
HABEAS CORPUS 156.041 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) :PAULO CORDEIRO DA ROCHA 
IMPTE.(S) :CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI 

JUNIOR 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 Decisão: Trata-se de  habeas corpus com pedido de medida liminar, 
impetrado por Cristovam Dionísio de Barros Cavalcanti Junior, em favor 
de  Paulo  Cordeiro  da  Rocha,  contra  acórdão  da  Quinta  Turma  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ),  que  negou provimento  ao  Recurso 
Ordinário em Habeas Corpus 83.441/MG. (eDOC 7, p. 250)

Consta dos autos que, em 9.2.2012, o paciente foi denunciado pela 
suposta prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código 
Penal, por duas vezes, e no artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do 
CP,  pois,  em 3.4.2011,  teria  subtraído algumas galinhas pertencentes  a 
Joaquim Pinheiro da Silva. (eDOC 6, p. 17)

Para  efetivar  a  subtração,  narra  a  denúncia  que o  paciente  jogou 
milho para as galinhas,  com o propósito de atrai-las para perto de si. 
(eDOC 6, p. 17)

Foi  denunciado,  ainda,  pelo  crime  previsto  no  artigo  244-B,  do 
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescentes,  por  ter  praticado  o  furto  em 
concurso com sua filha, menor de idade.

Em depoimento prestado no dia 7.10.2011, a vítima alegou que havia 
formulado um acordo com o paciente, por meio do qual este lhe pagou a 
quantia de R$ 90,00, a título de indenização pelo prejuízo sofrido. (eDOC 
6, p. 50)

Após a instrução, o Juízo de Direito da Comarca de Turmalina/MG 
condenou o paciente à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 4 dias-multa. 
(eDOC 6, p. 99)

Da sentença, o paciente não apelou, motivo por que ela transitou em 
julgado em 27.1.2014. (eDOC 6, p. 111)

Em 9.7.2015, o paciente impetrou um  habeas corpus no Tribunal de 
Justiça,  sob  o  fundamento  de  nulidade  processual,  por  não  ter  sido 
intimado  pessoalmente  da  sentença,  além  de  sustentar  a  tese  de 
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insignificância da conduta.
O Tribunal de Justiça denegou a ordem, porquanto a sentença foi 

prolatada em mesa de audiência, da qual todos saíram intimados. (eDOC 
6, p. 153)

Registrou-se, ainda, que a aplicação do princípio da insignificância 
significaria violação à coisa julgada.

Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário no Superior 
Tribunal  de  Justiça,  que  negou  provimento  ao  recurso  por  entender 
consumado o crime, bem como inviável a aplicação da  insignificância. 
Eis a ementa:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS  NO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
HABEAS  CORPUS.  FURTO  QUALIFICADO  PELO 
CONCURSO  DE  AGENTES.  CORRUPÇÃO  DE 
MENORES.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA. 
APLICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE 
REDUZIDO  GRAU  DE  REPROVABILIDADE  DO 
COMPORTAMENTO.  OFENSIVIDADE  DA CONDUTA. 
PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A 
aplicação  do  princípio  da  insignificância  reflete  o 
entendimento  de  que  o  Direito  Penal  deve  intervir 
somente  nos  casos  em  que  a  conduta  ocasionar  lesão 
jurídica  de  certa  gravidade,  devendo  ser  reconhecida  a 
atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou 
leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, 
mas também em função do grau de afetação da ordem 
social  que  ocasionem.  2.  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. 3. Inviável o 
reconhecimento de crime bagatelar,  in casu,  porquanto o 
delito  foi  praticado  em  concurso  de  agentes  e  na 
companhia  de  menores,  o  que,  nos  termos  da 
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jurisprudência  deste  Tribunal  Superior,  impede  a 
aplicação do referido brocardo. 4. Não é possível a análise 
de pretensão que somente foi trazida à discussão em sede 
de agravo regimental, tendo em vista que tal providência é 
vedada pela  jurisprudência  deste  Tribunal  Superior,  por 
revelar  nítida  inovação  recursal.  5.  Agravo  regimental 
improvido.” (eDOC 7, p. 250)

Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a 
aplicação do princípio da bagatela.

Sustenta  a  “mínima  ofensividade  da  conduta  do  paciente  já  restou  
demonstrada,  pelas palavras da própria vítima: “que recuperou entre 04 e 05  
galináceos; que recebeu do acusado Paulo o valor correspondente aos galináceos  
que não foram recuperados.” (eDOC 1, p. 2) 

É o relatório.
Decido.
Trata-se de habeas corpus como substituto de revisão criminal.
Inicialmente,  evidencio  que,  após  longo  processo  de  formação, 

marcado  por  decisões  casuais  e  excepcionais,  o  princípio  da 
insignificância acabou por solidificar-se como importante instrumento de 
aprimoramento do Direito Penal, sendo paulatinamente reconhecido pela 
jurisprudência dos tribunais superiores, em especial a deste Tribunal.

Por isso, reconheço plausibilidade à tese sustentada pelo impetrante. 
Em casos análogos, esta Suprema Corte tem reconhecido a possibilidade 
de aplicação do referido princípio. A propósito, menciono os seguintes 
precedentes:  HC  96.822/RS,  rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Primeira  Turma, 
unânime, DJe 7.8.2009 e HC 92.988/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda 
Turma, unânime, DJe 26.6.2009.

Impende destacar, por oportuno, que o princípio da bagatela, como 
postulado  hermenêutico  voltado  à  descriminalização  de  condutas 
formalmente típicas, atua, exatamente, sobre a tipicidade.

Embora admita que a tipicidade penal deva ser vista sob o prisma da 
tipicidade formal, assevero, todavia, que, hodiernamente, ganha relevo a 
denominada tipicidade  material,  consoante  frisou  o  Ministro  Celso  de 
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Mello, ao deferir a ordem no HC 98.152/MG (DJe 5.6.2009):

“(...) o princípio da insignificância que deve ser analisado 
em  conexão  com  os  postulados  da  fragmentariedade  e  da 
intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido 
de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada 
esta  na  perspectiva  de  seu caráter  material,  razão  pela  qual, 
como  bem  sustentou  a  Defensoria  Pública  da  União,  a 
concessão da ordem de habeas corpus, pelo E. Superior Tribunal 
de  Justiça,  deveria  ter  conduzido,  necessariamente,  (…)  à 
absolvição do acusado em razão da ausência de crime e não à 
mera extinção da punibilidade dos fatos praticados.”

Para  que  seja  razoável  concluir,  em caso  concreto,  no  sentido  da 
tipicidade,  mister  se  faz  a  conjugação  da  tipicidade  formal  com  a 
material,  sob  pena  de  abandonar-se,  assim,  o  desiderato  do  próprio 
ordenamento  jurídico  criminal.  Evidenciando  o  aplicador  do  direito  a 
presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á 
diante de caso manifestamente atípico.

Não é razoável  que o Direito Penal  e todo o aparelho do estado-
polícia e do estado-juiz movimentem-se no sentido de atribuir relevância 
à hipótese de furto de algumas galinhas, cuja subtração foi reparada pela 
recuperação e pela indenização pecuniária, antes mesmo do oferecimento 
da denúncia. 

Isso porque, ante o caráter eminentemente subsidiário que o Direito 
Penal assume, impõe-se sua intervenção mínima, somente devendo atuar 
para proteção dos bens jurídicos de maior  relevância e transcendência 
para a vida social. Em outras palavras, não cabe ao Direito Penal, como 
instrumento de controle mais rígido e duro que é, ocupar-se de condutas 
insignificantes,  que ofendam com o mínimo grau de lesividade o bem 
jurídico tutelado.

Assim, só cabe ao Direito Penal  intervir quando outros ramos do 
direito  demonstrarem-se  ineficazes  para  prevenir  práticas  delituosas 
(princípio da intervenção mínima ou  ultima ratio),  limitando-se a punir 
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somente  condutas  mais  graves  dirigidas  contra  os  bens jurídicos  mais 
essenciais à sociedade (princípio da fragmentariedade).

Dessarte,  insta  asseverar,  ainda,  que,  para  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.

Diante  do  exposto,  destaco  que,  no  caso  em  apreço,  o  prejuízo 
material foi insignificante (bem avaliado em R$ 180,00 - cento e oitenta 
reais), que a vítima foi integralmente ressarcida antes do oferecimento da 
denúncia  e  que,  por  isso  mesmo,  a  conduta  não  causou  lesividade 
relevante  à  ordem  social,  havendo  de  incidir,  por  conseguinte,  o 
postulado da bagatela. 

Registro, por fim, que a reparação do dano antes do oferecimento da 
denúncia,  no crime de furto,  não tem o condão de afastar a pretensão 
punitiva,  tampouco  de  extinguir  a  punibilidade,  como  pretende  o 
impetrante. Todavia, é circunstância que deve ser valorada pelo julgador, 
para que avalie a real necessidade de prosseguimento da ação penal.

Nesses termos, tenho que a despeito de restar patente a existência da 
tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo 
abstrato  previsto  na lei  penal)  não  incide,  no  caso,  a  material,  que  se 
traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo-
lhe atípica a conduta imputada.

Ante o exposto, com base no artigo 192,  caput, do RISTF, concedo a 
ordem  para determinar a absolvição do paciente,  com fundamento no 
artigo 386, inciso III, do CPP.

Comunique-se com urgência.
Publique-se. 
Brasília, 11 de maio de 2018.

Ministro Gilmar Mendes
Relator

Documento assinado digitalmente
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