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Acompanha o presente recurso cópia autêntica do AgRg no REsp 1278756/SP, da 5ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, publicado na 
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Tese 375 

 
FURTO – PRIVILEGIADO – PEQUENO VALOR – SALÁRIO MÍNIMO 

COMO REFERÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE. 

O bem de pequeno valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 155 do 

Código Penal deve ter como limite o salário mínimo vigente à época do 

fato.  

 (D.O.E.,  p. )      
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos da Apelação Criminal nº 0072661-75.2010.8.26.0050, 

Comarca de São Paulo, em que é recorrido o sentenciado F.R.O., vem 

perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição da República, artigo 255, § 2o, do RISTJ, artigo 26 da Lei nº 

8.038/90 e artigo 541 e § único do Código de Processo Civil, interpor 

Recurso Especial para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de 

acórdão da Décima Segunda Câmara Criminal, pelos motivos adiante 

aduzidos: 

 

 

 

1. HIPÓTESE  EM  EXAME  

 F.R.O. foi condenado pelo Juízo de Direito da  Comarca da 

Capital à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 11 

dias-multa, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. artigo 71, ambos do 

Código Penal1. 

                                                 
1 Sentença – fls. 74/78 
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 Segundo a denúncia, FABIO subtraiu do interior de uma loja de 

roupas peças de vestuário avaliadas em R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). 

 Inconformado, o acusado apelou buscando o afastamento da 

qualificadora atinente à destreza, bem como da continuidade delitiva; por fim, 

perseguiu o reconhecimento do privilégio. 

 Os julgadores da Colenda Décima Segunda Câmara Criminal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgando a apelação, "Por 

maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso, para o fim de se 

reconhecer a prática de um único delito de furto, afastada a qualificadora 

relativa à destreza, reconhecendo-se, por fim, a figura do furto privilegiado (cf. 

artigo 155, § 2º, do Código Penal), a ensejar o redimensionamento da pena para 

o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a rés do mínimo legal. Ficou vencido o 

Revisor, que dava parcial provimento ao recurso, mas em menor extensão, de 

modo a restar o réu condenado como incurso no art. 155, caput, do C.P., às 

penas de 01 ano de reclusão, em regime aberto, mais 10 dias-multa, à razão de 

1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo, no mais, a r. 

sentença e que fará declaração de voto." 
2.  

 Assim entenderam os Doutos Julgadores, nos termos dos votos 

do Relator SYDNEI DE OLIVEIRA JR. e do Revisor ROBERTO GRASSI 

NETO, a seguir transcritos por imagem: 

                                                 
2 Acórdão – fls. 113/120 
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Assim decidindo, a Egrégia Corte Estadual contrariou o 

disposto no art. 155, § 2º, do Código Penal e dissentiu de julgado de outro 

Tribunal no seguinte tópico: 

O bem de pequeno valor a que se refere o parágrafo 2º do art. 
155 do Código Penal deve ter como limite o salário mínimo 
vigente à época do fato 

 

 

2. CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 A despeito dos argumentos expostos no v. acórdão 

recorrido, não se admite a incidência do benefício do § 2º do artigo 155 ao 

caso em que não é de pequeno valor a coisa furtada, reconhecido o pequeno 

valor com limite no salário mínimo.  

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

        Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

.................................. 

        § 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. 

 

 Então, as circunstâncias para aplicação do furto 

privilegiado denotam situação em que o agente é primário e é de pequeno 

valor a coisa furtada.  

 A doutrina não diverge. Pequeno valor é aquele que não 

ultrapassa o salário mínimo vigente à época do fato. 

 Com bem preleciona MAGALHÃES NORONHA (cf. 

Direito Penal, Volume 2, 22ª edição, Saraiva, 1987, pág. 229): 
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 "Furto de pequeno valor. No § 2º do artigo em estudo 
diminui-se a pena cominada ao crime. É o furto privilegiado. 
Alguns o denominam furto mínimo. Para que se aplique o 
benefício é mister que o delinquente seja primário ou, noutras 
palavras, não reincidente – conclusão inelutável, em face do 
art. 83, I (n. 187). ..... 

 O segundo requisito é que esse trate de coisa de pequeno 
valor. Compete ao juiz a apreciação, o que, entretanto, não 
significa arbítrio. Deve ele atentar à realidade da vida, o que a 
muitos escapa, pois temos visto decisões considerarem de 
valor pequeno importância de certo vulto. A tanto não pode 
ir a liberalidade do julgador, à custa do patrimônio alheio. 
Pequeno valor é o que corresponde ao de um salário mínimo 
ao menos, na época do fato; o que passar daí será excesso.". 

 

 Para DAMÁSIO E. DE JESUS (cf. Direito Penal, 2º, 

Volume, parte especial, 10ª edição, Saraiva, 1988, pág. 327), “é razoável a 

posição que permite o privilégio quando o objeto material não é de valor 

superior ao salário mínimo vigente ao tempo da prática do fato”. 

 Mais recentemente, VICTOR EDUARDO RIOS 

GONÇALVES (cf. Direito Penal Esquematizado – parte especial, 3ª 

edição, Saraiva, 2013, pág. 343) reafirmou o consagrado entendimento 

doutrinário: 

 Em primeiro lugar, há de se dizer que foi adotado um critério 
objetivo no que diz respeito ao conceito de coisa de pequeno 
valor, devendo ser assim considerada aquela que não ultrapassa 
um salário mínimo. Não se deve, assim, comparar o valor do bem 
com o do patrimônio da vítima, na medida em que, se assim fosse, 
o furto cometido contra grandes empresas ou contra pessoas 
detentoras de grande fortuna seria praticamente sempre 
privilegiado. 

 O valor do salário mínimo é aquele vigente à época do 
crime.” 
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 No caso concreto, tem-se que o valor do salário mínimo em 

março/abril de 2010 era de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), enquanto o 

bem subtraído foi avaliado em R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), 

conforme auto de fls. 31. 

 Assim, não faz sentido o abrandamento do que dispõe o § 

2º do artigo 155, CP, tornando-se incompatível sua aplicação quando ocorre 

furto que não é de pequeno valor, ou cuja avaliação excede aquela do 

salário mínimo vigente à época.  

 O tratamento benéfico dado ao autor do furto privilegiado e 

o rigor da pena para aquele que incide em uma das condutas qualificadas do 

crime, por exemplo, acentuam a vontade do legislador em distinguir as 

espécies de furto. 

 Dispondo diversamente dos ensinamentos doutrinários, a E. 

Corte Paulista negou vigência ao artigo 155, § 2º, e a sua parte dispositiva, 

do Código Penal. 

 

 

 

3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 Na  verdade,  a  orientação tomada pela douta Câmara 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dissente 

frontalmente de inúmeras decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

que, de forma reiterada, vem entendendo ser impossível a concessão do 

privilégio ao réu condenado pela prática de subtração de bens de valor 

superior ao do salário mínimo, conforme as ementas seguintes: 

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. 
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. 
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REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA 
IMPRÓPRIA. FURTO. CONDUTA. 

CARACTERÍSTICAS QUE DEMONSTRAM 
REPROVABILIDADE SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE 
MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. 
ESPECIALIDADES QUE TAMBÉM IMPEDEM, NO 
CASO CONCRETO, O RECONHECIMENTO DO 
FURTO PRIVILEGIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. 
CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA 
DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. 

1. O habeas corpus, como é cediço, não é meio próprio para 
pretensão absolutória, porque trata-se de intento que 
demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com 
a via, angusta por excelência. 

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 nº 
84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004)  
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3. Não é insignificante a conduta de furtar fio de cobre, em 
poste na via pública, cuja reposição demandou o dispêndio 
da considerável quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 
ainda mais levando em conta que a ação causou transtornos a 
diversas pessoas que dependem da higidez da rede elétrica. 

4. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter 
bagatelar do comportamento imputado, havendo afetação do 
bem jurídico, diante de reprovabilidade suficiente. 

5. Características que afastam também o reconhecimento do 
furto privilegiado. Precedente da Sexta Turma. 

6. É assente neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no 
Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido de que 
o crime tipificado no artigo 1º da revogada Lei 2.252/54, atual 
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é 
formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da 
efetiva e posterior corrupção do menor. 

7. Ordem denegada. 

(HC 135.669/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 
27/08/2012)  

 

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO 
PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. APLICAÇÃO 
DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. 

INVIABILIDADE. BENS FURTADOS QUE NÃO SE 
CONFIGURAM DE PEQUENO VALOR. 

1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - à 
semelhança do que ocorre no crime de homicídio - passou a 
entender que as qualificadoras, em especial as de natureza 
objetiva, não são incompatíveis com a figura privilegiada do 
delito de furto. 
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2. A partir dessa nova orientação, esta Corte Superior passou, 
também, a admitir a figura do furto qualificado-privilegiado, 
desde que haja compatibilidade entre as qualificadoras e o 
privilégio. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas. 

3. No caso, entretanto, segundo consta do acórdão recorrido, 
cometido o delito em 17/2/2004, foram os bens furtados 
avaliados em R$ 299,73 (duzentos e noventa e nove reais e 
setenta e três centavos), mais, inclusive, do que o salário 
mínimo vigente à época (R$ 240,00 - duzentos e quarenta 
reais), não podendo ser considerados, portanto, de pequeno 
valor, para fins de incidência do privilégio. 

4. Ordem denegada. 

(HC 147.091/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 17/10/2011) 

 

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
RES FURTIVA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA. 
ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO 
AGENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. 

PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. CAUSA 
DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO ART. 155 DO 
CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. 
POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. 
DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 

1. Hipótese em que a Defesa pugna pela aplicação do 
princípio da insignificância pelo furto da quantia de R$ 12,00 
(doze reais), de uma bolsa e de um aparelho celular, objetos 
avaliados em R$ 250,00. E, alternativamente, o 
reconhecimento do furto privilegiado ou a forma tentada. 
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2. A aplicabilidade do princípio da insignificância no delito 
de furto, para afastar a tipicidade penal, é cabível quando se 
evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) 
sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena 
reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. 

3. Na hipótese dos autos, além de expressiva a vantagem 
patrimonial ilícita que se buscou obter, não há como se 
afirmar o desinteresse estatal à repressão do delito, uma vez 
que o Paciente já respondeu outros processos por crime 
contra o patrimônio e por uso de entorpecentes. 

4. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da 
insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar 
constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que 
desvios de condutas ínfimos, isolados, 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, 1.ª 
Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.)  

5. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do 
mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, 
não superassem certo valor tido por insignificante, mas o 
excedesse na soma. E mais: seria um verdadeiro incentivo ao 
descumprimento da norma legal, mormente tendo em conta 
aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. 

6. Não é o caso de se aplicar, também, a pretendida causa de 
diminuição de pena, tendo em vista que, conforme se verifica 
dos autos, o valor da res furtiva representa mais da metade do 
salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, não sendo 
cabível, portanto, na hipótese, a aplicação da causa de 
diminuição de pena prevista no art. 155, § 2.º, do Código 
Penal. Precedentes. 
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7. Considera-se consumado o crime de roubo, assim como o 
de furto, no momento em que o agente se torna possuidor da 
res furtiva, ainda que não obtenha a posse tranquila do bem, 
sendo prescindível que objeto do crime saia da esfera de 
vigilância da vítima. Precedentes 8. Habeas corpus denegado. 

(HC 191.739/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 15/08/2011) 

 

 

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

AgRg no REsp 1278756/SP, 6ª Turma, j. 09/10/2012, DJe 18/10/2012, do 

qual foi relator a Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, acórdão 

esse publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência e que ora se 

oferece como paradigma (documento em anexo), decidiu em sentido 

contrário ao tomado pelo Egrégio Tribunal Estadual, nos seguintes termos:  

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. 

PEQUENO VALOR. INOCORRÊNCIA. 

1. Para o reconhecimento do furto privilegiado é necessário 
que o réu seja primário e que o objeto subtraído seja de 
pequeno valor. 

2. Não se pode reconhecer a figura do furto privilegiado visto 
que o valor do objeto subtraído é muito superior ao do salário 
mínimo vigente à época dos fatos. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
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3.2. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 

 Para o acórdão recorrido: 

“Por fim, considerando-se o auto de avaliação indireta de fl. 
31, pelo qual se atribuiu aos bens surrupiados o valor de R$ 720,00 
(setecentos e vinte reais) sem descontar desta avaliação, ao que 
tudo indica, a margem de lucro do estabelecimento comercial - 
entende-se pela aplicabilidade da figura do furto privilegiado. Com 
efeito, ainda que mantida a qualificadora atinente à destreza, crê-se 
na possibilidade de concorrerem, num caso determinado, 
circunstâncias que tornem o delito de furto qualificado, mas, 
também, demandem o reconhecimento do privilégio a que atine o 
artigo 155, § 2º, do Código Penal. A isso se chega porque, em 
síntese, não há necessariamente incompatibilidade entre os 
requisitos de uma e de outra figura, visto que as circunstâncias que 
qualificam o delito em nada colidem com a possibilidade de sua 
prática por agente primário e que haja amealhado coisa de reduzido 
valor. Ora, inexistindo vedação expressa a tal cumulação, bem 
como ausente qualquer confronto lógico entre um e outro 
dispositivo, não se pode, efetivamente, sustentar a inviabilidade de 
coexistência das duas figuras (cf., neste sentido, RJTACRIM 
45/184, 16ª Câmara, Rel. Eduardo Pereira). No caso em tela, 
embora tal discussão já não demonstre relevância, porquanto se 
tenha operado a desclassificação para a figura simples de furto, 
tem-se que com maior propriedade deva ser reconhecida, levando-
se em conta os valores dos bens subtraídos, bem como o fato de se 
tratar de réu tecnicamente primário, a figura privilegiada, 
comportando reparo, pois, a sanção penal imposta, a qual, 
sopesando-se as circunstâncias que envolveram a prática delitiva, 
que não revelam uma especial gravidade da conduta, deve cingir- se 
ao pagamento de multa, fixada em 10 (dez) diárias, à razão menor 
da lei.”  

(fls. 116/117) 

 

 Enquanto que para o Excelso Superior Tribunal de Justiça: 

“É esta a letra do art. 155, § 2º, do Código Penal:  
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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.  

Dessa forma, para o reconhecimento do furto privilegiado é 
necessário que o réu seja primário e que o objeto subtraído seja de 
pequeno valor.  

In casu, o objeto subtraído foi avaliado em R$ 600,00 
(seiscentos reais), muito superior, portanto, ao valor do salário 
mínimo vigente à época da subtração ( R$ 415,00 - quatrocentos e 
quinze reais), o que afasta a aplicação do furto privilegiado.  

Neste sentido:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 
557, § 1ºA, CPC. CABIMENTO. MOMENTO 
CONSUMATIVO DO FURTO. DESNECESSIDADE 
DA POSSE TRANQUILA DA RES. FURTO 
PRIVILEGIADO. VALOR DA RES FURTIVA MUITO 
SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. 
INAPLICABILIDADE.  

1. Conforme estabelecido no art. 557, § 1º A, do Código 
de Processo Civil, é possível o relator dar provimento 
monocraticamente ao recurso especial em manifesto 
confronto com a jurisprudência deste Tribunal.  

2. O tipo penal classificado como furto consuma-se no 
momento, ainda que breve, no qual o agente se torna 
possuidor da res, não se mostrando necessária a posse 
tranquila.  

3. Afasta-se a incidência do furto privilegiado quando o 
valor dos bens subtraídos é muito superior ao salário 
mínimo.  

4. Agravo regimental improvido.  
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(AgRg no REsp 1265654/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 
02/02/2012, DJe 15/02/2012)  

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. COISA DE 
PEQUENO VALOR. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO.  

"Para a determinação do conceito de coisa de pequeno 
valor para fins de caracterização do furto privilegiado, o 
salário-mínimo pode ser adotado, em princípio, como 
parâmetro de referência, não podendo, todavia, ser 
adotado como critério de rigor aritmético, impondo-se ao 
juiz sopesar outras circunstâncias próprias do caso." 
(Precedente 159.723/SP, DJ de 17.05.99) Recurso especial 
não conhecido.  

(REsp 207181/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2000, 
DJ 07/08/2000, p. 130)  

Isso posto, nego provimento ao agravo regimental.  

É como voto.”  

 (em anexo) 

   

 O caso dos autos, bem como os paradigmas, abrigam a 

hipótese de crime de furto. Contudo, enquanto o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo entendeu possível a concessão do privilégio 

à hipótese em que a res foi avaliada em valor bem acima do salário mínimo 

(“Por fim, considerando-se o auto de avaliação indireta de fl. 31, pelo 

qual se atribuiu aos bens surrupiados o valor de R$ 720,00 (setecentos e 

vinte reais) sem descontar desta avaliação, ao que tudo indica, a 

margem de lucro do estabelecimento comercial - entende-se pela 

aplicabilidade da figura do furto privilegiado. (...) tem-se que com 

maior propriedade deva ser reconhecida, levando-se em conta os valores 

dos bens subtraídos, bem como o fato de se tratar de réu tecnicamente 
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primário, a figura privilegiada...”), o Superior Tribunal de Justiça entendeu 

de maneira diametralmente oposta, vedando a aplicação do § 2º do artigo 

155 à situação em que o valor do bem excede o do salário mínimo da época 

(“Dessa forma, para o reconhecimento do furto privilegiado é 

necessário que o réu seja primário e que o objeto subtraído seja de 

pequeno valor. In casu, o objeto subtraído foi avaliado em R$ 600,00 

(seiscentos reais), muito superior, portanto, ao valor do salário mínimo 

vigente à época da subtração ( R$ 415,00 - quatrocentos e quinze reais), 

o que afasta a aplicação do furto privilegiado)”.  

 Mais acertada, a nosso ver, a posição adotada pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

 

4. PEDIDO 

 Diante de todo o exposto, demonstrado 

fundamentadamente o dissenso pretoriano, aguarda o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO que seja deferido o 

processamento do presente Recurso Especial por essa E. Presidência; e, 

posteriormente, que ele seja conhecido e provido pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, a fim de cassar o v. acórdão recorrido, afastando-se a 

figura do privilégio e restabelecendo-se a condenação lançada em Primeiro 

Grau. 

São Paulo, 10 de setembro de 2013. 

 

 
 

LILIANA MERCADANTE MORTARI 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 


