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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000061-08.2014.8.26.0344, Comarca 

de Marília, em que figura como apelante V. S. F., vem perante Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, art. 255, §2o, do RISTJ, art. 1.029, § 1º, do Código de 

Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, contra o v. acórdão de fls. 130/135, proferido pela 

Colenda 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, pelos motivos adiante aduzidos: 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 O acusado foi denunciado, processado e condenado às 

penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 

11 dias-multa, por infração ao artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, porque 

no dia 31 de dezembro de 2013, na cidade de Marília, arrombou os vidros 
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do veículo Ford KA, placas CVX-0436, conseguiu abri-lo e subtraiu, do seu 

interior o aparelho GPS (sentença de fls. 96/98). 

 Não conformado, o acusado recorreu, tendo a Egrégia 12ª 

Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por 

votação unânime, dado parcial provimento ao recurso para: a) afastar a 

qualificadora do rompimento de obstáculo por ofensa ao princípio da 

proporcionalidade e, com isso, reduzir a pena a 01 ano e 02 meses de 

reclusão; b) reconhecer a reincidência específica, mas fixar o regime 

aberto para início de cumprimento da pena, em conformidade com o voto 

do relator, Des. AMABLE LOPEZ SOTO (fls. 130/135), assim prolatado: 

ACÓRDÃO  
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000061-

08.2014.8.26.0344 , da Comarca de Marília , em que é apelante VINICIUS SERRA FLORINDO, é apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO .  

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: " DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para, desclassificada a conduta 
para furto simples, reduzir a pena privativa de liberdade para 1 ano e 2 meses de reclusão e alterar o 
regime prisional para o aberto, comunicando-se para audiência de advertência em primeira instância. 
V.U. ", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANGÉLICA DE 
ALMEIDA (Presidente) e JOÃO MORENGHI .  

São  Paulo, 4  de  maio  de  2016 .   
Amable  Lopez  Soto  
RELATOR Assinatura Eletrônica  

 
Apelação: Autos n. 0000061-08.2014.8.26.0344  
Comarca: Marília 3ª Vara Criminal  
Apelante: V. S. F.  
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo  
Voto n. 7369 
 

 V. S. F. foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Marília por infração ao artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 2 anos e 4 meses 
de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 11 dias-multa, no piso, sendo-lhe facultado recorrer 
em liberdade (fls. 97/98).  
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Apela a Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência ou inexistência de provas. 
Alternativamente, reclama a concessão do privilégio, com aplicação de pena de multa (fls. 108/112).  

Oferecidas as contrarrazões (fls. 114/116), a Procuradoria de Justiça opinou pelo 
não provimento (fls. 121/122).  

É o relatório.  
De absolvição não se pode cogitar.  
A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão de fls. 13, auto de 

avaliação de fl. 37 e laudo pericial de fl. 53/54.  
Sempre que interrogado, o apelante negou a autoria e a imputação. Alegou que o 

crime foi praticado por algum desafeto seu que, possivelmente objetivando incriminá-lo, abandonou o 
aparelho GPS da vítima em sua casa. A fim de devolver o bem, apanhou- o e passou a procurar o dono. 
Nesse instante foi abordado pela polícia (fls. 7 e 83/84).  

A vítima Mirian Rodrigues deu conta do delito sofrido. Disse que deixou seu veículo 
estacionado em via pública e ingressou em sua casa. Em dado momento, ouviu barulho, saiu e 
constatou que o veículo fora arrombado, tendo sido subtraído o aparelho GPS. Não viu quem o fez. 
Soube depois que o bem fora recuperado pela polícia e restituiu-o (fl. 6).  

Ouvidos nas duas fases do processo, os policiais militares José de Almeida (fls. 3 e 
82) e Kedney da Silva (fls. 5 e 99/100), narraram, em uníssono, que, acionados, compareceram ao local, 
constataram a retirada do aparelho GPS do interior do veículo da vítima mediante a quebra dos vidros 
das janelas das portas e, de posse das características do suspeito, informadas por populares, 
diligenciaram pelas imediações. Algum tempo depois, lograram localizar o apelante em via pública, na 
posse do aparelho subtraído à vítima.  

A condenação era mesmo de rigor. A dinâmica dos acontecimentos não deixa 
margem a dúvida quanto ao que aconteceu. Decorreu pouco tempo entre o momento da subtração e a 
localização do réu na posse do bem subtraído. De ver que os policiais não o abordaram ao acaso. 
Populares presenciaram a cena e, embora não ouvidos no processo, informaram-lhes as características 
do suspeito. Foi justamente esta informação que diferenciou o réu das demais pessoas na populosa 
Marília e viabilizou sua prisão. A desculpa apresentada pelo apelante, já em si inconvincente, restou 
isolada na prova, desmerecendo crédito.  

O GPS foi avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais). Não se está diante de hipótese 
de insignificância nem de bem de pequeno valor, para efeito de concessão de privilégio (benefício este 
não aplicável ao caso, por se tratar de agente reincidente, como se verá adiante), uma vez que aos 
duzentos reais deve-se somar o equivalente ao prejuízo suportado pela vítima para consertar os danos 
causados ao veículo, em que pese tal informação não constar dos autos. 

Incensurável, diante do quadro apresentado, o desate condenatório. O crime 
consumou-se com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima.  

Imperioso reconhecer que, apesar de periciado o dano no automóvel, não é 
possível manter a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por ofensa ao 
princípio da proporcionalidade.  

Com efeito, quando o agente arromba a porta do carro para subtraí-lo não incide a 
qualificadora do inciso I, do §4º, do art. 155 porque se trata de rompimento da própria res furtiva , o 
que afasta sua incidência.  

Dessa forma, por questão de proporcionalidade e racionalidade, se o agente 
buscava tão somente subtrair o que se encontrava no interior de um veículo, conduta claramente 
menos grave do que a hipótese anterior, não há sentido em puni-lo mais severamente, sendo de rigor o 
afastamento da referida qualificadora.  

Este, inclusive, é o entendimento no STJ:  
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PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO INERENTE AO VEÍCULO PARA 
SUBTRAÇÃO DO SOM AUTOMOTOR. FURTO SIMPLES. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se mostra razoável considerar o furto qualificado 
quando há rompimento do vidro do veículo para subtração do som automotor, e considerá-lo simples 
quando o rompimento se dá para subtração do próprio veículo, razão pela qual deve se dar igual 
tratamento a ambos, considerando-se-os, portanto, como furtos simples. 2. Agravo regimental a que se 
nega provimento. (AgRg no REsp 922.395/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011)  

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. 
SUBTRAÇÃO DE BENS DO INTERIOR DE VEÍCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. De acordo com o art. 
155, § 4º, I, do Código Penal, a pena referente à condenação por furto será de dois a oito anos, e multa, 
se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2. No caso dos 
autos, o paciente é acusado de após danificar a porta dianteira de um veículo, subtrair aparelho de CD, 
óculos de sol e pequena quantia em dinheiro. 3. Viola os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade a incidência da qualificadora no caso em questão, pois, tivesse o paciente danificado 
a porta para subtrair o bem principal - veículo - e também os acessórios responderia por furto simples. 
4. Ordem concedida, com o intuito de restabelecer a sentença. (HC 121.822/MG, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 03/08/2011)  

Dessa forma, deve ser desclassificada a conduta para a de furto simples 
consumado.  

No que concerne às penas, o Magistrado fixou a base no mínimo e, na segunda fase 
do cálculo, promoveu acréscimo de 1/6 pela reincidência.  

O réu, em decorrência de condenação anterior definitiva pela prática de outro 
crime de furto, é comprovadamente reincidente (fls. 11/12 do apenso de antecedentes).  

Operada a desclassificação para furto simples e mantido o criterioso acréscimo de 
1/6 promovido na segunda fase do cálculo, fica a pena privativa de liberdade redimensionada para 1 
ano e 2 meses de reclusão, inalterada a pena de multa.  

A reincidência, específica, inviabiliza a concessão de qualquer benefício legal.  
Quanto ao regime inicial, em que pese a reincidência, na especial hipótese sob 

exame, entendo aplicável o inicial aberto. O aparelho GPS foi recuperado, ao que consta, intacto, o que 
reduziu o prejuízo suportado pela vítima aos danos já mencionados, não apurados nos autos. As penas 
foram sensivelmente reduzidas e o réu permaneceu preso durante quase 02 (dois) meses, de 
31/12/2013, data do flagrante, até 21/02/2014 (fl. 69), quando concedida a liberdade provisória. Trata-
se, ademais, de crime praticado sem violência ou grave ameaça. Desnecessário, portanto, o maior rigor 
penitenciário neste momento, sendo suficiente o regime aberto para início de cumprimento de pena.  

Nesse sentido, recente voto do Min. Barroso ilustra a desnecessidade de prisão aos 
crimes praticados sem violência ou grave ameaça, mesmo em se tratando de hipótese de furto 
qualificado: 

Ementa: PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. 
REINCIDÊNCIA. (...) 6. Mesmo quando se afaste a insignificância por força da reincidência ou da 
qualificação do furto, o encarceramento do agente, como regra, constituirá sanção desproporcional, por 
inadequada, excessiva e geradora de malefícios superiores aos benefícios. 7. Como consequência, deve 
ser fixado regime inicial aberto domiciliar, substituindo-se, como regra, a pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos, mesmo em se tratando de réu reincidente, admitida a regressão em caso de 
inobservância das condições impostas. Interpretação conforme a Constituição do Código Penal (arts. 33, 
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§ 2º, c; 44, II, III e § 3º) e da Lei de Execução Penal (art. 117). (...) 9. Ordem concedida para considerar 
atípica a conduta do paciente. (HC nº 123.108/MG. Rel. Min. Barroso) (g.n.).  

Dessa forma, entendo adequada a aplicação do regime aberto, a fim de dar 
concretude ao princípio da proporcionalidade. Frente ao exposto, pelo meu voto,  

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para, desclassificada a conduta para furto 
simples, reduzir a pena privativa de liberdade para 1 ano e 2 meses de reclusão e alterar o regime 
prisional para o aberto, comunicando-se para audiência de advertência em primeira instância.  

Amable Lopez Soto  
relator  
 

A orientação tomada pela douta Décima Segunda Câmara 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastando 

a qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4°, 

inciso I, do Código Penal, bem como fixando o regime inicial aberto para 

réu reincidente, dissente frontalmente das decisões do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça a respeito das matérias, bem como contraria o 

disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o que autoriza a 

interposição do presente recurso, com  base nas alíneas “a” e “c”, do 

artigo 105, III, da Constituição da República, para que prevaleça as 

seguintes teses jurídicas:  

 a) A quebra de vidro de automóvel, para a subtração de 
objeto que se encontra no seu interior, caracteriza a qualificadora 
prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155 do Código Penal. 
 
 b) O condenado a pena privativa de liberdade igual ou 
inferior a 04 anos, se reincidente, não pode iniciar seu cumprimento em 
regime aberto. 
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2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: ARROMBAMENTO DE VEÍCULO 

PARA SUBTRAIR BENS DO SEU INTERIOR 

 Pacífico o entendimento das duas Turmas do C. Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que o arrombamento de vidros ou das portas do veículo para 

subtrair bens que se encontram em seu interior, configura a qualificadora do 

rompimento de obstáculo prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal. 

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. 
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUEBRA DO VIDRO DO 
AUTOMÓVEL. INCIDÊNCIA QUALIFICADORA. INAPLICABILIDADE 
DO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL AO DELITO 
QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA. 
I. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que 
a subtração de objetos situados no interior de veículo, 
mediante a destruição do vidro, qualifica o delito (Precedente). 
II. No que se refere à aplicabilidade da causa de diminuição de 
pena prevista no § 2º do art. 155 do CP, esta Turma encampou 
o entendimento de que o privilégio seria incompatível com a 
forma qualificada do delito de furto (Precedentes). 
III. Mesmo se tratando de réu primário, a minorante não deve 
ser aplicada ao furto qualificado, porquanto a qualificadora 
revela, per si, a maior gravidade da conduta, não havendo, por 
consectário, como ser reconhecida a preponderância do 
desvalor do resultado sobre o desvalor da conduta. 
IV. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. 
(HC 172.548/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado 
em 02/12/2010, DJe 13/12/2010) 
 
 
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO 
DE SOM AUTOMOTIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA 
PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE AFASTAMENTO DE 
QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. 
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA. 
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1.   É pacífico o entendimento desta Corte de que  a violação do 
veículo para subtração de bens localizados em seu interior qualifica o 
furto (por rompimento de obstáculo). 
2.   Inafastável, portanto, a qualificadora em questão se constatada a 
destruição do vidro traseiro do automóvel da vítima para 
apoderamento de aparelho CD player. 
3.   Parecer ministerial pela denegação da ordem. 
4.   Ordem denegada. 
(HC 99.362/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA 
TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 19/12/2008) 

 

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO 
DE OBSTÁCULO. INCIDÊNCIA. SUBTRAÇÃO DE BENS DO INTERIOR DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR. DESTRUIÇÃO DE VIDRO. DOSIMETRIA DA 
PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 
PERSONALIDADE. CONSIDERAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE 
ELEMENTOS PARA SUA AFERIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA 
EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. INCIDÊNCIA COMO 
ATENUANTE. 
I - Na linha de precedentes desta Corte, com a ressalva do relator, a 
subtração de objetos situados no interior de veículo, mediante 
rompimento de obstáculo, (in casu, destruição do vidro traseiro), 
qualifica o delito. 
II - Não havendo elementos suficientes para a aferição da 
personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa 
a fim de supedanear o aumento da pena-base (Precedentes). 
III - Se a confissão na fase inquisitorial, posteriormente retratada em 
juízo, alicerçou o decreto condenatório, é de ser reconhecido o 
benefício da atenuante do art. 65, III, alínea "d", do CP (Precedentes 
do Pretório Excelso e desta Corte). 
Ordem parcialmente concedida para anular a r. decisão condenatória 
unicamente quanto à dosimetria da pena, a fim de que outra seja 
proferida com nova e motivada fixação da reprimenda. 
(HC 127.464/MG, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 05/05/2009, DJe 31/08/2009) 

 

2.1. DECISÃO PARADIGMA 
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 No julgamento do EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL n. 1.079.847/SP, Terceira Seção, j. 22.05.2013, DJe 

05.09.2013, Rel. Ministro JORGE MUSSI, que se oferece como paradigma e 

que está publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência, assim decidiu 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP    Nº 1.079.847 - SP (2012⁄0120036-4) 
   
RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI 

EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  

EMBARGADO  : WANDERLEI VERONA ANTENOR (PRESO) 

ADVOGADOS : AGOSTINHO ANTÔNIO PAGOTTO - DEFENSOR DATIVO 

    DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO  

    DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP  
EMENTA 

  
CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DESTRUIÇÃO OU 
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VIDRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBTRAÇÃO DE APARELHO SONORO. 
CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO I DO § 4º DO ART. 155 DO CP. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
1. A subtração de objetos localizados no interior de veículo automotor, mediante o rompimento ou 
destruição do vidro do automóvel, qualifica o furto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
2. De rigor a incidência da qualificadora do inciso I do § 4º do art. 155 do CP quando o agente, visando 
subtrair aparelho sonoro localizado no interior do veículo, quebra o vidro da janela do automóvel para 
atingir o seu intento, primeiro porque este obstáculo dificultava a ação do autor, segundo porque o 
vidro não é parte integrante da res furtiva visada, no caso, o som automotivo. 
3. Comprovada por perícia a destruição do obstáculo, não há como afastar a qualificadora prevista no 
art. 155, § 4º, I, do Código Penal. 
4. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público 
para restabelecer a sentença que reconheceu a qualificadora tipificada no art. 155, § 4º, I, do Código 
Penal. 
  
     ACÓRDÃO 
  
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal 
de Justiça, na  conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, Retomado o julgamento, após 
o voto-vista divergente do Sr. Ministro Og Fernandes, conhecendo dos embargos de divergência, mas 
negando-lhes provimento, no que foi acompanhado pelo Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, e dos votos 
dos Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Assusete Magalhães, Alderita Ramos de Oliveira 
(Desembargadora convocada do TJ⁄PE), Campos Marques (Desembargador convocado do TJ⁄PR) e 
Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ⁄SE), acompanhando o Sr. Ministro Relator, por 
maioria, acolher os embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
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Vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes (voto-vista) e Sebastião Reis Júnior, que conheciam dos 
embargos de divergência, mas negavam-lhe provimento. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, 
Assusete Magalhães, Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ⁄PE), Campos 
Marques (Desembargador convocado do TJ⁄PR) e Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do 
TJ⁄SE) votaram com o Sr. Ministro Relator.  
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz. 
Vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes (voto-vista) e Sebastião Reis Júnior.    
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.  
 Brasília (DF), 22 de maio de 2013(Data do Julgamento) 
   

MINISTRO JORGE MUSSI 
Relator 

     
RELATÓRIO 

  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de embargos de divergência 
apresentados pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido nos autos do AgRg no REsp n. 
1.079.847⁄SP, assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO. OBJETO. INTERIOR DO VEÍCULO. OBSTÁCULO. 
ROMPIMENTO. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. 

1. A jurisprudência da Sexta Turma desta Corte firmou-se no sentido de que não se mostra razoável 
reconhecer como qualificadora o rompimento de obstáculo para furto de objetos existentes no interior 
do veículo, e considerar como furto simples a subtração do próprio veículo automotor, sob pena de 
violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
 Sustenta o Ministério Público Federal que o acórdão vergastado está em dissonância com o que vem 

decidindo a Quinta Turma desta Corte Superior em situações semelhantes, defendendo que a quebra do 
vidro de veículo automotor para subtração de bens que se encontram em seu interior configura a 
qualificadora descrita no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. 

Aponta como aresto paradigma o julgamento proferido nos autos do REsp. n. 1.112.926⁄SP. 

Admitidos os embargos, a Defensoria Pública da União apresentou impugnação, sustentado que o 
restabelecimento da qualificadora tipificada no inciso I do art. 155, § 4º, do Estatuto Repressor violaria 
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao punir com mais severidade - subtração de 
aparelho sonoro de veículo automotor - conduta menos gravosa que a subtração do próprio automóvel, 
de valor mais elevado e pelo qual o agente responderia por furto simples. 

É o relatório.   

VOTO 
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 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Consta dos autos que o embargado foi 

condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal (furto qualificado pela 
destruição de obstáculo à subtração da coisa), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 11 (onze) dias multa, porque: 
[...] no dia 19 de março de 2006, por volta das 20:40 horas, do interior do veículo Toyota Hilux CS, placas 
DQK-6090⁄Fernandópolis, que se encontrava estacionado na avenida Ângelo Mioto, defronte ao nº 120, 
centro, nesta cidade e comarca, Wanderlei Verona Antenor, qualificado às fls. 09⁄12, subtraiu para si, 
mediante rompimento de obstáculo, um aparelho toca CD, marca 'Buster', pertencente à vítima José 
Afonso Cáfaro. 
Apurou-se que o denunciado, aproveitando-se da falta de vigilância no local, após quebrar o vidro da 
porta do lado direito do referido veículo, do seu interior subtraiu o aparelho toca CD, que estava 
instalado no painel. (fls. 4⁄5 e-STJ) 
 Contra a sentença condenatória a defesa interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, por sua 9ª Câmara B do 5º Grupo da Seção Criminal, dado parcial provimento ao 
reclamo defensivo para desclassificar a conduta do agente para furto simples - art. 155, caput, do CP -, 
redimensionando sua sanção para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial 
semiaberto, mais pagamento de 11 (onze) dias multa. 

O órgão ministerial interpôs recurso especial buscando o restabelecimento da qualificadora descrita no 
inciso I do § 4º do art. 155 do Estatuto Penal, ao qual, em decisão monocrática do Exmo. Sr. Ministro OG 
FERNANDES, foi negado provimento (fls. 281⁄283). 

Não satisfeito, o Parquet Federal agravou regimentalmente, tendo a 6ª Turma confirmado o decisum. 

Nos embargos de divergência, discute-se a incidência, ou não, da qualificadora no crime de furto do 
rompimento ou destruição de obstáculo na hipótese de quebra do vidro de veículo automotor para a 
subtração de aparelho sonoro localizado em seu interior. 

De início, observa-se discordância contemporânea entre as Turmas que julgam a matéria Criminal nesta 
Corte Superior, em especial acerca da interpretação⁄alcance do  inciso I do § 4º do art. 155 do Diploma 
Penalista. A propósito vale transcrever o dispositivo em questão, in verbis: 

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 
Pena - reclusão de um a quatro anos e multa. 
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: 
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 
 Pela incidência da qualificadora, veja-se: 
  
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE 
OBSTÁCULO. VIDRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. DECISÃO 
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
1. Verifica-se que a decisão agravada foi proferida em conformidade 
com o entendimento assentado por esta Quinta Turma no sentido de que a subtração de objetos 
situados no interior de veículo automotor, 
mediante rompimento ou destruição dos vidros, qualifica o furto. Precedente do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp. n.º 165.528⁄DF, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 28⁄8⁄2012 e DJe 9⁄10⁄2012). 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O 
PATRIMÔNIO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA (ART. 155, § 4º, I, DO CP). 
INCIDÊNCIA. 
1. A orientação jurisprudencial desta Quinta Turma firmou-se no sentido da incidência da qualificadora 
do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, quando o agente, para 
subtrair a coisa que se encontra no interior do veículo, comete o furto mediante o rompimento ou 
destruição dos vidros. Precedentes do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp. n.º 144.032⁄DF, Rel. Min. ADILSON 
VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄RJ), Sexta Turma, julgado em 12⁄6⁄2012 e DJe 
28⁄6⁄2012). 
 Por outro lado, pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, colhem-se os seguintes 

julgados: 
  
PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. 
IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA 
DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO 
INERENTE AO VEÍCULO PARA A SUBTRAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO. FURTO SIMPLES.  
RECONHECIMENTO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO. 
1. [...] 
4. In casu, busca-se a desclassificação do delito de furto consumado para o tentado, em situação na 
qual, pacificamente, a jurisprudência desta Corte reconhece a modalidade consumada. Precedentes. 
5. Não se mostra razoável considerar o furto "qualificado" quando há rompimento do vidro do veículo 
para a subtração do som automotivo, e considerá-lo "simples" quando o rompimento se dá para a 
subtração do próprio veículo, razão pela qual deve se dar igual tratamento a ambos, considerando-se-os, 
portanto, como furtos "simples". 
6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedido a fim de se afastar a 
qualificadora de rompimento de obstáculo e reduzir a reprimenda. (HC n.º 153.472⁄SP, Rel. Min. MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 21⁄8⁄2012 e DJe 29⁄8⁄2012). 
   
Veículo (rompimento dos vidros dianteiro e lateral). Subtração (frente removível do tocador de CD). Furto 
(simples⁄qualificado). Sentença (furto simples). Apelação (furto qualificado). Qualificadora (não 
ocorrência). Princípio da proporcionalidade (aplicação). 
1. O saber penal tem uma finalidade prática, que é atuar no mundo dos fatos. Assim, a dogmática 
jurídica moderna deve incorporar dados da realidade aos conceitos abstratos a fim de zelar pela 
segurança jurídica. 
2. À vista disso, não se pode considerar o vidro de um automóvel – coisa quebradiça e frágil –, que, no 
mundo dos fatos, não impede crime algum, obstáculo, impedimento ou embaraço à subtração da coisa. 
3. Não se pode cominar pena mais grave àquele que, ao quebrar o vidro de um veículo, subtrai a frente 
removível do aparelho de som, sob pena de se ofender diretamente o princípio da proporcionalidade. 
4. Habeas corpus deferido para se excluir a qualificadora, restabelecendo-se a sentença. (HC n.º 
152.833⁄SP, Rel. Min. NILSON NAVES, Sexta Turma, julgado em 5⁄4⁄2010 e DJe 20⁄9⁄2010). 
 Como visto, a Sexta Turma deste Sodalício Superior vêm entendendo que deve ser afastada a 

qualificadora pelo rompimento ou destruição de obstáculo quando haja quebra do vidro do veículo 
automotor para subtração de objeto localizado em seu interior, ante a aplicabilidade dos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade. 
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No entanto, nota-se que a conduta de violar o automóvel, mediante a destruição do vidro para que seja 
subtraído bem que se encontre em seu interior - no caso, um aparelho de som automotivo - configura o 
tipo penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, previsto no art. 155, 
§ 4º, inciso I, do CP. 

A respeito da natureza jurídica e do alcance da qualificadora em questão, colacionam-se as lições de 
Cezar Roberto Bittencourt, in verbis: 

 "O modus operandi, no crime de furto, pode apresentar particularidades que representem maior 

gravidade na violação do patrimônio alheio, produzindo maior alcance social, tornando a conduta mais 
censurável e, por isso mesmo, merecedora de maior punibilidade, que pelo maior desvalor da ação, quer 
pelo maior desvalor do resultado (destruição ou rompimento de obstáculo) 
(...) 
A graduação do injusto penal observa sua maior ou menor danosidade, que ora é representada, como 
dissemos, pelo desvalor da ação, ora pelo desvalor do resultado. Inegavelmente, como destaca Weber 
Martins Batista (O furto e o roubo no Direito e no Processo Penal, e. ed., Rio de janeiro, Forense, 1997), a 
reprovabilidade é maior para quem utiliza meios excepcionais para superar obstáculos defensivos do 
patrimônio alheio, ou se organiza para essa finalidade..." (Código Penal Comentado, Editora Saraiva, 5ª 
edição, 2009, p. 541⁄542) 
 Dúvidas não há de que, num Estado Democrático de Direito, é assegurado, como um dos seus princípios 

materiais, o da proporcionalidade, o qual determina que a cominação ou mesmo a aplicação da pena 
esteja em consonância com a gravidade do delito perpetrado. 

No entanto, a reprimenda mais severa cominada à forma qualificada do delito em questão tem razão de 
ser, tendo em vista a maior gravidade e reprovabilidade da conduta nela descrita, uma vez que o 
agente, na espécie, utilizou-se de meios para destruir o obstáculo (vidro) visando com isso alcançar a res 
furtiva (o aparelho de som). 

Trata-se, pois, de opção legislativa, em que se procura reprimir mais severamente tal conduta, por 
entendê-la dotada de maior lesividade. 

Observa-se, no caso, que a violência empregada não foi dirigida contra a coisa subtraída e sim contra o 
obstáculo existente entre o agente e o objeto pretendido - indicando maior reprovabilidade da conduta 
-, já que o vidro do veículo automotor constitui meio que dificulta a ação do ofensor e não integra a 
coisa furtada. 

Neste sentido a lição de FLÁVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS, in verbis:  

"Obstáculo é o empecilho que protege a coisa, dificultando a subtração. Vejamos alguns exemplos de 
incidência da qualificadora: a) arrombar a porta da casa; b) matar o cão de guarda da residência; c) 
destruir as telhas para adentrar a residência; d) cortar os fios do alarme do automóvel ou da cerca 
eletrificada. 
Cumpre ressaltar que não há necessidade de o obstáculo ter sido previamente estabelecido para a 
defesa da coisa, bastando que se preste a essa finalidade. Mas o obstáculo deve apresentar um 
mínimo de resistência, senão exclui-se a qualificadora. 
Sobre o conceito de obstáculo paira controvérsia. Para uns, deve ser exterior à coisa, e não inerente à 
ela, de modo que a destruição do vidro para subtrair o automóvel constitui furto simples, porque a 
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danificação recaiu sobre a própria coisa furtada, e, por razões lógicas, o fato menos grave, qual seja, 
destruição do vidro para furtar o toca-CD do automóvel, caracteriza furto simples, embora o vidro seja 
exterior ao automóvel. Para outros, obstáculo é tudo aquilo que dificulta a subtração, seja exterior ou 
inerente à coisa furtada, sendo o furto qualificado nas duas hipóteses, isto é, destruição do vidro para 
subtrair o veículo ou o toca CD. Preferimos esta última exegese, porque o obstáculo é qualquer coisa que 
dificulta a subtração, seja inerente ou exterior àquilo que se pretende furtar. Exemplos: o vidro do carro; 
a campainha da casa; o alarme; a trava da direção do veículo; a parede da casa, etc." - negrito nosso - 
(Direito Penal, Parte Especial, Vol. 2, Editora Saraiva, 2ª edição, 2009, p. 350⁄351) 
 Vale observar que a configuração da qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do Diploma 

Penalista não viola o princípio da proporcionalidade nesse caso, já que o Supremo Tribunal Federal, 
guardião da Constituição Nacional e dos preceitos normativos nela dispostos, vêm se posicionando 
quanto à sua incidência nas hipóteses de quebra de vidro de veículo automotor para subtração de 
aparelho de som e demais objetos localizados em seu interior. 

Neste sentido, tem-se: 

Habeas corpus. Penal. Arrombamento de veículo automotor para furtar objeto. Incidência da 
qualificadora do inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal. Precedentes. Ordem denegada. 1. A 
jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “configura o furto qualificado a violência 
contra coisa, considerado veículo, visando adentrar no recinto para retirada de bens que nele se 
encontravam” (HC nº 98.606⁄RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28⁄5⁄10). 2. 
Ordem denegada. (HC n.º 110.119⁄MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13⁄12⁄2011 
e DJe 24⁄2⁄2012). 
  
 PENAL. HABEAS CORPUS. ARROMBAMENTO DE AUTOMÓVEL PARA FURTAR OBJETOS. INCIDÊNCIA DA 

QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4º, I DO CP. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante já 
decidiu esta Corte, ‘a destruição ou avaria de automóvel para a subtração de objeto que se encontra em 
seu interior faz incidir a qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal’ (HC 
95.351⁄RS, rel. Min, Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2008). 2. Tendo o paciente 
usado de violência contra obstáculo que dificultava a subtração dos objetos, deve incidir a qualificadora 
do § 4º, I do art. 155 do CP. 3. Habeas corpus denegado. (HC nº 98.406⁄RS, Segunda Turma, Relatora a 
Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º⁄7⁄09). 
 Assim, o acórdão vergastado, ao afastar a qualificadora em epígrafe pela aplicabilidade dos princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, destoa do entendimento sufragado por ambas as Turmas do 
Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, observa-se nos autos que foi realizada, a tempo e modo, a perícia que comprovou a destruição 
do vidro do veículo automotor (fls. 83⁄86), autorizando o reconhecimento da qualificadora em questão. 

Logo, torna-se de rigor a incidência da qualificadora insculpida no inciso I do § 4º do art. 155 do Código 
Penal quando o agente, visando a subtração de objetos localizados no interior do veículo, quebra o vidro 
da janela do automóvel para atingir o seu intento, primeiro porque este obstáculo dificultava a ação do 
autor, segundo porque o vidro não é parte integrante da res furtiva visada, no caso, o som automotivo. 

Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos de divergência para fazer prevalecer o 
entendimento do julgado paradigmático e, assim, dar provimento ao recurso especial do Ministério 
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Público para restabelecer a sentença que reconheceu a qualificadora tipificada no art. 155, § 4º, I, do 
Código Penal. 

É o voto.   

VOTO-VISTA 
  
O SR. MINISTRO OG FERNANDES: Sra. Presidente, como bem salientado pelo Eminente Relator, 
Ministro Jorge Mussi, a matéria tratada nos presentes embargos de divergência diz respeito à 
caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código 
Penal, vale dizer, se a destruição ou avaria de automóvel para a subtração de objeto que se encontra em 
seu interior faz incidir a referida qualificadora. 
Após o voto do Ministro Relator acolhendo os embargos para fazer prevalecer o entendimento da 
Quinta Turma, e, por conseguinte, restabelecer a sentença 1º grau, pedi vista para melhor exame da 
matéria.  
Infere-se dos autos que Wanderlei Verona Antenor foi condenado, em primeiro grau, como incurso nas 
sanções do art. 155, § 4º, I, do Código Penal, porque subtraiu, do interior de um veículo, mediante 
rompimento de obstáculo - quebra do vidro da porta do passageiro -, um aparelho de CD. 
À apelação interposta pela Defesa, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para 
desclassificar o crime imputado ao réu para furto simples. Inconformado, o Ministério Publico interpôs 
recurso especial, ao qual a Sexta Turma desta Corte negou provimento. 
Há realmente controvérsia entre as Turmas que compõe a 3ª Seção desta Corte.  
A questão central é verificar se é razoável punir mais severamente aquele que subtrai um acessório do 
que aquele que avança contra o principal. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência elencam duas 
posições acerca da aplicação da majorante de rompimento de obstáculo, para fins de furto. 
Para a primeira, adotada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, qualquer obstáculo que 
implique dificuldade para subtração da coisa, qualifica a conduta criminosa do agente. 
A posição contrária, a que me filio, recorre ao princípio da proporcionalidade para vedar qualquer 
sanção superior àquela que, comparativamente, seria aplicada em hipótese abstratamente mais grave. 
De notar que, se o agente, no caso, tivesse danificado o vidro (obstáculo) e subtraído o veículo (com o 
aparelho de CD) responderia por furto simples. No entanto, porque furtou o acessório acima narrado, 
lhe é imputada a prática do crime na forma qualificada. A consequência, sabemos nós, é que nesse 
último caso a pena é aplicada no dobro. 
Vejamos: 
  

 
FURTO SIMPLES 

 
FURTO QUALIFICADO 

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa 
alheia móvel: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e 
multa, se o crime é cometido: 
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à 
subtração da coisa; 
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, 
escalada ou destreza; 
III - com emprego de chave falsa; 
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. 
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No processo de submissão da lei ao filtro constitucional, imposto ao julgador, cabe-lhe a defesa dos 
direitos fundamentais. Assim, se o preceito está em harmonia com a Constituição, válido é; se de 
interpretação dúbia, empresta-se aquela que melhor confira eficácia normativa à Carta Política; se não 
resiste ao embate com os seus princípios, é declarado inconstitucional. Isso porque não se pode salvar a 
lei à custa da Constituição, norma sabidamente de maior envergadura em um ordenamento jurídico. 
É bem de ver, em primeiro lugar, que no Estado Democrático de Direito, a produção das normas deve se 
mostrar ajustada com o processo constitucional, matriz e bússola de navegação do devido processo 
legislativo. 
Leia-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni, in "Teoria Geral do Processo", 3ª ed., p. 97⁄98: 
  
Já se deixou claro que a lei, no Estado contemporâneo, tem a sua substância condicionada aos princípios 
constitucionais de justiça e aos direitos fundamentais. Compreender a lei a partir dos direitos 
fundamentais significa inverter a lógica da idéia de que esses direitos dependem da lei, pois hoje são as 
leis que têm a sua validade circunscrita aos direitos fundamentais, além de só admitirem 
interpretações que a eles estejam adequadas. (grifei) 
Isso obviamente representa uma reação contra o princípio da supremacia da lei e contra o absolutismo 
do legislador. A forma normativa dos direitos fundamentais, ao impor o dimensionamento do produto 
do legislador, faz com que a Constituição deixe de ser encarada como algo que foi abandonado à 
maioria parlamentar. A vontade do legislador, agora, está submetida a vontade suprema do povo, ou 
melhor, à Constituição e aos direitos fundamentais... Note-se que, quando a norma não pode ser 
interpretada de acordo com a Constituição, evidentemente não há interpretação de acordo, porém 
necessidade de controle da constitucionalidade da lei. 
 É preciso compreender, nessa linha de raciocínio, que os princípios, no que diz respeito a sua natureza, 

constituem-se verdadeiras normas jurídicas e, por isso, impõe-se-lhes observância, dada a sua força 
cogente. 
A meu sentir, a cega aplicação da qualificadora do rompimento no caso em questão não anda em 
harmonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entrando em rota de colisão com 
a Constituição e com a evolução do Direito Penal. 
Não ignoro a existência de precedentes isolados da 1ª e 2ª Turmas do Supremo Tribunal Federal, 
entretanto, mantenho o posicionamento que vem sendo adotado pela Sexta Turma desta Corte, nos 
termos dos seguintes julgados: 
 Veículo (rompimento dos vidros dianteiro e lateral). Subtração (frente removível do tocador de CD). 

Furto (simples⁄qualificado). Sentença (furto simples). Apelação (furto qualificado). Qualificadora (não 
ocorrência). Princípio da proporcionalidade (aplicação). 
1. O saber penal tem uma finalidade prática, que é atuar no mundo dos fatos. Assim, a dogmática 
jurídica moderna deve incorporar dados da realidade aos conceitos abstratos a fim de zelar pela 
segurança jurídica. 
2. À vista disso, não se pode considerar o vidro de um automóvel – coisa quebradiça e frágil –, que, no 
mundo dos fatos, não impede crime algum, obstáculo, impedimento ou embaraço à subtração da 
coisa. 
3. Não se pode cominar pena mais grave àquele que, ao quebrar o vidro de um veículo, subtrai a frente 
removível do aparelho de som, sob pena de se ofender diretamente o princípio da proporcionalidade. 
4. Habeas corpus deferido para se excluir a qualificadora, restabelecendo-se a sentença. (HC 152833⁄SP, 
Relator Ministro NILSON NAVES, DJe 20⁄09⁄2010) 
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HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE OBJETO NO INTERIOR DE VEÍCULO. 
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.  
(...)  
1. Consoante entendimento consolidado no âmbito da Sexta Turma deste Superior Tribunal, não se 
mostra razoável considerar como qualificado o furto de objeto no interior do veículo, ainda que com 
rompimento de obstáculo, e como simples a subtração do próprio veículo automotor, sob pena de se 
ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.  
(...)  
4. Ordem parcialmente concedida para afastar a qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do 
Código Penal, tornando a reprimenda do paciente definitiva em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 
dias-multa, bem como para fixar-lhe o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. (HC n.º 
174.259⁄SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07⁄02⁄2012, DJe 
21⁄03⁄2012).  
 PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO INERENTE AO VEÍCULO PARA SUBTRAÇÃO DO SOM 
AUTOMOTOR. FURTO SIMPLES. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 
1. Não se mostra razoável considerar o furto qualificado quando há rompimento do vidro do veículo 
para subtração do som automotor, e considerá-lo simples quando o rompimento se dá para subtração 
do próprio veículo, razão pela qual deve se dar igual tratamento a ambos, considerando-se-os, 
portanto, como furtos simples. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 922395⁄SP, Relatora Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 21⁄02⁄2011) 

 Diante do exposto, a meu ver, torna-se incabível a condenação por furto qualificado ao agente que 

subtrai um bem do interior do veículo por arrombamento, já que não se pode conceber que uma 
conduta menos gravosa receba uma punição mais rigorosa, ao passo que a conduta mais grave receba 
um menor grau de reprovabilidade. 

Assim, conheço dos embargos de divergência mas, nego-lhes provimentos para manter o acórdão 
embargado. 
É como voto.   
  

VOTO 
 O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Sra. Presidente, acompanho o voto divergente do Sr. 

Ministro Og Fernandes, conhecendo dos embargos de divergência, mas negando-lhes provimento. 
   
 
 
 

VOTO 
  
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES: Sra. Presidente, pedindo vênia à divergência, vou acompanhar o 
voto do eminente Ministro Relator, porque entendo que, efetivamente, essa é uma conduta que, à luz 
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da lei, qualifica o delito. Houve um rompimento de obstáculo, sem dúvida, para que,  de dentro do 
veículo, pudesse ser subtraído o CD. 
   

VOTO-VOGAL 
  
A EXMA. SRA. MINISTRA ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO 
TJ⁄PE):  
  
Sra. Presidente, vou pedir licença para fazer umas considerações em face do voto do Sr. Ministro Og 
Fernandes. 
Digo que o Estado Democrático de Direito repousa no princípio da legalidade, dentre outros. Entendo 
que o legislador, sabiamente, estabeleceu pena de dois a oito anos, na hipótese, § 4º, do art. 155, do 
Código Penal, dando assim ao julgador a possibilidade de aplicar a pena proporcionalmente ao delito 
praticado, levando em conta suas circunstâncias e consequências. E, também, que não vejo como, nem 
quando, nem em que sentido o § 4º do art. 155 fere norma constitucional, ou mesmo direitos 
fundamentais. Entendo, também, que seja levando o veículo, seja levando o acessório, no caso o som, 
desde que haja rompimento de obstáculo, está configurada a hipótese do art. 155, § 4º, inciso I. 
Portanto, pedindo todas as vênias ao Sr. Ministro Og Fernandes, que inaugurou a divergência, 
acompanho o voto do Sr. Ministro Relator, acolhendo os embargos de divergência. 
É como voto. 
  
 CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
TERCEIRA SEÇÃO 
Número Registro: 2012⁄0120036-4  

PROCESSO ELETRÔNICO 
EREsp  1.079.847 ⁄ SP 

  
Números Origem:  100519234             1890120060029414      200801710123 
  
MATÉRIA CRIMINAL 

PAUTA: 28⁄11⁄2012 JULGADO: 22⁄05⁄2013 

    
Relator 
Exmo. Sr. Ministro  JORGE MUSSI 
  
Presidente da Sessão 
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
  
Subprocuradora-Geral da República 
Exma. Sra. Dra. ZÉLIA OLIVEIRA GOMES 
  
Secretário 
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA 
  
AUTUAÇÃO 
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EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EMBARGADO : WANDERLEI VERONA ANTENOR (PRESO) 

ADVOGADOS : AGOSTINHO ANTÔNIO PAGOTTO - DEFENSOR DATIVO 

    DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

    DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP 

  
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado 
  
CERTIDÃO 
  
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta 
data, proferiu a seguinte decisão: 
  
Retomado o julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Og Fernandes, conhecendo dos 
embargos de divergência, mas negando-lhes provimento, no que foi acompanhado pelo Sr. Ministro 
Sebastião Reis Júnior, e dos votos dos Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Assusete Magalhães, 
Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ⁄PE), Campos Marques (Desembargador 
convocado do TJ⁄PR) e Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ⁄SE), acompanhando o Sr. 
Ministro Relator, a Seção, por maioria, acolheu os embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. 
Vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes (voto-vista) e Sebastião Reis Júnior, que conheciam dos 
embargos de divergência, mas negavam-lhe provimento. 
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Assusete Magalhães, Alderita Ramos de Oliveira 
(Desembargadora convocada do TJ⁄PE), Campos Marques (Desembargador convocado do TJ⁄PR) e 
Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ⁄SE) votaram com o Sr. Ministro Relator.  
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz. 
Vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes (voto-vista) e Sebastião Reis Júnior.    
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 
 

 Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial pela 

prolação do v. julgado da Corte Estadual. 

2.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA DOS JULGADOS 

 O caso dos autos, bem como o paradigma, abrigam a hipó-

tese de crime de furto, na qual houve subtração de objeto instalado no 

interior de veículo, após a quebra do vidro externo ou arrombamento da 

porta do veículo. Diversas, entretanto, as soluções. 
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  Para a decisão recorrida: 

“Imperioso reconhecer que, apesar de periciado o dano no 
automóvel, não é possível manter a condenação por furto qualificado pelo rompimento 
de obstáculo, por ofensa ao princípio da proporcionalidade.  

Com efeito, quando o agente arromba a porta do carro para subtraí-
lo não incide a qualificadora do inciso I, do §4º, do art. 155 porque se trata de 
rompimento da própria res furtiva, o que afasta sua incidência.  

Dessa forma, por questão de proporcionalidade e racionalidade, se o 
agente buscava tão somente subtrair o que se encontrava no interior de um veículo, 
conduta claramente menos grave do que a hipótese anterior, não há sentido em puni-
lo mais severamente, sendo de rigor o afastamento da referida qualificadora. 

 

 Já para a decisão paradigma: 

  No entanto, nota-se que a conduta de violar o automóvel, mediante 
a destruição do vidro para que seja subtraído bem que se encontre em seu interior - 
no caso, um aparelho de som automotivo - configura o tipo penal de furto qualificado 
pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, previsto no art. 155, § 4º, inciso I, 
do CP. 

A respeito da natureza jurídica e do alcance da qualificadora em 
questão, colacionam-se as lições de Cezar Roberto Bittencourt, in verbis: 

 "O modus operandi, no crime de furto, pode apresentar particularidades que 
representem maior gravidade na violação do patrimônio alheio, produzindo maior 
alcance social, tornando a conduta mais censurável e, por isso mesmo, merecedora de 
maior punibilidade, que pelo maior desvalor da ação, quer pelo maior desvalor do 
resultado (destruição ou rompimento de obstáculo) 
(...) 
A graduação do injusto penal observa sua maior ou menor danosidade, que ora é 
representada, como dissemos, pelo desvalor da ação, ora pelo desvalor do resultado. 
Inegavelmente, como destaca Weber Martins Batista (O furto e o roubo no Direito e no 
Processo Penal, e. ed., Rio de janeiro, Forense, 1997), a reprovabilidade é maior para 
quem utiliza meios excepcionais para superar obstáculos defensivos do patrimônio 
alheio, ou se organiza para essa finalidade..." (Código Penal Comentado, Editora 
Saraiva, 5ª edição, 2009, p. 541⁄542) 

Dúvidas não há de que, num Estado Democrático de Direito, é 
assegurado, como um dos seus princípios materiais, o da proporcionalidade, o qual 
determina que a cominação ou mesmo a aplicação da pena esteja em consonância 
com a gravidade do delito perpetrado. 
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No entanto, a reprimenda mais severa cominada à forma qualificada 
do delito em questão tem razão de ser, tendo em vista a maior gravidade e 
reprovabilidade da conduta nela descrita, uma vez que o agente, na espécie, utilizou-
se de meios para destruir o obstáculo (vidro) visando com isso alcançar a res furtiva (o 
aparelho de som). 

Trata-se, pois, de opção legislativa, em que se procura reprimir mais 
severamente tal conduta, por entendê-la dotada de maior lesividade. 

Observa-se, no caso, que a violência empregada não foi dirigida 
contra a coisa subtraída e sim contra o obstáculo existente entre o agente e o objeto 
pretendido - indicando maior reprovabilidade da conduta -, já que o vidro do veículo 
automotor constitui meio que dificulta a ação do ofensor e não integra a coisa furtada. 

Neste sentido a lição de FLÁVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS, in 
verbis:  

"Obstáculo é o empecilho que protege a coisa, dificultando a subtração. Vejamos 
alguns exemplos de incidência da qualificadora: a) arrombar a porta da casa; b) matar 
o cão de guarda da residência; c) destruir as telhas para adentrar a residência; d) 
cortar os fios do alarme do automóvel ou da cerca eletrificada. 
Cumpre ressaltar que não há necessidade de o obstáculo ter sido previamente 
estabelecido para a defesa da coisa, bastando que se preste a essa finalidade. Mas o 
obstáculo deve apresentar um mínimo de resistência, senão exclui-se a qualificadora. 
Sobre o conceito de obstáculo paira controvérsia. Para uns, deve ser exterior à coisa, e 
não inerente à ela, de modo que a destruição do vidro para subtrair o automóvel 
constitui furto simples, porque a danificação recaiu sobre a própria coisa furtada, e, 
por razões lógicas, o fato menos grave, qual seja, destruição do vidro para furtar o 
toca-CD do automóvel, caracteriza furto simples, embora o vidro seja exterior ao 
automóvel. Para outros, obstáculo é tudo aquilo que dificulta a subtração, seja exterior 
ou inerente à coisa furtada, sendo o furto qualificado nas duas hipóteses, isto é, 
destruição do vidro para subtrair o veículo ou o toca CD. Preferimos esta última 
exegese, porque o obstáculo é qualquer coisa que dificulta a subtração, seja inerente 
ou exterior àquilo que se pretende furtar. Exemplos: o vidro do carro; a campainha da 
casa; o alarme; a trava da direção do veículo; a parede da casa, etc." - negrito nosso - 
(Direito Penal, Parte Especial, Vol. 2, Editora Saraiva, 2ª edição, 2009, p. 350⁄351) 
 Vale observar que a configuração da qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 
155 do Diploma Penalista não viola o princípio da proporcionalidade nesse caso, já que 
o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Nacional e dos preceitos 
normativos nela dispostos, vêm se posicionando quanto à sua incidência nas hipóteses 
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de quebra de vidro de veículo automotor para subtração de aparelho de som e demais 
objetos localizados em seu interior. 

Neste sentido, tem-se: 

Habeas corpus. Penal. Arrombamento de veículo automotor para furtar objeto. 
Incidência da qualificadora do inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal. Precedentes. 
Ordem denegada. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que 
“configura o furto qualificado a violência contra coisa, considerado veículo, visando 
adentrar no recinto para retirada de bens que nele se encontravam” (HC nº 98.606⁄RS, 
Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28⁄5⁄10). 2. Ordem 
denegada. (HC n.º 110.119⁄MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 
13⁄12⁄2011 e DJe 24⁄2⁄2012). 
  
 PENAL. HABEAS CORPUS. ARROMBAMENTO DE AUTOMÓVEL PARA FURTAR OBJETOS. 
INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4º, I DO CP. PRECEDENTES DO STF. 
ORDEM DENEGADA. 1. Consoante já decidiu esta Corte, ‘a destruição ou avaria de 
automóvel para a subtração de objeto que se encontra em seu interior faz incidir a 
qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal’ (HC 95.351⁄RS, 
rel. Min, Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2008). 2. Tendo o 
paciente usado de violência contra obstáculo que dificultava a subtração dos objetos, 
deve incidir a qualificadora do § 4º, I do art. 155 do CP. 3. Habeas corpus denegado. 
(HC nº 98.406⁄RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º⁄7⁄09). 
 Assim, o acórdão vergastado, ao afastar a qualificadora em epígrafe pela 
aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, destoa do 
entendimento sufragado por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, observa-se nos autos que foi realizada, a tempo e modo, a 
perícia que comprovou a destruição do vidro do veículo automotor (fls. 83⁄86), 
autorizando o reconhecimento da qualificadora em questão. 

Logo, torna-se de rigor a incidência da qualificadora insculpida no 
inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal quando o agente, visando a subtração de 
objetos localizados no interior do veículo, quebra o vidro da janela do automóvel para 
atingir o seu intento, primeiro porque este obstáculo dificultava a ação do autor, 
segundo porque o vidro não é parte integrante da res furtiva visada, no caso, o som 
automotivo. 

 Em síntese, enquanto para a decisão recorrida 
“Imperioso reconhecer que, apesar de periciado o dano no automóvel, não é possível 
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manter a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por ofensa 
ao princípio da proporcionalidade.  

Com efeito, quando o agente arromba a porta do carro para subtraí-
lo não incide a qualificadora do inciso I, do §4º, do art. 155 porque se trata de 
rompimento da própria res furtiva, o que afasta sua incidência.  

Dessa forma, por questão de proporcionalidade e racionalidade, se o 
agente buscava tão somente subtrair o que se encontrava no interior de um veículo, 
conduta claramente menos grave do que a hipótese anterior, não há sentido em puni-
lo mais severamente, sendo de rigor o afastamento da referida qualificadora. 

 

Para a decisão paradigma: 
 
“...o acórdão vergastado, ao afastar a qualificadora em epígrafe pela 

aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, destoa do 

entendimento sufragado por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.  

Por fim, observa-se nos autos que foi realizada, a tempo e modo, a 

perícia que comprovou a destruição do vidro do veículo automotor (fls. 83⁄86), 

autorizando o reconhecimento da qualificadora em questão. 

Logo, torna-se de rigor a incidência da qualificadora insculpida no 

inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal quando o agente, visando a subtração de 

objetos localizados no interior do veículo, quebra o vidro da janela do automóvel para 

atingir o seu intento, primeiro porque este obstáculo dificultava a ação do autor, 

segundo porque o vidro não é parte integrante da res furtiva visada, no caso, o som 

automotivo 

 

 Melhor solução, a dada pelo C. Superior Tribunal de Justiça 

 

3. CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL (ARTIGO 33, § 2º, “C”, DO 

CÓDIGO PENAL. 

 O v. acórdão, apesar de reconhecer expressamente a 

reincidência específica do acusado (No que concerne às penas, o Magistrado 
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fixou a base no mínimo e, na segunda fase do cálculo, promoveu acréscimo de 1/6 pela 

reincidência. O réu, em decorrência de condenação anterior definitiva pela prática de 

outro crime de furto, é comprovadamente reincidente (fls. 11/12 do apenso de 

antecedentes – fls. 134), elevando a pena base em 1/6, fixou o regime aberto 

para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, de modo a 

contrariar o artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal. 

 

 Com efeito, o Código Penal determina: 

 “Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime 

fechado, semi-aberto ou aberto.  A de detenção, em regime semi-aberto, 

ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 

... 

 §2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas 

em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os 

seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime 

mais rigoroso: 

 a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá 

começar a cumpri-la em regime fechado; 

 b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 

(quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o início, cumpri-la 

em regime semi-aberto; 

 c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou 

inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime 

aberto.” 
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 Da atenta análise da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do 

Código Penal, conclui-se que o cumprimento de pena privativa de 

liberdade imposta a condenado reincidente jamais poderá iniciar-se em 

regime aberto, pois tal regência carcerária é reservada somente ao 

“condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos”. 

 Nesse sentido a lição de VICTOR EDUARDO RIOS 

GONÇALVES ensina que “se a pena for igual ou inferior a 4 anos, poderá 

o sentenciado iniciar a pena em regime aberto, desde que não seja 

reincidente. Se o for, o regime inicial será o semiaberto, se as 

circunstâncias judiciais lhe forem favoráveis, ou o fechado, caso 

referidas circunstâncias seja desfavoráveis” (Curso de Direito Penal, Parte 

Geral, Saraiva, 2015, pág.236) 

Não é outra a docência de JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI, 

para quem somente “o condenado a pena inferior a quatro anos, não 

reincidente, poderá cumprir a pena desde o início, em regime aberto  2, 

(art. 33, §2º, c)” (Código Penal Comentado, 1ª ed., Editora Verbatim, 

2013, pág. 104). 

Por fim, para CEZAR ROBERTO BITENCOURT “Para pena de 

reclusão:...d) reclusão até 4 anos, reincidente, pode iniciar em regime 

fechado ou semi-aberto” (Tratato de Direito Penal, Parte Geral, 8. ed. 

Saraiva, 2003, p. 428). 
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 Convém destacar que, na situação dos autos, o recorrido é 

reincidente específico (fls.12/13 do apenso), o que demonstra ter 

personalidade voltada ao crime contra o patrimônio, pelo que 

amplamente desfavoráveis as circunstâncias judiciais, impondo-se o 

restabelecimento do regime semiaberto, a teor do disposto no artigo 33, 

caput, e §2º, letra “c”, do Código Penal. 

 

4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 33, 

§ 2º, “C”, DO CÓDIGO PENAL 

É pacífico o entendimento das duas Turmas do C. Superior 

Tribunal de Justiça, de que o réu reincidente não poderá iniciar o 

cumprimento de pena reclusiva em regime aberto, ainda que condenado a 

sanção igual ou inferior ao quatro anos e mesmo que favoráveis as 

circunstâncias judiciais. 

A esse respeito, confiram-se os julgados adiantes 

transcritos: 

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
DESCABIMENTO. FURTO. PRINCÍPIO   DA   INSIGNIFICÂNCIA.   
APLICAÇÃO   INCABÍVEL.  PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. MÍNIMA 
OFENSIVIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. FIXAÇÃO DO 
REGIME ABERTO.  IMPOSSIBILIDADE.  ART. 33, § 2º, C, DO CÓDIGO 
PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. O Superior Tribunal de 
Justiça - STJ, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal -  
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STF, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso 
próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem 
de ofício nos casos de flagrante ilegalidade. O STF já consagrou o 
entendimento de que, para a aplicação do princípio da 
insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os 
seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; 
b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de 
reprovabilidade do   comportamento do agente; e d) 
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Não preenchido o 
requisito da mínima ofensividade da conduta do agente, ante a 
evidência de multirreincidência, já que o paciente ostenta diversas 
outras condenações por crimes patrimoniais. A Terceira Seção desta 
Corte Superior, em recente julgado, ratificou o entendimento de que 
a reiteração criminosa impossibilita a aplicação do princípio da 
insignificância nos crimes de furto, ressalvada a possibilidade de as 
instâncias ordinárias, no exame do caso concreto, entenderem pela 
sua incidência. (EAREsp n. 221.999/RS, Rel.  Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015). O 
art.  33, § 2º, c, do Código Penal somente permite a fixação do 
regime prisional mais brando a agentes não reincidentes. Habeas 
Corpus não conhecido.” (STJ - HC 343672/SC – 6ª Turma – Rel. 
Ministro ERICSON MARANHO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/SP] – Julg. 03/03/2016 - DJe 16/03/2016).    

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI 10.826/03). REGIME INICIAL 
SEMIABERTO FIXADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA. SÚMULA 
269/STJ. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE 
DE ALTERAÇÃO. 1. Nos termos do enunciado sumular 269 desta 
Corte Superior, é adequada a imposição do modo semiaberto para 
o início da execução da reprimenda ao condenado reincidente, cuja 
pena tenha sido definitivamente fixada em patamar igual ou 
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais 
sejam favoráveis. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando as 
instâncias ordinárias, ao escolherem o regime intermediário para o 
início de resgate da sanção reclusiva, atuaram nos moldes 
preconizados pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 
REPRIMENDA RECLUSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE 
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. BENESSE SOCIALMENTE NÃO 
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RECOMENDÁVEL.  RECURSO IMPROVIDO. 1. A substituição da sanção 
reclusiva por restritivas de direito é possível quando encontram-se 
preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 44, do 
Código Penal. 2. In casu, as instâncias de origem entenderam que, 
além de o paciente ser reincidente, a permuta não seria socialmente 
recomendável, estando, portanto, devidamente justificada a não 
substituição da pena privativa pela restritiva. 3. Agravo regimental 
improvido.” (STJ - AgRg no HC 299058/DF – 5ª Turma – Rel. Ministro 
JORGE MUSSI – Julg. 13/10/2015 - DJe 21/10/2015).  

Sobre o tema, confira-se, ainda, o Enunciado 269 da 

súmula do Superior Tribunal de Justiça:  

“É admissível a adoção do regime semi-aberto aos 

reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se 

favoráveis as circunstâncias judiciais.” 

4.1. DECISÃO PARADIGMA 

 No julgamento do RECURSO ESPECIAL n. 689.178/SP, 

Quinta Turma, j. 04.04.2006, DJe 24.04.2006, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves de Lima, que se oferece como paradigma e que está publicado na 

Revista Eletrônica de Jurisprudência, assim decidiu o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

 
RECURSO ESPECIAL Nº 689.178 - SP (2004⁄0080449-0) 
RELATOR :  MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA 

RECORRENTE : ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES  

ADVOGADO : HUGO ANDRADE COSSI  

RECORRIDO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
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EMENTA 
  
PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO 
ANALÍTICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO 
(AVALIADO EM R$ 160,00). VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 E 386 DO CPP. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7⁄STJ. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2º, DO CP. REQUISITOS 
NÃO ATENDIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 
RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REGIME ABERTO. (ART. 33, § 2º, ALÍNEA C, DO 
CÓDIGO PENAL). RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 
1. Divergência jurisprudencial não demonstrada, uma vez que não atendidos os requisitos exigidos pelos 
arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 1º, a e b, do Regimento Interno do 
Superior Tribunal de Justiça.  
2. Não há como aplicar o princípio da insignificância, pela mera constatação do valor do objeto material 
do delito, qual seja, furto de energia elétrica avaliado em R$ 160,00. 
3. Não se conhece da argüida violação aos arts. 156 e 386 do Código de Processo Penal, uma vez que o 
seu exame demandaria incursão na seara fático-probatória, sabiamente vedada nesta instância 
superior, a teor do enunciado sumular n.º 7 desta Corte. 
4. Não se aplica o privilégio previsto § 2º do art. 155 do Código Penal, uma vez que o réu não preenche 
os seus requisitos, quais sejam, a primariedade e o pequeno valor da coisa furtada. 
5. Não obstante o § 3º do art. 44 do Código Penal admita a concessão da substituição ao réu 
reincidente, quando não se trate de reincidência específica, ou seja, condenação pela prática do mesmo 
delito, devem estar presentes os demais requisitos previstos nos incisos I e III do referido dispositivo 
legal, exigindo, ainda, que a medida seja socialmente recomendável, o que não se verifica na espécie. 
6. Segundo os critérios legais e a jurisprudência desta Corte, sendo o réu reincidente, não cabe a fixação 
do regime aberto para o início do cumprimento da pena. 
7. Recurso especial não conhecido. 
   
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 recurso. Os Srs. 
Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Brasília (DF), 04 de abril de 2006 (Data do Julgamento) 
  
MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA   
Relator 
  
  
RECURSO ESPECIAL Nº 689.178 - SP (2004⁄0080449-0) 
RELATÓRIO 
  
MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA: 
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Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES, com fundamento no art. 105, 
inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo extinto Tribunal de Alçada 
Criminal do Estado de São Paulo que deu parcial provimento ao seu apelo para, mantendo a 
condenação nas sanções do art. 155, § 3º, do Código Penal, excluir a qualificadora da fraude no 
cometimento do delito de furto e redimensionar a sua pena para 1 (um) ano e 9 (nove) meses de 
reclusão e 17 dias-multa (fls. 159⁄166). 
Insurge-se o recorrente, alegando, em suma: 
a) que "o v. acórdão guerreado negou vigência ao PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA e a vários artigos e 
julgados de nossos Tribunais", uma vez que na hipótese trata-se de furto de energia elétrica no valor 
ínfimo de R$ 69, 00 (sessenta e nove reais), o qual, posteriormente, foi devidamente pago, o que 
configura mínima lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma. Pugna, assim, pela sua absolvição, em 
razão da incidência do referido princípio; 
b) violação aos arts. 156 e 386 do Código de Processo Penal, argüindo que houve "um enfoque 
inadequado das provas dos autos" (fl. 209), uma vez que restou provado que a ligação clandestina para 
o furto de energia elétrica não foi feita pelo acusado e sim pelo inquilino do imóvel, que, ademais, não 
lhe pertence; a respeito do alegado traz ementas de julgados dos extintos Tribunais de Alçada Criminal 
dos Estados de São Paulo e Paraná; 
c) que deve ser beneficiado pelo reconhecimento do furto privilegiado – pois preenche os requisitos do 
§ 2º do art. 155 do Código Penal – ou pela aplicação do art. 44 do Estatuto Repressivo, na medida em 
que o fato de ser reincidente, por si só, não afasta o direito à substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos. Em favor de sua tese colaciona ementas de julgados do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará; 
d) violação ao art. 33 do Código Penal, ao argumento da ocorrência de bis in idem, uma vez que a 
reincidência foi considerada tanto para agravar a pena, quanto para determinar o seu regime de 
cumprimento. Traz a esse respeito julgados desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Pugna, assim, 
pela concessão do regime aberto. 
Contra-razões oferecidas às fls. 235⁄246. 
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 269⁄273). 
É o relatório.  
  
VOTO 
  
MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA (Relator):  
De início, não se conhece do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, pois o recorrente, em 
quaisquer dos tópicos em que suscita o dissídio pretoriano, não realizou o cotejo analítico (apenas 
colacionou as ementas dos julgados confrontados), não atendendo, assim, ao que determina os arts. 
541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 1º, a e b, do Regimento Interno do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Ainda que assim não fosse, vale ressaltar que não prospera, primus ictus oculis, o pedido de aplicação do 
princípio da insignificância na hipótese, pela mera constatação do valor do objeto material do delito, 
furto de energia elétrica, que, segundo o acórdão recorrido, foi de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). 
Afasta-se, também, desde logo, a argüida violação aos arts. 156 e 386 do Código de Processo Penal, uma 
vez que o seu exame demandaria incursão na seara fático-probatória, sabiamente vedada nesta 
instância superior, a teor do enunciado sumular n.º 7 desta Corte. 
De outro lado, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no acórdão ora impugnado, que não aplicou à 
espécie o privilégio previsto § 2º do art. 155 do Código Penal, porquanto o réu não preenche os seus 
requisitos, quais sejam, a primariedade e o pequeno valor da coisa furtada. A esse respeito consignou o 
Tribunal a quo, litteris (fl. 165): 
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 A pleiteada aplicação do princípio da insignificância ou o reconhecimento do privilégio não podem se 

dar, pois além de ser reincidente o réu, não se pode afirmar de pequeno valor a coisa furtada. É que o 
réu passou alguns meses se utilizando da energia subtraída, tempo este que nem se sabe ao certo 
quanto foi. Ademais, a companhia apresentou uma fatura no valor de R$160,00, o que não pode em 

tempo algum ser considerado insignificante.  
Outrossim, não prospera, também, a pleiteada substituição da pena carcerária pela restritiva de 
direitos. 
Com efeito, não obstante o § 3º do art. 44 do Código Penal admita a concessão da substituição ao réu 
reincidente, quando não se trate de reincidência específica, ou seja, condenação pela prática do mesmo 
delito, devem estar presentes os demais requisitos previstos nos incisos I e III do referido dispositivo 
legal, exigindo, ainda, que a medida seja socialmente recomendável. 
No caso em tela, vislumbra-se que as instâncias ordinárias negaram a concessão do benefício, não 
apenas por se tratar de réu reincidente, mas também por entenderem ausentes os requisitos de ordem 
subjetiva, já que o condenado demonstrou ter uma personalidade voltada para a prática de delitos. 
Dessa forma, não se reconhece, in casu, a argüida violação ao art. 44 do Código Penal, pois os autos 
retratam que a substituição requerida não se mostra socialmente recomendável. No mesmo sentido: 
REsp 236.703⁄PR, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, DJ de 19⁄5⁄2003. 
Por fim, quanto ao regime de cumprimento da pena, estabelece o art. 33, § 2º, do Código Penal:  
Art. 33. (...) 
§ 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito 
do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime 
mais rigoroso: 
a) o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, 
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, 
cumpri-la em regime aberto. (sem grifos no original) 
 Dessa forma, segundo os critérios legais e a jurisprudência desta Corte, sendo o réu reincidente, não 

cabe a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, pelo que irrepreensível o 
decisum impugnado, que fixou o regime semi-aberto ao ora recorrente, reconhecidamente reincidente, 
condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. Nesse sentido, confiram-se: HC 
41.713⁄SP, Sexta Turma, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ de 7⁄11⁄2005; REsp 728.673⁄RS, Quinta 
Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 19⁄9⁄2005; HC 34.464⁄SP, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, 
DJ de 6⁄9⁄2004. 
Ante o exposto, não conheço do recurso especial. 
É o voto. 
  

Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial pela 

prolação do v. julgado da Corte Estadual. 

4.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA DOS JULGADOS 
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 O caso dos autos, bem como o paradigma, abrigam a hipó-

tese de fixação de regime inicial de cumprimento de pena igual ou inferior 

a 04 anos, quando o réu for reincidente. Diversas, contudo, as decisões.  

Para a decisão recorrida: 

“A reincidência, específica, inviabiliza a concessão de qualquer 
benefício legal.  

Quanto ao regime inicial, em que pese a reincidência, na especial 
hipótese sob exame, entendo aplicável o inicial aberto. O aparelho GPS foi recuperado, 
ao que consta, intacto, o que reduziu o prejuízo suportado pela vítima aos danos já 
mencionados, não apurados nos autos. As penas foram sensivelmente reduzidas e o 
réu permaneceu preso durante quase 02 (dois) meses, de 31/12/2013, data do 
flagrante, até 21/02/2014 (fl. 69), quando concedida a liberdade provisória. Trata-se, 
ademais, de crime praticado sem violência ou grave ameaça. Desnecessário, portanto, 
o maior rigor penitenciário neste momento, sendo suficiente o regime aberto para 
início de cumprimento de pena.  

Nesse sentido, recente voto do Min. Barroso ilustra a desnecessidade 
de prisão aos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, mesmo em se 
tratando de hipótese de furto qualificado: 

Ementa: PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO 
SIMPLES. REINCIDÊNCIA. (...) 6. Mesmo quando se afaste a insignificância por força da 
reincidência ou da qualificação do furto, o encarceramento do agente, como regra, 
constituirá sanção desproporcional, por inadequada, excessiva e geradora de 
malefícios superiores aos benefícios. 7. Como consequência, deve ser fixado regime 
inicial aberto domiciliar, substituindo-se, como regra, a pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, mesmo em se tratando de réu reincidente, admitida a regressão 
em caso de inobservância das condições impostas. Interpretação conforme a 
Constituição do Código Penal (arts. 33, § 2º, c; 44, II, III e § 3º) e da Lei de Execução 
Penal (art. 117). (...) 9. Ordem concedida para considerar atípica a conduta do 
paciente. (HC nº 123.108/MG. Rel. Min. Barroso) (g.n.).  

Dessa forma, entendo adequada a aplicação do regime aberto, a fim 
de dar concretude ao princípio da proporcionalidade. Frente ao exposto, pelo meu 
voto. 

 
 
 

Para a decisão paradigma: 
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Por fim, quanto ao regime de cumprimento da pena, estabelece o art. 
33, § 2º, do Código Penal:  
Art. 33. (...) 
§ 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, 
segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as 
hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
a) o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em regime 
fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a 
oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, 
desde o início, cumpri-la em regime aberto. (sem grifos no original) 

 Dessa forma, segundo os critérios legais e a jurisprudência desta 
Corte, sendo o réu reincidente, não cabe a fixação do regime aberto para o início do 
cumprimento da pena, pelo que irrepreensível o decisum impugnado, que fixou o 
regime semi-aberto ao ora recorrente, reconhecidamente reincidente, condenado à 
pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. Nesse sentido, confiram-se: HC 
41.713⁄SP, Sexta Turma, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ de 7⁄11⁄2005; REsp 
728.673⁄RS, Quinta Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 19⁄9⁄2005; HC 34.464⁄SP, 
Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 6⁄9⁄2004”. 

 

Em síntese, enquanto para a decisão recorrida “A 

reincidência, específica, inviabiliza a concessão de qualquer benefício legal. Quanto ao 
regime inicial, em que pese a reincidência, na especial hipótese sob exame, entendo 
aplicável o inicial aberto, 

Para a decisão paradigma “segundo os critérios legais e a 

jurisprudência desta Corte, sendo o réu reincidente, não cabe a fixação do regime 
aberto para o início do cumprimento da pena, pelo que irrepreensível o decisum 
impugnado, que fixou o regime semi-aberto ao ora recorrente, reconhecidamente 
reincidente, condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão”. 

 
Melhor, sem dúvida, a solução adotada pelo C. Superior 

Tribunal de Justiça. 
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5 – PEDIDO 

 Diante do exposto, demonstrado o dissídio jurisprudencial, 

aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo o processamento do 

presente recurso especial por essa E. Presidência e a remessa dos autos 

para o C. Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, 

cassando-se o v. acórdão para, mantida a condenação do acusado V. S. F.:  

a) reconhecer qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, 

inciso I, do Código Penal; 

b) restabelecer a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão; 

c) fixar o regime inicial semiaberto em razão da reincidência do acusado. 

      São Paulo, 18 de julho de 2016. 

 

JORGE ASSAF MALULY 
Procurador de Justiça 

 

 
 

JAIRO JOSÉ GÊNOVA 
Promotor de Justiça - Designado 


