava as contradições dos
comerciantes e freqüentadores habituais da região com os meninos de rua, sugerindo que a ação da
Polícia Militar satisfazia a uma demanda de ordem e segurança, constituindo uma resposta eficaz ao
problema de assaltos e furtos que o Estado não teria estrutura, vontade e amparo legal para solucionar.
De acordo com Alba Zaluar, 30% da população da cidade apoiou o massacre da Candelária. Cf. entrevista
publicada no Jornal do Brasil, 4/6/1995”.
7 Conforme notícia extraída da página  www.pop.com.br, acesso em 31.08.2011: “Jefferson Marques
Evangelista, de 32 anos, morreu na última quarta-feira, dia 13, depois de invadir pela nona vez a casa de
José Geraldo de Souza, 28, na cidade de Formosa (GO).  Cansado dos furtos, o homem montou uma
armadilha, que disparou no bandido um tiro de calibre 12.
Souza costuma viajar bastante. Sua arapuca tinha fios, um pedaço de cano, uma ratoeira, pólvora e
munição de espingarda. Ao abrir a porta do imóvel, Evangelista acionou a engenhoca. Ele morreu no
local.
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caso recentemente divulgado pela mídia, onde uma médica, igualmente cansada de

ser  vítima  de  pequenos  furtos  em  sua  residência,  colocou  seringas  com  sangue

contaminado com o vírus HIV ao longo do muro da casa onde mora8. Ou seja, em casos

de pequenos furtos, se a resposta racional do Direito Penal não for dada (leia-se: penas

alternativas  efetivamente  aplicadas),  sobrará  apenas  irracionalidade  das  vítimas

desassistidas. A não atuação do Estado pode resultar em crimes mais graves.

Aqui,  há  manifesta  discordância  entre  a  manifestação  proferida  pelo

Ministério Público de 1º Grau e o julgado em destaque. Afinal, concluiu-se, em outras

palavras,  que a vítima deveria  suportar  o ônus de ver-se privada do bem que não

ostenta valor ínfimo. Segue, em termos, os precedentes do C. STJ:

O dono da casa estava viajando e foi avisado da morte por um vizinho. Como não foi preso em flagrante,
pagou fiança e vai responder em liberdade por homicídio doloso (quando há intenção de matar), cuja
pena pode chegar a 30 anos de prisão.”
8 Notícia extraída do site www.gazetaonline.globo.com, acesso em 30.08.2011:
Médica cerca sua casa de seringas com vírus HIV para afastar ladrões

Em declarações, disse que trabalha em um hospital público de Paranoá, e que foi onde conseguiu as
mostras do vírus que afirma ter colocado nas seringas

Agência EFE
Uma  médica  que  disse  estar  "farta"  de  ter  sua  casa  assaltada  adotou  uma  polêmica  medida  de
segurança e colocou em uma cerca que circunda sua residência em Brasília com dezenas de seringas
que, segundo ela, contêm água e sangue infectado com o vírus HIV.
"Muro com sangue. HIV Positivo. Não ultrapasse", consta em um aviso que a mulher colocou na grade,
segundo imagens divulgadas neste  domingo pelo canal  de televisão "Globo",  a quem declarou que
decidiu agir assim porque se sente "desprotegida".
Em declarações, disse que trabalha em um hospital público de Paranoá, e que foi onde conseguiu as
mostras do vírus que afirma ter colocado nas seringas.
"A primeira vez foi o cortador de grama, seguido de um secador de cabelo e uma câmara fotográfica e
depois um televisor", relatou sobre os objetos que foram roubados.
Vizinhos da médica reagiram indignados e revelaram que denunciaram o caso à Polícia, que por sua vez
respondeu que não pode fazer nada, pois se trata de uma propriedade privada e não há "nada" que
configure um crime.
A Associação dos Moradores, no entanto, baseada em normas municipais, pediu a médica para retirar as
seringas e lhe deu um prazo de cinco dias para fazer isso, sob ameaça de multa.
O primeiro-secretário do Conselho Regional de Medicina, Farid Buitrago, disse que essa entidade não foi
notificada sobre o assunto, mas criticou a médica.
"Toda providência que uma pessoa ou um médico adotar para tentar ferir ou agredir uma pessoa deve
ser condenada", declarou Buitrago, quem, além disso, considerou que as autoridades devem investigar
como a mulher se apropriou das mostras do vírus.
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Consoante  entendimento  jurisprudencial,  o  "princípio da

insignificância -  que  deve  ser  analisado  em  conexão  com  os

postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado

em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria

tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

(...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo

material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como

(a)  a  mínima  ofensividade  da  conduta  do  agente,  (b)  a  nenhuma

periculosidade  social  da  ação,  (c)  o  reduzidíssimo  grau  de

reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão

jurídica  provocada  -  apoiou-se,  em  seu  processo  de  formulação

teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema

penal  reclama e impõe, em função dos próprios  objetivos por  ele

visados,  a  intervenção  mínima  do  Poder  Público."  (HC  nº  84.412-

0/SP,  STF,  Min.  Celso  de Mello,  DJU  19.11.2004)  3.  Não há  como

considerar insignificante a conduta de furtar bens alheios (bolsa com

pertences  pessoais,  dinheiro,  cartões,  etc)  no  valor  de  R$  115,00,

que,  à  época  dos  fatos,  era  quase  um quarto  do  salário  mínimo,

então  vigente,  em  ação  de  ataque  em  plena  via  pública,

empreendendo a paciente fuga em uma bicicleta, para somente ser

presa porque tentou utilizar os cartões de crédito que subtraíra. 4.

Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar

do  comportamento  imputado,  havendo afetação  do  bem jurídico,

diante de reprovabilidade suficiente. (STJ,  HC 212547 / SP, Ministra

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 20/11/2013). 

O valor da res furtiva foi avaliado em R$ 160,00 (cento e sessenta

reais), equivalente, à época dos fatos, a, aproximadamente, 30% do

salário  mínimo  vigente  (R$  545,00).  Valor  que,  segundo  o

entendimento  desta  Corte  Superior,  não  pode  ser  considerado

12



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

insignificante. (STJ, AgRg no AREsp 615572 / MT, Ministro SEBASTIÃO

REIS JÚNIOR, DJe 01/06/2015). 

Em  nenhum momento,  foi  analisada  a  “necessidade  objetiva" que a

vítima possuía em manter o objeto furtado. 

Assim, como se percebe dos vv. Acórdãos acima transcritos, incabível se

arquivar os autos de inquérito policial sob o argumento do “pequeno valor do bem”,

eis que tal entendimento conflita diametralmente com o esposado nos Acórdãos do

Colendo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que invoca critérios rechaçados

pelo C. STJ para o emprego do princípio e, "pari passu", olvida de outros.

Assim,  diante  do  exposto,  entendemos  que  não  existem  motivos

suficientemente aptos a ensejar o arquivamento do presente caderno investigatório,

pelo não cabimento da aplicação do princípio da insignificância, em razão do desvalor

da ação perpetrada pelo autor.

Ademais,  o  fato  de  o  investigado  trabalhar  na  loja  Nike  do  Park

Shopping  Barigui  não  qualifica  o  delito  ora  analisado.  O  abuso  de  confiança,  que

qualifica o crime de furto, precisa ser demonstrado e não deve ser presumido.

ROGÉRIO GRECO9, sobre o tema, assevera que: 

“Relação de confiança pressupõe liberdade, lealdade, credibilidade,
presunção  de  honestidade  entre  as  pessoas.  Abusa  o  agente  da
confiança  que  nele  fora  depositada  quando  se  aproveita  dessa
relação  de  fidelidade  existente  anteriormente  para  praticar  a
subtração.  Dessa  forma,  também  para  que  se  caracterize  a
qualificadora  em  questão,  será  preciso  comprovar  que,
anteriormente à prática da subtração, havia, realmente, essa relação
sincera  de  fidelidade,  que  trazia  uma  sensação  de  segurança  à

9 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 8ª edição. Niterói-RJ: Impetus, 2014, pág. 486. 
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vítima.”

Assim,  não  havendo  elementos  sérios  e  idôneos  que  demonstrem

indícios  razoáveis  da  relação de  confiança entre  o  funcionário  e  a  vítima  que  o

contrata, pois não constam nos autos qualquer ordem ou pedido de justifique essa

qualificadora:  entrega de chaves, senhas pessoais, amizade, incabível a incidência da

qualificadora "abuso de confiança" para o crime de furto ora sob exame. 

Logo, não basta o plano formal da relação de emprego para qualificar de

imediato o crime de furto. A mera existência de relação empregatícia não deve, por si

só, gerar a incidência da qualificadora, sob pena de se desconsiderar o princípio da

culpabildiade em matéria penal.

3. CONCLUSÃO

 Diante  do  exposto,  em  respeito  à  independência  funcional  da  digna

representante  do  Ministério  Público  que  promoveu  o  arquivamento,  sugere-se  a

designação de outro Promotor de Justiça para oferecer DENÚNCIA, em face de Vitor

Hugo dos Santos Pinto, pelo delito de tentativa de furto (art. 155, caput, c/c art. 14,

inciso  II,  ambos  do  Código  Penal),  acompanhando  a  demanda  nos  seus  ulteriores

termos.  

Curitiba, 03 de maio de 2015.

Reginaldo Rolim Pereira

  Procurador de Justiça                   
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O valor do produto furtado em questão (um tênis), avaliado em R$ 599,90 (quinhentos

e  noventa  e  nove  reais  e  noventa  centavos),  e  sua  restituição  imediata  à  vítima,

conforme auto de entrega de fls. 13, comprovam que a vítima não sofreu lesão.

Neste caso, possui razão a ilustre Promotora de Justiça quando assevera

que o  dano  para  a  vítima foi  modesto,  devendo-se  aplicar  ao  caso  o  princípio da

insignificância, pois o bem subtraído foi devolvido, ou seja, o bem jurídico não chegou

a ser lesado porque o objeto do furto foi recuperado integralmente. 

O princípio  da  insignificância  afeta  a  tipicidade  que  por  ausência  de

lesão significativa não chega a se configurar tendo em vista  o ínfimo  valor  dos bens

subtraídos. 

Com efeito, a conduta perpetrada pelo indiciado afetou minimamente o

bem  jurídico  tutelado  pela  norma,  tendo  em  vista  a  inexpressividade  da  lesão  R$
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599,90  (quinhentos  e  noventa  e  nove  reais  e  noventa  centavos),  pois  se  trata  de

subtrair  01  (um)  tênis,  posteriormente  restituído  à  vítima  (Loja  Nike)  logo  após  a

conduta do investigado.

A subsidiariedade de aplicação do direito penal,  porém,  não permite

tornar o processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas reprováveis

mas sem efetivo dano. A falta de interesse estatal pelo reflexo social da conduta, por

relevante dano à esfera de direitos da vítima, torna inaceitável a intervenção estatal-

criminal. Na espécie é o objeto do furto de valor tão diminuto, que nenhum interesse

social existe na onerosa disponibilização do aparato estatal para perseguir subtração

de  bem  avaliado  em  R$  599,90  (quinhentos  e  noventa  e  nove  reais  e  noventa

centavos).

O valor dos bens subtraídos autoriza a promoção de arquivamento dos

autos, ainda mais quando a conduta do agente não gerou prejuízo considerável para o

lesado,  nem foi  cometida  com o emprego  de violência  ou  grave  ameaça contra  a

pessoa.  O  direito  penal,  por  sua  natureza  fragmentária,  só  deve  incidir  quando

necessário à proteção do bem jurídico tutelado pela norma. Não se deve ocupar de

bagatelas. A tipicidade penal, elemento constitutivo do crime, congrega a tipicidade

formal  e  a  tipicidade  conglobante  ou  conglobada.  Falta  tipicidade  conglobante  à

conduta de agente que subtrai, sem emprego de violência ou grave ameaça, objeto de

valor ínfimo.

Neste sentido:

HABEAS  CORPUS.  FURTO  QUALIFICADO.  AUSÊNCIA  DA TIPICIDADE

MATERIAL.  INEXPRESSIVA  LESÃO  AO  BEM  JURÍDICO  TUTELADO.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1.  A intervenção do

Direito Penal  apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado

tenha  sido  exposto  a  um  dano  com  relevante  lesividade.
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Inocorrência de tipicidade material, mas apenas a formal, quando a

conduta  não  possui  relevância  jurídica,  afastando-se,  por

consequência, a ingerência da tutela penal, em face do postulado da

intervenção mínima.  É o chamado    princípio da insignificância. (STJ,

HC 171020/MG, Min.: OG FERNANDES, 31/08/2010). (destacamos)

O  princípio  da  insignificância  é  amplamente  acolhido  tanto  pela

doutrina  quando  jurisprudência,  sobretudo  diante  da  falência  do

sistema penal  brasileiro,  abarrotado de investigações  e  processos.

Sob  um  prisma  de  mínima  intervenção  estatal,  parece  clara  a

necessidade de afastar,  desde o procedimento administrativo,  as

condutas  que não tenham oferecido  à  sociedade  substancial  (ou

qualquer)  dano  ou  que  sejam  infimamente  reprováveis.  Em

contrapartida, o princípio da lesividade erige-se nos momentos em

que a atividade delitiva praticada em detrimento de outrem gere não

só repulsa social, mas também achaquem a esfera patrimonial, seja

ela  pública  ou  privada.  Este  conflito  de  princípios,  aliado  a  atual

conjuntura  do  sistema  penal  nacional  (falida,  principalmente  no

sistema  prisional),  gera  uma  necessidade  de,  por  muitas  vezes,

procurar o julgador desafogar o sistema, sendo uma das válvulas de

escape a  ausência de justa causa (que obsta a ação penal) fundada

na  atipicidade  do  delito,  diante  de  uma  ínfima  e  insignificante

afronta  a  direito/patrimônio/incolumidade  de  outrem.  2.  Vale-se

para  aplicar  a  bagatela  da  análise  acurada  das  circunstâncias  do

delito,  sua  reprovabilidade  social,  o  grau  de  lesão

social/moral/patrimonial e a periculosidade da conduta. O valor da

agressão  não  pode  ser  critério  único  para  a  configuração  da

atipicidade penal. (TJPR, 769703-4, Rogério Etzel, data do julgamento

19/10/2011). (sem destaque o texto original)

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS  CONTRA  ACÓRDÃO  DE

APELAÇÃO.  SUCEDÂNEO  RECURSAL.  IMPROPRIEDADE.  FURTO.
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PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE.  FLAGRANTE

ILEGALIDADE.  EXISTÊNCIA.  IMPETRAÇÃO  NÃO  CONHECIDA.

CONCEDIDA A ORDEM EX OFFICIO. 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

contra acórdão de apelação, como se fosse um indevido sucedâneo

recursal. 2. Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da

insignificância  -  que  deve  ser  analisado  em  conexão  com  os

postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado

em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria

tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

(...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo

material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como

(a)  a  mínima  ofensividade  da  conduta  do  agente,  (b)  a  nenhuma

periculosidade  social  da  ação,  (c)  o  reduzidíssimo  grau  de

reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão

jurídica  provocada  -  apoiou-se,  em  seu  processo  de  formulação

teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema

penal  reclama e impõe, em função dos próprios  objetivos por  ele

visados,  a  intervenção  mínima  do  Poder  Público"  (HC  n.º  84.412-

0/SP,  STF,  Min.  Celso  de  Mello,  DJU  19.11.2004).  3.  No  caso,  o

paciente subtraiu 2 frascos de desodorante e 2 de sabonete líquido,

bens avaliados em R$ 57,60 (equivalente a cerca de 12% do salário

mínimo da época) que foram devolvidos, sem prejuízo material para

a vítima, uma drogaria. 4. Reconhece-se, então, o caráter bagatelar

do  comportamento  imputado,  não  havendo falar  em afetação  do

bem  jurídico  patrimônio.  5.  Flagrante  ilegalidade  detectada.  6.

Impetração não conhecida, mas concedida a ordem, ex officio, para,

reconhecendo  a  atipicidade  material  da  conduta,  cassar  a

condenação proferida na Ação Penal n.º 050.09.026564-5, controle

nº 493/09, da 11ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP. (STJ,
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HC 237.720/SP, Rel.  Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta

Turma, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014) (sem destaque o

texto original)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. CRIME DE  FURTO QUALIFICADO (ART.

155,  §4º,  I  e  II,  DO  CÓDIGO  PENAL).PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.

PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.

EXCEPCIONALIDADE DO  CASO.  ÍNFIMA  LESÃO  AO BEM JURÍDICO.

QUALIFICADORAS.  INEXISTÊNCIA  DE  DANO  RELEVANTE.

ABSOLVIÇÃO  EM  RAZÃO  DA  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.

RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA  DO DELITO NA MODALIDADE

TENTADA.  PEDIDO PREJUDICADO. "(...)  para se  chegar  à tipicidade

material, há que se pôr em prática juízo de ponderação entre o dano

causado  pelo  agente  e  a  pena  que  lhe  será  imposta  como

consequência da intervenção penal do Estado. A análise da questão,

tendo  em  vista  o  princípio  da  proporcionalidade,  pode  justificar,

dessa  forma,  a  ilegitimidade  da  intervenção  estatal  por  meio  do

Direito Penal." (STF. RHC 113773, Rel: Min. GILMAR MENDES, 2ª T,

27/08/2013).  Apelação  Criminal  nº  1.245.473-0  b)  A  despeito  da

reincidência do réu e da presença das qualificadoras da escalada e do

rompimento  de  obstáculo,  imperiosa  a  aplicação  do  princípio  da

insignificância, em  razão  das  particularidades  do  caso,

especialmente a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado. c) Diante da

absolvição,  fica  prejudicado  o  pedido  de  reconhecimento  da

ocorrência do crime na modalidade tentada. (...)  (TJPR,  1245473-0,

Rel. Rogério Kanayama, data do julgamento 04/12/2014). (destaque

nosso)

Ademais, o fato de o investigado trabalhar na loja não qualifica o delito.

O abuso de confiança, que qualifica o crime de furto, precisa ser demonstrado e não

deve ser presumido.
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ROGÉRIO GRECO10, sobre o tema, assevera que: 

“Relação de confiança pressupõe liberdade, lealdade, credibilidade,
presunção  de  honestidade  entre  as  pessoas.  Abusa  o  agente  da
confiança  que  nele  fora  depositada  quando  se  aproveita  dessa
relação  de  fidelidade  existente  anteriormente  para  praticar  a
subtração.  Dessa  forma,  também  para  que  se  caracterize  a
qualificadora  em  questão,  será  preciso  comprovar  que,
anteriormente à prática da subtração, havia, realmente, essa relação
sincera  de  fidelidade,  que  trazia  uma  sensação  de  segurança  à
vítima.”

Assim,  não  havendo  elementos  sérios  e  idôneos  que  demonstrem

indícios  razoáveis  da  relação de  confiança entre  o  funcionário  e  a  vítima  que  o

contrata, pois não constam nos autos qualquer ordem ou pedido de justifique essa

qualificadora:  entrega de chaves, senhas pessoais, amizade, incabível a incidência da

qualificadora "abuso de confiança" para o crime de furto ora sob exame. 

Logo, não basta o plano formal da relação de emprego para qualificar de

imediato o crime de furto. A mera existência de relação empregatícia não deve, por si

só, gerar a incidência da qualificadora, sob pena de se desconsiderar o princípio da

culpabildiade em matéria penal.

No caso, não há como deixar de reconhecer a mínima ofensividade do

comportamento do indiciado, que tentou subtrair 01 (um) par de tênis, sendo de rigor

o reconhecimento da  atipicidade da  conduta,  o  que enseja  no reconhecimento da

atipicidade material, devendo ser mantido o pronunciamento exarado pelo Ministério

Público de 1º Grau pelo arquivamento dos autos.

Assim,  diante  do  exposto,  entendemos  que  existem  motivos

suficientemente aptos a ensejar o arquivamento do presente caderno investigatório

10 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 8ª edição. Niterói-RJ: Impetus, 2014, pág. 486. 
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face a aplicação do princípio da insignificância, em razão do desvalor da ação e do

resultado perpetrado pelo indiciado.

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. 37/40, elaborada pela Promotora de Justiça Georgia Tauil Nobre, tendo em vista

a aplicação, na espécie, do princípio da insignificância. 

     Curitiba, 02 de junho de 2015.

    Reginaldo Rolim Pereira
                                         Procurador de Justiça Assessor

21


	Notícia extraída do site www.gazetaonline.globo.com, acesso em 30.08.2011:
	Médica cerca sua casa de seringas com vírus HIV para afastar ladrões
	Em declarações, disse que trabalha em um hospital público de Paranoá, e que foi onde conseguiu as mostras do vírus que afirma ter colocado nas seringas
	Agência EFE



