
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 418.945 - SP (2017/0255116-0)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : RITA DE CASSIA GANDOLPHO  - SP0293626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : MARCONI DE OLIVEIRA FERREIRA 

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS  
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
DESCABIMENTO. TENTATIVA DE FURTO DE 1 (UMA) 
PEÇA DE CARNE BOVINA, NO VALOR TOTAL DE R$ 
118,06, (CENTO E DEZOITO REAIS E SEIS CENTAVOS). 
RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. REINCIDÊNCIA X 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. 
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o 
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto 
para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado 
na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem 
de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.  

2. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal 
Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a 
verificação da presença concomitante dos seguintes vetores (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.

3. O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera 
penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o 
passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a 
multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se 
tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, 
no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é reincidente e 
possui maus antecedentes não faz jus a benesses jurídicas.

4. Posta novamente em discussão a questão da possibilidade de 
aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante da 
reincidência do réu, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento 
do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Documento: 1665740 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 13/12/2017 Página  1 de 16



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a 
tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do 
princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no 
caso concreto, a verificação que a medida é socialmente 
recomendável. 

5. Situação em que a tentativa de furto de 1 (uma) peça de carne 
bovina, avaliada em R$ 118,06 (cento e dezoito reais e seis 
centavos), bem como o produto foi devolvido à vítima.

6. Ademais, como o próprio Juízo de primeiro grau havia 
afirmado, ao conceder a liberdade provisória, que o paciente 
encontra-se desempregado, em situação de hipossuficiência 
social, uma vez que faz tratamento clínico, recebendo tão 
somente o valor do bolsa família, devendo-se, pois, concluir que 
se trata também de caso de furto famélico.

7. Assim, na espécie, a situação enquadra-se dentre as hipóteses 
excepcionais em que é recomendável a aplicação do princípio da 
insignificância a despeito da existência de reincidência, 
reconhecendo-se a atipicidade material da conduta. Precedentes 
análogos: AgRg no REsp 1415978/MG, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, Quinta Turma, julgado em 02/02/2016, DJe 
15/02/2016 e AgRg no AREsp 633.190/SP, Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 
14/4/2015, DJe 23/4/2015, entre outros.

8. Habeas corpus  não conhecido. Ordem concedida de ofício 
para restabelecer a sentença absolutória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, não conhecer do pedido e conceder "Habeas Corpus" de ofício, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan 
Paciornik e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.  

Brasília (DF), 07 de dezembro de 2017(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 418.945 - SP (2017/0255116-0)
RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : RITA DE CASSIA GANDOLPHO  - SP0293626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : MARCONI DE OLIVEIRA FERREIRA 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA: 

Trata-se de habeas corpus , com pedido liminar, impetrado em favor 

de MARCONI DE OLIVEIRA FERREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (APL n. 0022958-68.2016.8.26.0050).

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no 

art. 155, c/c o art. 14, II, do Código Penal, porque "tentou subtrair, para si, 1 peça de 

carne bovina, avaliada em R$ 118,06, pertencente ao Walmart, somente não 

consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade" (e-STJ fl. 22). 

O Juízo de primeiro grau absolveu o réu (e-STJ fls. 27/29), declarou 

atípica a conduta do acusado (princípio da insignificância), bem como aplicou o art. 17 

do CP à espécie (crime impossível), uma vez que o sistema de segurança do 

estabelecimento comercial impediu a consumação do delito.

Insatisfeito, o Ministério Publico interpôs recurso de apelação, perante 

a Corte revisora, buscando a condenação nos exatos termos da denúncia. O Tribunal 

de origem deu provimento ao recurso ministerial para condenar o réu à pena de 11 

(onze) meses e 20 (vinte) vinte dias, em regime fechado, determinando, ainda, a 

imediata expedição de mandado de prisão. Recebeu o acórdão a seguinte ementa 

(e-STJ fl. 41):

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA 
ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL Apelação ministerial - 
condenação nos exatos termos da denúncia - possibilidade - 
materialidade e autoria delitivas. Atipicidade de conduta afastada - 
impossibilidade de aplicação do principio da insignificância, tendo 
em vista que o recorrente é contumaz na prática de furtos, a 
absolvição resultaria em incentivo a conduta delituosa. Crime 
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impossível afastado uma vez que sistema de monitoramento não 
impede a ocorrência do delito. Recurso provido.

Nesta impetração, a Defensoria Pública sustenta a aplicação do 

princípio da insignificância, bem como acrescenta que a res restou integralmente 

recuperada  (e-STJ fl. 5) pelo estabelecimento comercial.

 Alega que o Tribunal apresentou fundamentação inidônea e sem 

qualquer fato novo, determinando a prisão preventiva do paciente, sendo que a 

Defensoria nem sequer foi intimada do acórdão (e-STJ fls. 2/3). Aponta violação do 

princípio da presunção da inocência, em que pese a recente decisão do STF, no HC n. 

126.292 (e-STJ fls. 13/14).

Por último, relata que está em condições precárias de saúde, juntando 

documentos médicos, para que a prisão domiciliar seja concedida ao réu.

Assim, pleiteia o restabelecimento da sentença absolutória ou a 

liberdade provisória ao paciente até o trânsito em julgado ou, ainda, a concessão da 

prisão domiciliar, tanto em liminar quanto no mérito.

Foi a liminar deferida "para que o paciente aguarde em liberdade o 

julgamento do mérito do presente habeas corpus" (e-STJ fls. 95/99).

Prestadas as informações solicitadas (e-STJ fls. 108/153 e 201/224), 

opinou o Ministério Público Federal  "pela manutenção da decisão impugnada" (e-STJ 

fls. 102/106).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 418.945 - SP (2017/0255116-0)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira 

Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do 

habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for 

passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento 

objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento 

constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão 

ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu 

julgamento requer.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos 

dessa nova orientação das Cortes Superiores do país:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO EM 
CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE 
FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 
PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 
DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO 
PACIENTE. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no 
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo 
ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 
109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 
121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 
117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas 
que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta 
dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização 
desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado 
(v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 
2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. 
Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. 
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Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a 
utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso 
próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração. 
Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade 
apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a 
concessão da ordem de ofício.

[...] Habeas corpus não conhecido. 

(HC 320.818/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado 
em 21/5/2015, DJe 27/5/2015).

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO 
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. O habeas 
corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do 
cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ 
amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena 
de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a 
denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a 
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. 
Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a 
impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo 
escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do 
preceito constitucional. Igualmente, contra o improvimento de 
recurso ordinário contra a denegação do habeas corpus pelo 
Superior Tribunal de Justiça, não cabe novo writ ao Supremo 
Tribunal Federal, o que implicaria retorno à fase anterior. 
Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. [...]. 

(STF, HC n. 113890, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 
julgado em 3/12/2013, DJ 28/2/2014).

Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de 

recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da 

insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de 

ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

Busca-se, no presente caso, o reconhecimento da atipicidade material 

do delito de tentativa de furto, em razão da aplicação ao caso do princípio da 

insignificância. 
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Debruçando-se sobre o tema, este Tribunal, em precedentes de ambas 

as Turmas que compõem a Terceira Seção, baseado não só no princípio da 

insignificância, mas também nos princípios da fragmentariedade e da intervenção 

mínima – segundo os quais o Direito Penal deve atuar somente nos casos em que a 

conduta gerar lesão de certa gravidade ao bem jurídico – tem admitido o afastamento 

da tipicidade material para os delitos de furto. 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento do Habeas 

Corpus  n. 98.152/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, fixou alguns 

parâmetros para se aferir o relevo material da tipicidade penal. A propósito:

O postulado da insignificância 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 em matéria penal. 

No caso, o Tribunal a quo afastou a aplicação do princípio da 

insignificância pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 43/46):

Em que pese entendimento diverso do douto Magistrado, inadmissível 
a absolvição por atipicidade de conduta com a aplicação do principio 
da insignificância ou mesmo considerando o crime impossível.

Primeiramente, destaco a lição de Cezar Roberto Bittencourt, que 
disciplina:

O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por 
Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política 
Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio 
latino mínima non curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa 
de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre 
qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para 
configurar o injusto típico.

Segundo esse 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 
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relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar 
liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico 
não chegou a ser lesado.

[...].

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve 
ser aferida não apenas em relação à importância do bem 
juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua 
intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por 
exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de 
lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma 
forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de 
respeito. Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo 
de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível 
para ultrapassar o umbral da criminalidade".

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa 
insignificância só pode ser valorada através da consideração global 
da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, "a insignificância só pode 
surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, 
consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses 
pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que 
resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração 
isolada" (Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 14ª ed., Saraiva: 
SP, 2009, p. 21 e 22).

Com efeito, convém advertir que não há no ordenamento jurídico 
brasileiro previsão legal sobre a aplicação do referido princípio.

Todavia, os Tribunais Superiores admitem a aplicação do mesmo, 
desde que o bem jurídico tutelado tenha sofrido mínima lesão e a 
conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante 
periculosidade social, o que não é o caso dos presentes autos.

De início, vê-se que o bem subtraído não pode ser considerado de 
valor insignificante, uma vez que a mercadoria furtada foi avaliada 
em R$ 118,06, o que, por certo, não é um valor ínfimo.

Não devemos confundir delitos insignificantes com delitos de 
pequena lesividade material, porquanto, lesado o bem jurídico, 
como no caso presente, está tipificado o crime, independente do 
valor do prejuízo sofrido em decorrência da conduta criminosa.

Ademais, aqui, a conduta do agente não pode ser considerada 
insignificante pelo valor da res furtiva, porque a absolvição do 
recorrido com base no princípio da insignificância, traz, sim, 
transtornos a vítima, muito embora estejamos diante de um 
Hipermercado, já que gera nela e na sociedade um sentimento de 
impunidade e passa a ser, também, um incentivo a prática de 
pequenos furtos.

Nesse diapasão:
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HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. RES FURTIVA 
AVALIADA EM R$ 50,00. RAZOÁVEL GRAU DE 
REPROVABILIDADE DA CONDUTA, TENDO EM VISTA A 
EXISTÊNCIA DE DIVERSOS ANTECEDENTES CRIMINAIS PELA 
PRÁTICA DO MESMO CRIME. INADMISSIBILIDADE DA 
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, NO CASO 
CONCRETO. PRECEDENTES DO STF. PARECER DO MPF PELA 
DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da 
insignificância, que está diretamente ligado aos postulados da 
fragmentariedade e intervenção mínima do Estado em matéria penal, 
tem sido acolhido pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto 
desta Corte, quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como 
causa supra-legal de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta 
que se subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto na 
legislação penal pode vir a ser considerada atípica por força deste 
postulado. 2. Entretanto, é imprescindível que a aplicação do referido 
princípio se dê de forma prudente e criteriosa, razão pela qual é 
necessária a presença de certos elementos, tais como (a) a mínima 
ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência total de 
periculosidade social da ação; (c) o ínfimo grau de reprovabilidade 
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica 
ocasionada, consoante já assentado pelo colendo Pretório Excelso 
(HC 84.412/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 19.04.04). 3. No 
caso em apreço, todavia, mostra- se de todo inaplicável o postulado 
permissivo, haja vista evidenciado o razoável grau de 
reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, que ostenta vários 
antecedentes pela prática do mesmo crime, não obstante o ínfimo 
valor dos bens subtraídos, no caso, R$ 50,00. 4. Ordem denegada, em 
consonância com o parecer ministerial. (HC 187.917/RS, Rel. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, 
julgado em 17/03/2011, DJe 05/04/2011 ).

Além disso, o recorrido é reincidente em crime de roubo (fls. 99) e 
tem condenação por furto qualificado (fls. 100), o que por certo 
inviabiliza a aplicação do referido princípio, porquanto, seria como 
dar salvo conduto ao criminoso que pratica crimes patrimoniais de 
valor considerado pequeno, incentivo a execução deste delito que 
causa prejuízos e intranquilidade a população.

Nesse sentido, é o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. FURTO 
TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. 
CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REITERAÇÃO 
DELITIVA. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A 
reiteração delitiva impede o reconhecimento da insignificância penal, 
uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela 
ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena 
de se aceitar ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos, 
aumentando ainda mais a sensação de impunidade. 2. Agravo 
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regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 253.625/RS, Rel. 
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 22.5.2013).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. 
BENS DE VALOR ÍNFIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. 
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio 
da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da 
conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau 
de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão 
jurídica provocada. 2. Hipótese de furto simples, no qual não se 
observa a irrelevância do fato, tendo em vista a reincidência do 
agente, situação que demonstra efetiva periculosidade social, 
exigindo- se a atuação por parte do Estado. 3. O comportamento 
versado nos autos se amolda tanto à tipicidade formal e subjetiva, 
quanto à tipicidade material, que consiste na relevância 
jurídico-penal da ação, visto que restou destacado que o furto simples 
em questão não representa fato isolado na vida do paciente, 
impondo-se, portanto, a incidência da norma penal de modo a coibir 
a reiteração criminosa. (AgRg no HC 230.364/MG, Rel. Ministro 
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1.3.2013).

O princípio da insignificância diz respeito à tipicidade da conduta, 

matéria que pode ser examinada a qualquer tempo, bastando para seu acolhimento que 

sejam preenchidos os seguintes requisitos: (I) mínima ofensividade da conduta do 

agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de 

reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica 

ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro 

Celso de Mello, DJU 19/4/2004). 

Nessa esteira, o "princípio da insignificância não foi estruturado para 

resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios 

de condutas ínfimas, isoladas, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça 

no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, 

quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e 

devem se submeter ao direito penal" (STF, HC 102.088/RS, Rel. Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21/5/2010). 

No mesmo sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça:
Documento: 1665740 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 13/12/2017 Página  1 0 de 16



 

 

Superior Tribunal de Justiça

PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. 

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 
estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio 
da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade: 
a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do 
agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) 
lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, 
concomitantemente, para a incidência do referido instituto. 

2. Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que não 
se aplica o princípio da insignificância quando configurada a 
habitualidade na conduta criminosa. 

3. Hipótese em que não há que se falar em reduzido grau de 
reprovabilidade no comportamento do agente, já que não se pode 
considerar apenas o valor do objeto furtado, mas também o fato de 
ostentar condenação anterior transitada em julgado. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 
1.508.054/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, 
DJe 4/8/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA 
O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. 1. CRIMINOSO CONTUMAZ. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. 2. PRINCÍPIO 
DA UNIRRECORRIBILIDADE. INCIDÊNCIA. 

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 
entendem que, para a configuração do delito de bagatela, devem 
estar presentes, de forma concomitante, os seguintes requisitos: 1) 
conduta minimamente ofensiva; 2) ausência de periculosidade do 
agente; 3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, 4) 
lesão jurídica inexpressiva. 

2. Para a aplicação do princípio da insignificância, além do aspecto 
objetivo, a jurisprudência deste Sodalício tem exigido também que 
não se trate de criminoso habitual (requisito subjetivo), o que não 
está preenchido no caso dos autos. 

3. O processo sempre segue uma marcha tendente a um fim. Por isso, 
nele não cabem dois recursos de mesma natureza contra uma mesma 
decisão, conforme o princípio da unirrecorribilidade, porque "electa 
una via non datum regressus ad alteram". 

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 245.028/RS, Rel. 
MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, DJe 30/5/2014).
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No caso, embora o paciente tenha sido declarado na origem como 

reincidente (roubo) e possua outra condenação pelo crime de furto, o que denota maior 

reprovabilidade na conduta a ele imputada, o fato, por si, salta aos olhos. Como punir 

uma pessoa pela tentativa de furto simples de 1 (uma) peça de carne bovina, com valor 

inferior a R$ 120,00 (cento e vinte reais)? Creio que não seja possível. 

Isso porque o bem jurídico tutelado não sofreu lesão, tendo em vista 

que, como explicitado no acórdão e na sentença, o bem foi devolvido ao 

estabelecimento, porque os seguranças detiveram o réu na parte externa do mercado.

Além disso, como o próprio Juízo havia afirmado, em audiência de 

custódia, ao conceder a liberdade provisória ao paciente, ele está desempregado, em 

situação de hipossuficiência social (e-STJ fls. 20/21), uma vez que faz tratamento 

clínico (e-STJ fls. 61/74) e por causa disso não consegue emprego, recebendo tão 

somente o valor do bolsa família. Diante desse quadro, concluo que se trata também de 

caso de furto famélico.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
ARTIGO 155 DO CP.FURTO. BOLSA AVALIADA EM R$ 20,00 
(VINTE REAIS). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. EXAME DO CASO CONCRETO. 
POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

I - Recentemente, na sessão de 3/8/2015, o Plenário do eg. Supremo 
Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, 
Rel. Min. Roberto Barroso; o HC n. 123.533/SP, Rel. Min. Roberto 
Barroso e o HC n. 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu 
que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a 
caso (Informativo nº. 793/STF).

II - Sobre o tema, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça 
decidiu que: "Nesse encadeamento de ideias, entendo ser possível 
firmar a orientação no sentido de que a reiteração criminosa 
inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a 
possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias 
verificarem que a medida é socialmente recomendável." (EAREsp n. 
221.999/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
DJe de 10/12/2015).

III - Na hipótese dos autos, a conduta analisada mostra-se compatível 
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com o princípio da insignificância. Em primeiro lugar, devido à 
reduzida expressividade do valor do bem subtraído (R$ 20, 00) e ao 
fato do referido bem (uma bolsa) ter sido restituído à vítima.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1415978/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

[...] TENTATIVA DE FURTO. BEM DE VALOR ÍNFIMO. 
IRRELEVÂNCIA. ACUSADO REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE 
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 
princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade 
da conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido 
grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da 
lesão jurídica provocada.

2. Hipótese de tentativa furto, no qual não se observa a irrelevância 
do fato, tendo em vista a reincidência do paciente, situação que 
demonstra a sua efetiva periculosidade social.

3. O comportamento versado nos autos se amolda tanto à tipicidade 
formal e subjetiva, quanto à tipicidade material, que consiste na 
relevância jurídico-penal da ação, visto que restou destacado que o 
furto em questão não representa fato isolado na vida do paciente, 
impondo-se, portanto, a incidência da norma penal de modo a coibir 
a reiteração criminosa.

TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE ALIMENTO PERECÍVEL.  
INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO DO 
ACUSADO. CIRCUNSTÂNCIAS. FOME E DESEMPREGO. 
FURTO FAMÉLICO.  MANIFESTO ESTADO DE NECESSIDADE. 
EXCLUSÃO DA ILICITUDE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 

1. Conquanto não se possa considerar a conduta perpetrada pelo 
paciente penalmente insignificante, o certo é que tentou subtrair 
uma unidade de gênero alimentício perecível para saciar a sua 
fome, não havendo dúvidas de que a res furtiva não ensejou 
qualquer acréscimo ao seu patrimônio.

2. A tentativa de furto de uma peça de costela pelo paciente, aliada 
às circunstâncias da prisão em flagrante, oportunidade na qual 
confessou o seu desvio de comportamento invocando a necessidade 
provocada pela falta de recursos materiais, caracteriza a sua 
atuação em manifesto estado de necessidade , afastando a ilicitude 
do fato que lhe foi imputado.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 
trancar a ação penal instaurada contra o paciente, expedindo-se 
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alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver 
preso.

(HC 267.447/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 25/06/2013, DJe 06/08/2013)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO 
SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. RES 
FURTIVAE DE VALOR INFERIOR A 3% DO SALÁRIO MÍNIMO DE 
ENTÃO. UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

1. Além da subsunção formal da conduta humana a um tipo penal, 
deve haver uma aplicação seletiva, subsidiária e fragmentária do 
Direito Penal, para aferir se houve ofensividade relevante aos 
valores tidos como indispensáveis à ordem social.

2. Hipótese em que houve a subtração de um xampu e um 
condicionador, avaliados em R$ 20,00, pertencente a estabelecimento 
comercial.

3. O valor dos bens representava, na data do cometimento do delito, 
menos de 3% do salário mínimo vigente, que, à época, era de R$ 678, 
00.

4. Embora o Tribunal a quo tenha registrado que a reincidência do 
réu impediria a aplicação do princípio da insignificância, a 
existência de apenas uma condenação por delito de roubo 
majorado, por fato praticado em 15/6/2005, com trânsito em julgado 
em 15/12/2006 (fl. 14, Apenso 1), não é suficiente para, por si só, 
obstar o reconhecimento do princípio da insignificância.

5. Recurso especial provido para reconhecer a atipicidade material 
da conduta e absolver o recorrente da prática do delito previsto no 
art. 155 do Código Penal.

(REsp 1550584/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
Sexta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016) – negritei.

 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO.

1. Trata-se de tentativa de furto de bens avaliados em menos de 5% 
do valor do salário mínimo da época dos fatos, sendo a vítima uma 
grande rede de loja de varejo. Dessa forma, apesar de o réu ser 
reincidente e possuir ações penais em curso, tais circunstâncias não 
obstam a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista 
as particularidades do caso concreto.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 633.190/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015) – 
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negritei.

Estamos, pois, diante de caso excepcional, ou seja, daquele em que há 

possibilidade da aplicação do princípio da insignificância.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus . No entanto, 

ratificando a liminar deferida, concedo a ordem de ofício para restabelecer a sentença 

absolutória do Juízo da 12ª Vara Criminal de São Paulo (Fórum da Barra Funda) nos 

autos da Ação Penal nº 0022958-68.2016.8.26.0050.

É como voto. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator

Documento: 1665740 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 13/12/2017 Página  1 5 de 16



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
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MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00229586820168260050  20170000288698  22958682016  229586820168260050  83616 
 8362016

EM MESA JULGADO: 07/12/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ FLAUBERT MACHADO ARAÚJO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : RITA DE CASSIA GANDOLPHO  - SP0293626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : MARCONI DE OLIVEIRA FERREIRA 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido e concedeu "Habeas Corpus" de 
ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Jorge Mussi votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.
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