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HABEAS CORPUS Nº 434.707 - SP (2018/0018204-2)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO    

EDUARDO JACOMO TEIXEIRA  - SP295475 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : ROSEMEIRE DOS SANTOS 

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE FURTO. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BENS 
SUBTRAÍDOS CUJO VALOR SE APROXIMA DE 10% DO 
SALÁRIO MÍNIMO. PACIENTE PRIMÁRIA E SEM 
REGISTRO DE MAUS ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA 
DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. VETORES 
PRESENTES. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABEAS CORPUS  NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
– 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. 

– Nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal, 
firmado no julgamento do HC 98.152/MG, Rel. Ministro 
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009, para a 
aplicação do princípio da insignificância devem estar presentes  
certos vetores 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 . 

– Na espécie, se verifica a presença dos referidos vetores, por se 
tratar de tentativa de furto de itens de gênero alimentício, cujo 
valor ultrapassa em pouco 10% do salário mínimo, além de ser a 
paciente primária e sem registro de maus antecedentes, a 
demonstrar ausência de relevante reprovabilidade da conduta e a 
permitir a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes 
desta Corte.

– Habeas Corpus  não conhecido. Ordem concedida de ofício 
para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que 
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rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do Código 
de Processo Penal, aplicando-se ao caso o princípio da 
insignificância.

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, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 24 de abril de 2018(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 434.707 - SP (2018/0018204-2)
RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO    

EDUARDO JACOMO TEIXEIRA  - SP295475 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : ROSEMEIRE DOS SANTOS 

RELATÓRIO

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

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ROSEMEIRE DOS 

SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no 

julgamento da Carta Testemunhável n. 0052501-53.2015.8.26.0050. 

Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela apontada prática 

do delito previsto no art. 155, caput , c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, 

sendo a inicial rejeitada pelo Juízo de 1º grau, aplicando à hipótese o princípio da 

insignificância. 

O representante do Parquet  interpôs apelação, a qual foi rejeitado pelo 

Juízo de 1º grau, ao fundamento de que cabível, no caso, o recurso em sentido estrito, 

por força das disposições do art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ainda inconformado, o representante do Parquet ofereceu Carta 

Testemunhável, a qual foi provida pelo Tribunal a quo, em acórdão assim ementado 

(fl. 11):

Carta Testemunhável. Interposição contra decisão que denegou 
apelação manejada contra decisão que, com lastro no princípio da 
insignificância, rejeitou a denúncia em face da acusada, denunciada 
pela prática de furto simples tentado. Hipótese, nos termos do artigo 
644, do C. P. Penal, que autoriza, desde logo, a análise do mérito. 
Recurso tempestivo que, não obstante tivesse sido nominado como 
apelação, perseguiu a reforma da decisão e o prosseguimento da 
ação. Provimento. Hipótese em que os elementos colhidos não podem 
implicar, desde logo, na rejeição da denúncia formulada em desfavor 
da acusada. Carta provida para determinar o recebimento da 
denúncia, com a consequente instrução do feito.

Documento: 1703418 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 07/05/2018 Página  3 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Nas razões do presente writ , a defesa da paciente alega que a 

tipicidade da conduta não reside apenas no aspecto formal da norma, mas também no 

material, sob o prisma da ofensa ao bem jurídico tutelado. No caso, destaca que a 

paciente é acusada de furtar tão-somente queijos e bebida avaliados em R$ 78,14 

(setenta e oito reais e catorze centavos), as quais foram devidamente restituídas à 

vítima (fl. 4), demonstrando, assim, a ausência de tipicidade material da conduta tida 

por praticada pela paciente.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja trancada a ação 

penal, ante a ausência de justa causa.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem 

para absolver a paciente, em parecer assim ementado (fls. 36/41):

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BENS ALIMENTÍCIOS. RÉ 
PRIMÁRIA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. PARECER 
PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA ABSOLVER A PACIENTE.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 434.707 - SP (2018/0018204-2)
  

VOTO

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

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento 

firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de 

racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a 

sua impetração em substituição ao recurso próprio.

Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou 

coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, 

abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem 

de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: 

STF, HC n. 113890, Relatora Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 3/12/2013, 

publicado em 28/2/2014, STJ, HC n. 287.417/MS, Relator Ministro Sebastião Reis 

Júnior, 4ª Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014 e STJ, HC n. 283.802/SP, 

Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.

Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual 

adequada, para que não haja prejuízo à defesa da paciente, passo à análise da pretensão 

formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento 

ilegal.

Busca-se, no presente habeas corpus , o reconhecimento da atipicidade 

da conduta imputada à paciente, em virtude da aplicação ao caso do princípio da 

insignificância. 

Ao rejeitar a denúncia oferecida pelo representante do Parquet , o 

Juízo de 1º grau ressaltou os seguintes fundamentos (fls. 8/9):

O caso exige a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque 
a agente em tese se apoderou de bens de valor irrisório, os quais 
foram pouco depois recuperados. Realmente, segundo o auto de fls. 
28/29, o valor dos objetos é de R$78,14, ou seja, pouco mais de 10% 
do salário mínimo.

[...]
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Anote-se, por fim, que a ré é primária e não ostenta maus 
antecedentes (Súmula 444 do STJ). 

Isto posto, rejeito a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do 
CPP.

O Tribunal a quo, entretanto, entendeu não ser aplicável o princípio 

da insignificância à hipótese dos autos, aos seguintes fundamentos (fls. 12/15):

ROSIMEIRE DOS SANTOS foi denunciada por furto simples. Isso 
porque no dia 27 de abril de 2015, por volta das 16h50, nas 
dependências do Supermercado Assaí, sediado na Avenida 
Engenheiro Caetano Álvares, nº 1927, Casa Verde, nesta Capital, ela 
tentou subtrair, para si, 4,282 quilos de queijo muçarela e, ainda, um 
litro de uísque “Natu Nobilis”, avaliados, respectivamente, em R$ 
54,24 e R$ 25,90, somente não consumando o delito por 
circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o apurado, a denunciada, resoluta a subtrair mercadorias, 
ingressou no supermercado, apanhou as mercadorias já 
mencionadas, acondicionou-as em uma mochila preta e dele saiu, 
sem pagar por elas. A ação, todavia, foi notada pelo funcionário 
Nélio Pereira dos Santos, o qual acionou policiais lotados no 40º 
Distrito Policial, responsáveis pela detenção de ROSEMEIRE.

O E. Juiz de Direito, então, rejeitou a inicial com lastro no artigo 
395, inciso III, do C. P. Penal, ao argumento de que a conduta estaria 
acobertada pelo manto do princípio da insignificância, eis que os 
bens subtraídos equivaliam a pouco mais de 10% do valor do salário 
mínimo nacional (folhas 35/36).

Contra esta decisão e perseguindo a reforma, o Ministério interpôs, 
tempestivamente, recurso de “Apelação”. E o E. Magistrado, então e 
vislumbrando a hipótese de erro grosseiro, rejeitou-o, aduzindo que a 
irresignação deveria ter sido manejada mediante a interposição do 
recurso adequado, o em sentido estrito (folha 45). Daí a Carta.

Pois bem.

De início e em exame sumário, cumpre observar que, satisfeitos os 
requisitos da tempestividade, o recurso ministerial perseguiu fosse a 
decisão reformada, determinando-se o regular prosseguimento da 
ação penal. É dizer: não obstante tivesse incorrido em equívoco o 
representante ministerial ao nominá-lo, o fato é que o inconformismo 
interposto se trata, mesmo, de recurso em sentido estrito, tudo a 
autorizar, nos termos da regra do artigo 644, do C. P. Penal e 
considerada a boa instrução desta Carta, a prolação, desde logo, de 
pronunciamento acerca do mérito da causa.

E considerado o teor da imputação lançada na denúncia, respeitado 
o posicionamento do E. Magistrado, penso que a decisão, pedindo 
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licença para divergir, deve ser revista, não havendo se falar, prima 
facie, em rejeição dela com lastro na atipicidade da conduta.

Ainda que os bens subtraídos possam ter valor reduzido, o fato é que 
a lei penal tem mecanismos para atenuar os efeitos de sua aplicação, 
quando e se caso. E a mera expressão econômica da ação examinada 
não basta para ensejar a rejeição dela ou, até mesmo, a absolvição 
sumária. É preciso ter em vista, sim, alguma circunstância mais ou 
menos relevante, não verificada nos autos, com a nota de que o 
legislador estabeleceu, para casos dessa natureza, o privilégio.

Desta feita, e a despeito de comungar da preocupação no sentido de 
que a movimentação da máquina judiciária deve considerar o que é 
importante ao convívio social e à segurança do cidadão, não é menos 
certo que a efetiva aplicação desse entendimento como princípio, 
convenhamos, implica na adoção de parâmetros puramente 
subjetivos, muitas vezes contrários à lei.

E mesmo para considerações dessa natureza, nunca é demais 
lembrar, será preciso, sempre, o exame de elementos objetivos 
demonstrando que a rejeição da denúncia formulada em face da ré, 
no caso concreto, atenderia aos interesses da sociedade.

E nos autos não existem elementos possibilitando o acolhimento da 
tese deduzida na decisão: a) há o interesse de agir; b) o fato, em tese, 
é criminoso; c) há indícios claros de autoria e d) os bens subtraídos 
têm alguma relevância econômica, ainda que pouca.

Típico, portanto e em tese, o ato criminoso, com a nota de que, 
insisto, a legislação penal traz mecanismos menos severos para tratar 
de temas como o presente, com a nota de que a pequena lesão 
patrimonial não pode ser tomada em termos absolutos, pena de se 
criar salvo-conduto para a prática de ilícitos nessas condições.

Sobre o tema, é consabido que a lei penal não deve ser invocada para 

atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da 

insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de 

interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem 

restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que 

qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos 

ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social. 

Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão 

com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria 

penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a 
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presença de certos vetores, 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  (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 

5/6/2009). 

Na espécie, a despeito do entendimento aplicado ao tema pelo 

Tribunal a quo, trata-se de furto simples, apenas tentado, de itens de gênero 

alimentício, com valor total que supera em pouco os 10% do salário mínimo da época, 

a revelar a inexistência de prejuízo para a vítima, sem nenhuma circunstância que 

denote maior ofensividade ou reprovabilidade da conduta. 

Ademais, como bem ressaltou o Juízo de 1º grau, a paciente é primária 

e não apresenta maus antecedentes, o que afasta, também por este prisma, qualquer 

óbice à aplicação do princípio da insignificância. Em hipóteses análogas, decidiu esta 

Corte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SUPERAÇÃO 
DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. FURTO SIMPLES 
TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA 
CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

[...]

II - No caso de furto, a verificação da relevância penal da conduta 
requer se faça distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. 
Este, ex vi legis, implica eventualmente, em furto privilegiado; 
aquele, na atipia conglobante (dada a mínima gravidade). A 
interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de 
injusto. 

III - In casu, imputa-se ao paciente a tentativa de furto de uma 
talhadeira no valor de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa reais). 
Na espécie, além de ser o paciente primário, há de se ressaltar a 
reduzida expressividade do valor do bem subtraído. É de se 
reconhecer, diante das peculiaridades do caso, a irrelevância penal 
da conduta. (Precedentes). 

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 
trancar a ação penal n. 0078500-42.2014.8.26.0050, em trâmite 
perante a 8ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP (HC 
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318.935/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 
21/5/2015).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO. 

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. 

2. Trata-se, na realidade, de um princípio de política criminal, 
segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não 
basta a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), 
impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado 
para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao 
bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material). 

3. No caso, considerando o valor dos bens subtraídos (dois salames 
avaliados em R$ 60,00), que foram integralmente recuperados, a 
primariedade do agente, o fato de se tratar de furto simples e, por 
conseguinte, o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima 
ofensividade da conduta, impõe-se a incidência do princípio da 
insignificância. 

4. Recurso provido para, reconhecendo a atipicidade material da 
conduta, absolver o recorrente da imputação que lhe foi atribuída no 
processo crime aqui tratado (RHC 50.372/SP, Rel. Ministro 
GURGEL DE FARIA, Quinta Turma,  DJe 3/3/2015).

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a 

ordem de ofício para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que 

rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, 

aplicando-se ao caso o princípio da insignificância.

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
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EM MESA JULGADO: 24/04/2018

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. HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 EDUARDO JACOMO TEIXEIRA  - SP295475 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : ROSEMEIRE DOS SANTOS 

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, Felix Fischer e Jorge Mussi 
votaram com o Sr. Ministro Relator.
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