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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

 

 

 

Apelação Criminal nº 0004192-50.2014.8.26.0627 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por seu Procurador  de Justiça infrafirmado, vem à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, 

inciso III, alíneas "a" e“c”, da Constituição da República, artigo 

255, § 2o, do RISTJ, e artigo 1.029 do Código de Processo Civil , 

interpor o presente RECURSO ESPECIAL contra o v. acórdão 

proferido nos autos da apelação em epígrafe, e requerer que o 

mesmo seja conhecido e regularmente processado, remetendo -se as 

razões em anexo ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com 

nossas homenagens.  

 

 

 

São Paulo, 15 de agosto de 2016.  

 

 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

Procurador de Justiça 
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RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL 

 

Recurso Especial na Apelação nº 0004192-50.2014.8.26.0627 

Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD O DE SÃO PAULO 

Recorrido: G. B. S.  

 

Ementa : 

PENAL -  FURTO QUALIFICADO –  

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE 

PENA DO REPOUSO NOTURNO (CP, ART.  

155,  §  1º)  -  POSSIBILIDADE.  

1.  Aplica -se a  causa de aumento de pena do  

repouso noturno (CP,  art .  155,  §  1 º)  ao furto,  

tanto na forma s imples  (art .  155,  caput )  co mo 

na forma qual if icada (art .  155,  §  4 º) .  

2 .  Precedente  no  STJ ( HC 306 .450/SP,  re latora 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura,  T6-

Sexta  Turma,  julgado em 04/12/2014,  DJe de  

17/12/2014) .  

 

 

Eminentes Senhores Ministros,  

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente:  

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da 

apelação criminal em epígrafe, em que figura como apelanteG. B. S., vem à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas 

"a" e “c”, da Constituição Federal e no artigo 1.029 do Código de Processo Civil, 

interpor RECURSO ESPECIAL  para o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

pelos fundamentos jurídicos a seguir expostos. 

1. RESUMO DOS AUTOS 
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 G. B. S. foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única 

do Foro de Teodoro Sampaio, por infração à norma contida no artigo 155, §§ 1º e 

4º, inciso I, c.c. o artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a 04 (quatro) 

anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no 

valor mínimo legal (r. sentença a fls. 176/178). 

 Isto porque no dia 23 de outubro de 2014, na residência situada à 

Rua José Miguel de Castro Andrade, n. 711, no centro da cidade e comarca de 

Teodoro Sampaio, G. B. S. subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 

uma sandália feminina, um anel de prata, uma pulseira de ouro, um edredon e um 

travesseiro com fronha, bens avaliados em R$ 705,00 (fl. 47), pertencentes aMaria 

Marcondes Caldin. 

 Segundo apurado, durante a madrugada, aproveitando-se do 

fato de que o imóvel aparentava estar vazio, o Recorrido apôs-lhe uma placa de 

"VENDE-SE", pegou um vaso de cimento, destruiu a fechadura metálica, quebrou 

a janela de vidro que dava acesso ao quarto e, com isso, logrou ingressar na 

residência, onde se apoderou dos bens retro mencionados e evadiu-se do local, 

levando consigo o produto material do crime. 

 A Polícia Militar foi acionada e logrou prender em flagrante delito 

o Recorrido pelas proximidades, ainda em posse dos bens subtraídos. 

 Inconformado, o Recorrido apelou, pleiteando a absolvição por 

insuficiência de provas e, subsidiariamente, a diminuição das penas e a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 187/189).  

 A Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal 

de Justiça de São Paulo deu parcial provimentoao recurso para reduzir a pena para 

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 

pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. decisão 

combatida.  

 Para tanto, afastou o aumento aplicado pela r. sentença pelo 

repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), por entendê-lo inaplicável ao furto 

qualificado. 

 Eis a íntegra do v. acórdão que ora se impugna (fls. 223/230): 
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"ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0004192-

50.2014.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante G. B. 

S., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Assim, DERAM PARCIAL PROVIMENTO 

ao recurso para reduzir a pena para 02 (dois) anos e 04 (oito) meses de reclusão, 

no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso 

legal, mantida, no mais, a r. decisão combatida. V.U.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA DA 

SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.  

São Paulo, 21 de julho de 2016. 

MARCELO GORDO 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

APELAÇÃO nº 0004192-50.2014.8.26.0627  

APELANTE: G. B. S.  

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

COMARCA: TEODORO SAMPAIO  

VOTO Nº 8577  

Furto consumado qualificado pelo rompimento de 

obstáculo – Elementos de prova que demonstram autoria 

e materialidade delitivas – Conjunto probatório suficiente 

para manter a condenação - Pena que comporta pequeno 

reparo - Devida a fixação da basal acima do piso 

estabelecido na legislação de regência, contudo, na fração 

de 1/6 - Compensação da reincidência com a atenuante da 

confissão espontânea - Repouso noturno – Causa de 

aumento de pena que não incide sobre a modalidade 
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qualificada - Fixação do regime semiaberto para o início 

de cumprimento - Recurso parcialmente provido.  

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 176/178) que julgou 

procedente a ação penal e condenou o réu G. B. S. como incurso no art. 155, §§ 

1º e 4º, inciso I, c.c. art. 65, III, “d”, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) 

anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-

multa, no piso legal.  

Inconformado, o réu apela (fls. 187/189), sustentando, em apertada síntese, que 

o frágil conjunto probatório não autoriza a condenação. Pleiteia a absolvição e, 

em caráter alternativo, a fixação da pena no mínimo legal, com a substituição da 

corporal por restritiva de direitos.  

Respondido o recurso (fls. 198/200), opinou a douta Procuradoria Geral de 

Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 231/232).  

É o relatório.  

O recurso comporta parcial acolhida.  

É dos autos que, nas circunstâncias espaço-temporais descritas na incoativa, o 

increpado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia 

móvel, consistente em uma sandália feminina, um anel de prata, uma pulseira de 

ouro, um edredom e um travesseiro com fronha, avaliados em R$ 705,00, 

pertencentes à Maria Marcondes Caldin.  

Pois bem, interpelado, o réu admitiu o noticiado (mídia de fl. 159). Alegou que 

estava embriagado e não tinha onde dormir. Deparou-se então com uma casa 

abandonada, com placa de venda. Arrombou a janela e, ao entrar, encontrou no 

quarto um guarda roupa, achando em seu interior um edredom; ao lado da cama 

pegou uma pulseira e depois foi embora. Foi preso por policiais quando dormia 

na rua, na posse da res furtiva. Confirmou que o crime foi cometido na 

madrugada.  

E o confiteor se alia aos demais elementos conquistados no feito.  

Vítima Maria Marcondes Caldin, ausente no ensejo, reportou sua ocorrência. 

Alegou ter sabido do furto pelo seu sobrinho, já que ocorrido na madrugada. 

Foram furtados de sua residência uma sandália feminina, um edredom, 
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travesseiro com fronha e uma pulseira de ouro, todos recuperados no ato da 

prisão do acusado (mídia de fl. 142).  

A seu turno, Clécio Henrique Ribeiro, sobrinho e afilhado da vítima, afirmou ser 

ele o responsável pela venda do imóvel. Assim, tanto logo ocorrido o furto, os 

vizinhos chamaram a polícia; posteriormente foi chamado à Delegacia para 

reconhecimento de alguns objetos; conseguiu identificar uns e a sua tia outros, 

através das fotografias enviadas por meio de rede social; foi até a casa, 

constatando o arrombamento da janela e porta da frente mediante a utilização de 

um vaso de concreto (mídia de fl. 142).  

E razão não há para desconsiderar as palavras de sujeito passivo, porquanto, nos 

delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de se 

conferir especial relevância ao exposto por quem o tenha presenciado, sobretudo 

quando corroborado pelos demais elementos de convicção.  

Na mesma esteira a policial militar Gabriela Conceição Rosa relembrou detalhes 

da prisão. Acionada via COPOM para comparecer ao local dos fatos, deparou-

se com o arrombamento da porta e da janela da casa. Em diligência, encontrou 

um indivíduo nas proximidades, deitado com um edredom. Realizada a 

abordagem, o sobrinho da vítima foi chamado para o reconhecimento dos 

objetos, que foram prontamente identificados pela vítima e pelo sobrinho (mídia 

de fl. 142).  

Note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar 

no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade 

e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo 

prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na 

espécie.  

Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Câmara:  

“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de 

que os policiais tenham agido com motivação espúria ou 

que tivessem qualquer interesse em prejudicar os 

acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório 

dos seus detalhados depoimentos. Assim, seus 

testemunhos devem ser considerados com a mesma 

eficácia probante das declarações de quaisquer outras 

testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ: 
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'Os policiais não se encontram legalmente impedidos de 

depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase 

investigatória tenham participado, no exercício de suas 

funções, revestindo-se tais depoimentos de 

inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando 

prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. 

Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal 

Federal' (STJ, Habeas Corpus nº 149540/SP, rel. Min. 

LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)” - Apelação Criminal 

nº 0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De Paula Santos, 

j. em 05.03.2015, v. u.).  

Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento 

de convicção, e nada há nos autos que os desautorize.  

No particular, os dados da apreensão falam por si. O apelante foi surpresado na 

posse das res furtiva pouco depois de consumada a expropriação. Ademais, 

indagado, prestou, diante da autoridade judicial confissão segura a respeito do 

furto.  

Doutra parte, regra comezinha na avaliação probatória traduz inversão do ônus 

com a apreensão da res. Em outras palavras, na posse dos bens quando pilhados, 

cumpria-lhe justificativa convincente, da qual não se desincumbiu, tampouco 

provou.  

No mais, o laudo da perícia de fls. 65/71 relatou que a porta da sala apresentava 

um vidro quebrado na folha móvel da esquerda, na altura da fechadura, mediante 

uso de instrumento contundente, que pode ter sido um pedaço do vaso de 

concreto quebrado na área, como se observa da fotografia de fl. 68, concluindo 

que tal ação não teve êxito na abertura da porta; do mesmo modo afirmou que a 

entrada irregular no interior da residência ocorreu pela janela metálica do tipo 

veneziana de correr do quarto situado na porção anterior esquerda da edificação, 

onde se constatou arrombamento, com entortamento da folha móvel da direita, 

produzido por intermédio do uso de um pedaço de concreto do vaso quebrado 

na área coberta da frente, resultando no destravamento da tranca da janela e 

possibilitando sua abertura, conforme consta das fotografias de fls. 69/70, a 

conceber provada a qualificadora.  
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Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao 

feito torna induvidosas autoria e materialidade da prática que lhe é imputada. 

Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do 

necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não 

solucionados um sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor 

das vezes, longe de testemunhas.  

A propósito da alardeada dependência alcoólica, nada há nos autos a atestar que 

o agente, por ocasião dos fatos, fosse totalmente incapaz de se autodeterminar.  

Escusas de inconsciência e involuntariedade, por estar o agente, no momento da 

ação, alterado pelo uso de etílicos ou drogas, não se confortam pela aparente 

condição. Para que tenha o efeito pretendido, como expressamente previsto em 

lei, há de ser absoluta a embriaguez, derivada de caso fortuito ou força maior, 

nos termos do artigo 28, II, do Código Penal.  

A dosimetria penal, por sua vez, demanda reparo.  

No aspecto, há circunstâncias, dentre aquelas elencadas no artigo 59 do Código 

penal, que justificam seja estabelecida a basal acima do piso estabelecido pela 

legislação de regência. O agente é portador de maus antecedentes, que remontam 

desde 2004, como se depreende das certidões constantes dos autos (fls. 114 e 

116).  

Frise-se, por oportuno, que a condenação anterior definitiva atingida pelo 

período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, como no caso dos 

autos, ainda que não implique em reincidência, pode e deve ser considerada 

como mau antecedente, conforme já decidiu o Pretório Excelso (Nesse sentido: 

HC 69.001, DJU 26.6.92, p. 10.106).  

Contudo, a exasperação deve ocorrer na fração de 1/6, fixando-se a pena 

base em 02 (dois) anos e 04 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 

(onze) dias-multa, no piso legal, e não como proposto na origem em patamar 

mais elevado (1/2).  

A seguir, sofreu a reprimenda, nova exasperação, desta feita a título de 

reincidência - art. 155, caput do Código Penal - (certidão de fl. 117), 

compensada, contudo, com a atenuante da confissão.  

Tal entendimento vem sendo adotado por esta E. Câmara e deve ser preservado.  
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Nessa toada:  

 “ROUBO SIMPLES Materialidade e autoria comprovadas 

Condenação mantida Delito consumado tendo em vista o 

iter criminis percorrido Circunstâncias que não tem o 

condão de afastar a consumação Confissão já reconhecida 

Compensação da agravante da reincidência com a 

atenuante da confissão que ora se impõe Réu reincidente 

específico, demonstrando comportamento pernicioso e 

dedicação a atividades delitivas Regime prisional inicial, 

por isto, fechado, tal como já fixado na r. sentença Recurso 

de apelação parcialmente provido, tão somente para reduzir 

a pena.” (negritou-se) (Relator (a): De Paula Santos; 

Comarca: Diadema; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito 

Criminal; Data do julgamento: 07/05/2015; Data de 

registro: 08/05/2015)  

Contudo, deve ser afastada a causa de aumento pelo furto noturno, que não 

se aplica à modalidade qualificada, a qual já tem a pena em abstrato 

estipulada em patamar mais elevado. Neste sentido a jurisprudência desta 

Egrégia Corte:  

“FURTO QUALIFICADO TENTADO. Materialidade e 

autoria demonstradas. Prova segura. Crime cometido em 

concurso de agentes Repouso noturno em furto 

qualificado - Impossibilidade. Jurisprudência 

consolidada Atipicidade com fundamento no princípio da 

insignificância. Descabimento. Condenação mantida 

Penas redimensionadas Regime inicial fechado Inviáveis 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos e a concessão de sursis (CP, art. 44, II, e art. 

77, I) Apelo parcialmente provido para reduzir as penas” 

(Apelação Criminal nº 9000115-97.2009.8.26.0050, 

Relator Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. em 

28.04.2016).  

Resulta, assim, a pena, em definitivo, em 02 (dois) anos e 04 (oito) meses de 

reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.  
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Nada obstante a pena aplicada, o caso em voga exacerba a normalidade. O delito 

fora cometido mediante o rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, 

dados francamente desfavoráveis ao agente.  

Assim, porquanto o regime ao início do cumprimento da pena deve obediência 

também às circunstâncias judiciais, como bem dispõe o artigo 33, § 3º do Código 

Penal, mantém-se o semiaberto ao increpado, como, aliás, admite a Súmula 269 

do Superior Tribunal de Justiça, onde o condenado, fora do cárcere 

convencional, teria melhores condições de regeneração. Ademais, submetido ao 

labor, haveria de aquilatar a valia do ganho honesto.  

Inviável, outrossim, a substituição da carcerária por restritiva de direitos ou 

mesmo o sursis, dadas as negativas legais a respeito, destacados os maus 

antecedentes e recidiva.  

Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena para 

02 (dois) anos e 04 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 

ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. 

decisão combatida.  

MARCELO GORDO 

Relator" [g.n.] 

 

 Ao concluir pela inaplicabilidade da causa de aumento de pena do 

repouso noturno ao furto qualificado, a Egrégia Corte Estadual negou vigência ao 

artigo 155, § 1º, do Código Penal, além de dissentir de anterioresjulgados do 

Superior Tribunal de Justiça, autorizando a interposição do presente recurso 

especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas"a" e “c”, da Constituição 

Federal. 

 

2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL  

 

2.1 NEGATIVA DE EFICÁCIA AO ARTIGO 155, § 1º, DO 

CÓDIGO PENAL 
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 Dispõe o artigo 155, § 1º, do Código Penal:  

 Furto 

"Art. 155.Subtrair,  para si ou para outrem, coisa 

alheia móvel:  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  

§ 1º. A pena aumenta-se de um terço, se o crime é 

praticado durante o repouso noturno ." 

 Para o v. acórdão, a causa de aumento de pena do 

repouso noturno não se aplica ao furto qualificado.  

 Esse posicionamento não encontra apoio na doutrina e 

jurisprudência.  

 Em artigo publicado no site Âmbito Jurídico entitulado 

"Nova visão sobre a aplicação do aumento de pena do furto noturno 

ao furto qualificado", Rodolfo Rosa Telles Menezes bem colocou a 

questão e demonstrou a evolução da controvérsia, pelo que se pede 

vênia para reproduzir o texto 1.  

 "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), nos Embargos de Divergência em Recurso Especial (REsp) nº  

842.425-RS, julgou procedente a aplicação da privilegiadora do § 2º, 

do art. 155 do CPB (Código Penal Brasileiro), aos casos em que o 

furto é qualificado, § 4º, pacificando as divergências entre a quinta e 

sexta turma da Corte Superior. Essa decisão abre novamente a 

discussão da possibilidade da aplicação da causa de aumento de pena 

do repouso noturno, prevista no § 1º, ao furto qualificado, previsto 

no § 4º. Isso porque os argumentos para a não aplicação do § 1º e do 

§ 2º aos crimes do § 4º eram semelhantes.  

 O principal argumento para negar a aplicação da causa 

de aumento de pena é a posição dos parágrafos na construção 

legislativa da norma penal, que impõe que o parágrafo somente deverá 

ser aplicado aos citados anteriormente no mesmo tipo. Ou seja, o § 3º 

                                           
1www.ambito-juridico.com.br, acessado em 12/08/2016. 
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de um tipo penal somente poderia ser aplicado aos § 2º, § 1 º e caput ,  

pois estes estavam colocados antes daquele.  

 Com essa pacificação no STJ, vem a pergunta: se o § 2º 

do art. 155 pode ser aplicado ao § 4º, por que o § 1º também não pode 

ser aplicado? 

 É uma posição minoritária, mas que deve ser analisada 

à luz do direito, combatendo a desigualdade para s ituações de 

interpretações semelhantes. Está longe de querer ser unânime e 

incontroversa, mas com o intuito de despertar que o direito é uno, não 

devendo ser interpretado apenas para beneficiar aquele que cometeu  

o crime, mas sim aplicado conforme dita o ordenamento jurídico, seja 

para beneficiar o réu, seja para reprimir a conduta com maior 

desvalor.  

 A norma do art. 155, § 1º, do CPB, conhecida na 

doutrina como furto noturno, fixou uma causa de aumento de pena, 

nos casos em que o furto seja praticado durante o repouso noturno.  

"Art. 155.  Subtrair,  para si ou para outrem, coisa 

alheia móvel:  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  

§ 1º. A pena aumenta-se de um terço, se o crime é 

praticado durante o repouso noturno ." 

 A causa de aumento é utilizada na terceira fase da 

aplicação da pena, não podendo ser confundida, em hipótese 

nenhuma, com uma qualificadora que, na primeira fase, determina a 

pena-base.  

 (.. .)  

 As principais teorias sobre a aplicação da causa de 

aumento de pena do furto realizado durante o repouso noturno são as 

que tratam do local e do horário.  

 São duas as principais posições em relação ao local do 

fato. A primeira corrente entende que esse aumento deve ser aplicado 

apenas quando o local seja uma casa residencial, for habitada e estiver 
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alguém repousando. Por exemplo, não admite a aplicação da causa de 

aumento nos furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais. A 

segunda posição entende que terá a causa de aumento de pena caso o 

furto seja cometido durante o repouso noturno, não importando se 

ocorreu em uma casa ou se em local habitado.  

 A segunda corrente é majoritária. Ela entende que a 

mens legis a norma é dar maior proteção aos bens no horário noturno, 

tendo em vista a diminuição da vigilância, a maior desatenção das 

pessoas, diminuição do tráfego de pessoas nas ruas, a maior 

vulnerabilidade dos bens, ensejando uma maior reprimenda a uma 

conduta mais reprovável. Há uma maior periculosidade demonstrada 

pelo agente, ao se esconder na escuridão. Considera-se irrelevante se 

o crime foi praticado em residência, estabelecimentos profissionais 

ou veículos, se tinham moradores e se tinham pessoas dormindo no 

local. Nesse sentido, o julgado abaixo do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ):  

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. COISA 

SUBTRAÍDA DE CARRO ESTACIONADO NA VIA 

PÚBLICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. 

CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MAJORAÇÃO DA 

PENA. CASO. 

1. O art. 155, § 1º, do Código Penal, ao punir mais 

severamente o furto privilegiado durante o repous o 

noturno, visa a proteger o patrimônio particular no 

período em que o poder de vigilância sobre a coisa 

encontra-se diminuído. 2. A lei não faz referência 

ao local do delito. Basta, portanto, para configurar 

a majorante, que o furto seja praticado durante  o 

repouso noturno (...)"  

(REsp 1113558/RS - Recurso especial - 

2009/0072059-5, Relator Ministro Jorge Mussi 

(1138). Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma, Data do 

julgamento: 17/06/2010. Data da publicação/Fonte: 

DJe 28/06/2010) (www.stj.jus.br)  
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 Essa causa de aumento é uma circunstância especial,  na 

qual o autor aproveitou-se do momento de repouso das pessoas para 

perpetrar o crime, tendo em vista a menor vigilância durante a noite, 

a menor movimentação de pessoas e a pouca luminosidade, o que 

torna a conduta mais grave (NUCCI, 2010, p. 740).  

 Outro ponto a considerar é determinar qual seja o 

"horário noturno". Considerando que não é expressão sinônima de 

noite, então, não deve simplesmente ser vista como o pôr -do-sol até 

o amanhecer.  

 O horário noturno não pode ser fixado por norma 

positiva, por serem variáveis os costumes nas diversas regiões do 

Brasil.  

 Por exemplo, nas fazendas e cidades pequenas do 

interior, a população se recolhe mais cedo às suas casas, deixando as 

estradas, ruas e vizinhanças vazias, devendo ser considerando por 

volta das 20 (vinte) horas o início do repouso noturno.  

 Nas cidades maiores, a população tem uma vida mais 

agitada e, normalmente, vão para suas casas repousar em horários 

mais avanaçados, por volta das 22 (vinte e duas) horas, devendo este 

ser um marco a ser considerado.  

 Assim, o horário noturno é uma variante que depende 

do local e dos costumes aonde ocorreu o fato, sendo as considerações 

acima uma linha a ser observada pelos operadores do direito e não 

uma regra fixa.  

 Nessa recente uniformização de jurisprudência do STJ, 

a Terceira Seção aceitou a possibilidade de aplicação da causa de 

diminuição de pena (ou privilegiadora) prevista no art. 155, § 2º aos 

fatos enquadrados no art.  155, § 4º (furto qualificado), ambos do 

CPB. 

"Art. 155.Subtrair,  para si ou para outrem, coisa 

alheia móvel:  

(.. .)  
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§ 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, diminui -la de um a dois 

terços, ou aplicar somente a pena de multa. (. ..)  

§ 4º. A pena é de reclusão de dois a oito anos, e 

multa, se o crime é cometido:  

(.. .)" 

 Não seguiu o entendimento no qual o parágrafo deveria 

ser aplicado apenas para os fatos já trtados, ou seja, somente para os 

parágrafo anteriores e  o caput. Desconsiderou o argumento sobre o 

entendimento que a técnica legislativa de confecção da norma penal 

leva sempre do menor para o maior, não podendo a norma ser aplicada 

aos casos que não foram tratados antes dela no tipo penal. 

Simplificando, segundo este entendimento, o § 2º somente poderia ser 

aplicado ao furto simples (caput) e ao furto noturno (§ 1º).  

 Não há mais divergência no STJ e nem no STF quanto 

à possibilidade de aplicação do § 2º (privilegiadora) aos casos de 

furto qualificado, § 4º, pelos motivos expostos. Então, como fica o 

entendimento sobre a aplicação da causa de aumento de pena prevista 

no § 1º (furto noturno), ao furto qualificado, § 4º?  

 Anteriormente, a principal justificativa da doutrina 

para não aplicar a causa de aumento do  § 1º era a técnica legislativa 

de confecção da norma penal, que impedia que o parágrafo fosse 

aplicado para "frente". Assim, o § 1º não poderia atingir o § 4º, do 

mesmo tipo penal. Nesse sentido, Nucci (2007, p. 671): "Esta causa 

de aumento deve ser aplicada somente o furto simples, isto é, à figura 

prevista no caput ,  tendo em vista a sua posição sistemática na 

construção do tipo penal. A pena do furto qualificado, já aumentada 

nas suas balizas mínima e máxima, não seria por este aumento 

afetada." 

 Na jurisprudência com a mesma visão, o julgamento da 

Apelação nº 750.539/J5 j -  Terceira Câmara do Tribunal de Alçada 

Criminal - Relator Juiz Thyrson Silva - j.  8/9/92: "O acréscimo da 

pena em razão do chamado furto noturno é incompatível com a figura 
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do furto qualificado, tanto que o legislador tratou tal majorante antes 

das circunstâncias qualificadoras.".  

 Data venia ,  se os tribunais superiores confirmaram a 

possibilidade da aplicação do § 2º aos casos do § 4º, cai por terra o 

argumento da sistemática legislativa de construção da norma penal, 

em que o § 1º não pode ser aplicado ao § 4º.  São situações 

semelhantes, que pedem um tratamento também semelhantes na 

interpretação da lei penal. Em princípio, casos iguais devem ter o 

mesmo tratamento. Então, se não mais deve ser observada a ordem 

dos parágrafos para a aplicação da causa de diminuição do § 2º, 

também não deve ser para a causa de aumento de pena para o furto 

noturno (§ 1º).  

 Outro ponto debatido no julgamento do embargo 

divergente foi a compatibilidade entre a privilegiadora (§ 2º) e as 

qualificadoras (§ 4º). Poderia ser aplicada a diminuição aos furtos 

qualificados, desde que estas sejam de ordem objetiva, conforme 

julgamento do Supremo Tribunal Federal:  

"HABEAS CORPUS.PENAL. FURTO. ALEGAÇÃO 

DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO DEBATIDA NA 

INSTÂNCIA ANTERIOR. COMPATIBILIDADE 

ENTRE O PRIVILÉGIO E A QUALIFICADORA 

DO CRIM DE FURTO: POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. HABEAS CORPUS 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA 

PARTE, CONCEDIDO. 

(.. .)  

2. As causas especiais de diminuição (privilégio) 

são compatíveis com as de aumento (qualificadora) 

de pena previstas, respectivamente, nos parágrafos 

2º e 4º do artigo 155 do Código Penal. Precedentes. 

(.. .)" 

(HC 100.307/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 

3.6.2011) (www.stf .jus.br)  
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 Ora, o furto noturno é causa de aumento de pena de 

ordem objetiva, não estando em descompasso com nenhuma 

qualificadora prevista. O criminoso pode cometer um furto 

qualificado durante o dia, como também pode fazê -lo no período 

noturno.  

 Veja um exemplo didático: furto de vários aparelhos 

eletrônicos de uma residência, com arrombamento da porta e 

destruição da cerca elétrica, tudo isso se aproveitando do horário 

noturno. O arrombamento e a destruição da cerca são qualificadoras 

previstas no art.  155, § 4º, I, do CPB, compatível com a causa de 

aumento de pena do furto realizado durante o repouso noturn o do § 

1º. A intenção do legislador era ter um aumento da pena para os 

crimes cometidos em horário de repouso noturno, no momento em que 

as vítimas e  seus bens ficam mais suscetíveis de serem ofendidos, 

independente das condutas que caracterizam o furto qualificado 

existirem ou não.  

 Com certeza a conduta é mais reprovável por ser 

praticada à noite, porque há um aproveitamento do período de menor 

vigilância, em que a vítima e seus bens estão mais vulneráveis.  

 Se o principal critério, atualmente, par verificar a 

possibilidade de aplicação do § 2º é a compatibilidade, também deve 

ser o mesmo para o § 1º.  

 Também a causa de aumento de pena não deve ser 

considerada uma qualificadora, pois não é. O legislador foi claro em 

sua intenção, pois colocou na própria norma que o § 1º seria uma 

causa de aumento de pena e não uma qualificadora, pois se quisesse 

que o furto noturno fosse considerada uma qualificadora,  teria 

inserido mais um inciso no § 4º e não criado outro parágrafo,  

mostrando a sua vontade.  

 O furto qualificado ter uma pena maior queo furto 

simples não prejudica a aplicação da causa de aumento de pena, foi 

apenas uma opção legislativa de apear mais situações mais gravosas 

ao patrimônio das pessoas. A causa de aumento de pena é uma 

circunstância a ser analisada ao final da aplicação da pena, 
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aumentando a pena quando o crime for cometido durante o repouso 

noturno, pelos motivos expostos.".  

 Ante o exposto, deve incidir a causa de aumento de pena 

do repouso noturno, prevista no artigo 155, § 1º, tanto ao furto 

simples (artigo 155, caput) quanto ao furto qualificado (artigo 155, § 

4º), pela seguintes razões: i) a Corte Superior não adota maiso critério 

da posição topográfica dos parágrafos, mas sim o da compatibilidade, 

como ficou demonstrado no julgamento do ED no REsp nº 842.425-

RS; ii) a causa de aumento de pena do furto cometido durante o 

repouso noturno é compatível com todas as qualificadoras prevista s 

no § 4º do artigo 155; iii) a conduta praticada durante o repouso 

noturno é mais reprovável, seja o furto simples ou qualificado.  

  

3. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 O v. aresto da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao considerar inaplicável ao furto 

qualificado a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código 

Penal (repouso noturno), dissentiu de entendimento do Colendo Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, respaldado em precedente julgamento do 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

 

 

3.1. A DECISÃO PARADIGMA 

 

 A Colenda 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, fazendo remissão ao precedente julgamento do HC 306.450/SP, relatado 

pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, da Sexta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, julgado em 04/12/2014, publicado no DJe de 17/12/2014, no 

julgamento daApelação criminal 1.0474.15.000208-4/001, acórdão relatado 
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pelo Desembargador Wanderley Paiva, de 15/03/2016, publicado em 

22/03/2016(cuja cópia em anexo impressa do sítio oficial do TJMG – 

www.tjmg.jus.br, acessado em 12/08/2016, em observância ao disposto no 

artigo 1.029, § 1º, do CPC), adotou o seguinte entendimento, explicitado no voto 

a seguir transcrito. 

Número do 1.0474.15.000208-4/001  

Numeração 0002084-  

Relator: Des.(a) Wanderley Paiva  

Relator do Acordão: Des.(a) Wanderley Paiva  

Data do Julgamento: 15/03/2016  

Data da Publicação: 22/03/2016  

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - CRIME DE 

FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1º e §4º, INCISOS I e IV DO CPB) - 

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA 

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA - DECOTE DAS 

QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE RESPALDO 

PROBATÓRIO - REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º DO CPB) - 

INDEPENDE DO LOCAL SER HABITADO OU NÃO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. - Estando devidamente comprovada nos autos a autoria e 

materialidade delitivas, patente a condenação do acusado pela prática do crime 

previsto no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV do Código Penal. - Mostra-se 

impossível o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I do Código 

Penal quando os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, 

que a subtração da res furtiva ocorreu mediante o arrombamento, sendo 

prescindível o laudo pericial. - Diante da confissão do réu quanto a participação 

de um terceiro na prática do delito, mantem-se a aplicação da qualificadora 

"concurso de agentes" (art. 155, §4º, inciso IV do CPB). - Aplica-se a 

qualificadora "repouso noturno" (art. 155, §1º do CPB) tanto na forma 

simples como na forma qualificada do crime de furto, conforme precedente 

recente exarado pelo STJ, indiferente se ocorrido em estabelecimento 

comercial, local habitado ou não. Dever-se-á levar em consideração o fato de o 

agente ter praticado o delito em período de descanso, no qual há vulnerabilidade 

da vítima quanto a vigilância do patrimônio. - Sentença mantida. v.v. 

http://www.tjmg.jus.br/
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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - 

PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A 

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE DE 

COMPENSAÇÃO, NO CASO CONCRETO - REPOUSO NOTURNO - 

MAJORANTE RECONHECIDA PELO SIMPLES FATO DE TER SIDO O 

DELITO PRATICADO À NOITE - DECOTE NECESSÁRIO. I - Na 

conformidade do previsto no art. 67 do CP, devem a agravante da reincidência e 

a atenuante da confissão espontânea se compensar, pois ambas são 

circunstâncias preponderantes e de caráter subjetivo, merecendo, via de regra, a 

mesma valoração. II - O simples fato de o furto ocorrer à noite não é o bastante 

para o reconhecimento da majorante do repouso noturno, sendo necessário que 

o crime ocorra em local habitado e que as pessoas que ali se encontrem estejam 

efetivamente em repouso. (DESEMBARGADOR ALBERTO DEODATO - 

VOGAL VENCIDO PARCIALMENTE)  

 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0474.15.000208-4/001 -  

COMARCA DE PARAOPEBA -  

APELANTE(S): MARCOS ANTONIO DINIZ GOMES -  

APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS -  

VÍTIMA: E.R.S.  

A C Ó R D Ã O 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em 

negar provimento ao recurso defensivo, vencido, em parte, o Desembargador 

Vogal.  

DES. WANDERLEY PAIVA 

RELATOR. 

 

V O T O 
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Trata-se de Apelação interposta por M.A.D.G. em face da sentença de fls. 

103/110, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Paraopeba/MG, que 

julgou procedente a denúncia, para condenar o denunciado como incurso nas 

disposições do art. 155,§§1º e 4º, incisos I e IV do CPB. Inconformado, o 

sentenciado apresentou o presente recurso de apelação, fls. 124/128, pugnando 

pela absolvição do recorrentes. Alternativamente, pelo decote da qualificadora 

repouso noturno, eis que o fato ocorreu em estabelecimento comercial, bem 

como da qualificadora rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial. 

Pugna também pelo decote da qualificadora concurso de pessoas, diante da 

recuperação da res furtiva e suposta ausência de prejuízo para a vítima. O 

Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões, fls. 129/131, 

rogando pelo não provimento do recurso ministerial. A d. Procuradoria-Geral de 

Justiça apresentou parecer de fls. 128/151, pelo qual opinou pelo conhecimento 

e, no mérito não provimento do recurso. É o relatório. Não vislumbro faltas a 

suprir ou nulidade a sanar. Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso. Narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público, fls. 

02D/03D, que "no dia 15 de janeiro de 2015, por volta da 01:50 da madrugada, 

no Bar e Restaurante Saideira, localizado na Rua Emílio de Vasconcelos, 

número 112, bairro Canaan, em Paraopeba/MG, o denunciado, de forma livre e 

consciente, e em unidade de desígnios com terceira pessoa ainda não 

identificada, subtraiu com proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 

um aparelho DVD e a quantia de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) 

em dinheiro pertencentes a vítima E.R.S. Segundo consta, no dia e local supra, 

o denunciado e seu comparsa dirigiram-se ao estabelecimento comercial 

mencionado, arrombaram a porta, adentraram no recinto e de La subtraíram os 

bens, aproveitando-se do repouso noturno. Durante a fuga, o denunciado foi 

avistado por populares e foi preso em flagrante delito, sendo que o seu comparsa 

evadiu tomando rumo ignorado.(...)". Assim, restou o apelante M.A.D.G. 

denunciado como incurso no art. 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal. A 

denúncia foi recebida em 05 de fevereiro de 2015, pelo despacho de fls.47. 

Encerrada a instrução criminal, brota aos autos a sentença de fls.103/110, que 

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, no sentido de condenar o acusado 

às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime 

semiaberto, e 20 (vinte) dias de pena multa, como incurso nas sanções do artigo 

155, §§1º e 4º, incisos I e IV do CPB. O sentenciado apresentou o presente 

recurso, pelos fundamentos alhures expostos. Pois bem. Não vislumbro faltas a 
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suprir ou nulidades a sanar, portanto, presentes os pressupostos de 

admissibilidade, conheço do recurso. Analisando as razões de apelo, verifica-se 

que a defesa pugna pela absolvição de M.A.D.G. alegando que não há nos autos 

elementos suficientes a ensejar a condenação. Contudo, tenho que razão não lhe 

assiste, senão vejamos: Em análise dos elementos probatórios, não há dúvidas 

quanto à materialidade do crime, comprovados pelo Boletim de Ocorrência 

(fls.16/18), Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/06), Auto de Apreensão (fls. 

13), Termo de Restituição (fls. 16), bem como pela prova oral colhida nos autos. 

A autoria delitiva, por sua vez, se mostra inconteste, notadamente pela própria 

confissão do acusado. Com efeito, o réu confessou a prática do delito tanta na 

fase policial (fls.06) quanto na fase judicial (fls.83/84). Leia-se: "(...) Que nesta 

madrugada estava em companhia de um elemento "que eu não sei o nome dele 

e nem onde mora e nos estava usando crack em uma rua na cidade de 

Paraopeba"; QUE "ai ele chamou para ir até o centro e quando nos estava no 

centro, ele resolveu arrombar um restaurante"; QUE o indivíduo arrombou a 

porta do restaurante "em seguida entrou lá dentro e eu fiquei lá fora"; QUE "ele 

retirou do restaurante e me passou o DVD e umas moedas furtado do restaurante; 

(...)" - fls.06 "(...) que o declarante foi um dos autores do crime narrado na 

denúncia; que não sabe o nome do seu comparsa; (...) que uma dessas pessoas 

saiu com o declarante e foram no estabelecimento comercial onde praticaram o 

crime; (...) - fls. 83 verso. Registre-se, por oportuno, que a confissão judicial 

constitui forte elemento probatório, demonstrando-se capaz de ensejar um 

veredicto condenatório, notadamente quando aliada às demais provas constantes 

dos autos. Acerca da confissão do réu, Julio Fabbrini Mirabete leciona que: "a 

confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos 

autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros 

elementos" (in Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas. 11. ed. 2008. p. 

541). Ainda sobre o tema, manifesta-se Fernando Capez: "Havendo confissão 

judicial, esta só se pode presumir livremente feita, desde que não demonstrada a 

sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus passa a ser do 

confidente, a qual já autoriza e serve como supedâneo para uma decisão 

condenatória (in Curso de processo penal, 17ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

414)." Nessa mesma vertente, extrai-se do histórico do Boletim de Ocorrência, 

fls. 16/18, verbis: "(...) A sala de operações recebeu solicitação via telefone da 

testemunha M.T.T.L. e este informou que ao passar pela Avenida Dom Cirilo 

esquina com Rua Emílio de Vasconcelos viu um indivíduo trajando uma 
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camiseta de malha de cor roxa e calça jeans vindo da Rua Emílio de Vasconcelos 

com uma bolsa e um objeto de cor prata. Que ao avistá-lo saiu correndo em 

direção a Avenida Dom Cirilo seguindo para Rua Doutor Júlio Cesar, fato que 

despertou a sua atenção onde percebeu que o estabelecimento denominado "Bar 

e Restaurante Saideira" que fica bem próximo de onde viu o tal indivíduo havia 

sido arrombado. Ainda conforme o M. o acompanhou em determinado momento 

o perdeu de vista, porém na Rua Curvelo o avistou novamente portando somente 

uma bolsa, sendo que nesse momento chegamos e ao nos avistar ele saiu 

correndo, onde o acompanhamos e o abordamos na rua Argentina, o qual estava 

com uma bolsa de lona, contendo a quantia de (R$60,70) sessenta reais e setenta 

centavos em moedas e identificou-se pelo nome de M.A.D.G. nos disse que 

estava com outro indivíduo cujo nome não sabe, sendo ele magro alto moreno. 

Arrombaram a porta do estabelecimento citado apenas com as mãos e tal 

indivíduo entrou e lhe entregou a bolsa contendo as moedas e o aparelho de 

DVD. Apanhou as duas bicicletas (...)" Sendo assim, não há como negar força 

probatória da confissão efetuada pelo agente, até porque, se não bastasse, o 

mesmo quando abordado pela polícia, estava na posse das res furtivaes, que 

foram reconhecidas pelos representantes da empresa vítima e posteriormente 

restituídas, conforme documento de fls.16. Daí que impossível falar em 

absolvição, porquanto a autoria e materialidade delitiva restou sobejamente 

comprovada, motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida que se 

impõe. De outro norte, o pedido de exclusão da qualificadora de rompimento de 

obstáculo não merece ser acolhido. Sobre essa qualificadora, anota a doutrina 

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 638): "Destruir significa desfazer completamente o obstáculo, demoli-

lo, ao passo que romper é arrombar, arrebentar, cortar, serrar, perfurar, deslocar 

ou forçar, de qualquer modo, o obstáculo, com ou sem dano à substância da 

coisa." Embora não conste nos autos um laudo pericial apto a comprovar o 

rompimento de obstáculo, todas as versões apresentadas pelos depoimentos das 

testemunhas e pelo próprio acusado são no sentido de que o os agentes 

arrombaram o portão do estabelecimento. Leia-se das declarações do condutor 

do flagrante, o Policial Militar M.A.M.S., verbis: "(...) QUE o autor, identificado 

como M.A.D.G., confessou o delito e alegou que na companhia de indivíduo 

teria arrombado a porta do referido bar (...)" - fls. 02. Nesse sentido, também são 

as declarações da vítima E.R.S., fls. 05: "(...) QUE nesta madrugada por volta 

das 02:15 horas estava dormindo em sua residência, quando foi avisada que a 
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porta do seu estabelecimento havia sido arrombada e que a Polícia Militar já 

estava presente; (...)". Portanto, restou suficientemente demonstrado pelos 

depoimentos testemunhais colhidos na fase instrutória que o apelante, para obter 

acesso no interior da loja e subtrair os bens, arrombou a porta do 

estabelecimento. Em casos como no dos presentes autos entendo que o laudo 

pericial é prescindível, pois evidenciado pelos elementos probatórios a 

qualificadora, não restando plausível exigir uma formalidade legal. Nesse 

contexto, o próprio CPP dispõe, em seu art. 167, que a prova testemunhal poderá 

suprir a falta de exame de corpo de delito, quando desaparecerem os vestígios. 

Colhe-se da jurisprudência dessa Câmara:  

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO QUALIFICADO - 

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - ART.155,§4º, I, DO CPB - DECOTE DA 

QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - 

IMPOSSIBILIDADE. A simples ausência do laudo pericial, quando cabalmente 

comprovada por outras provas, sejam elas documentais ou testemunhais, a 

destruição ou rompimento de obstáculo para a subtração da coisa, não implica 

no decote da respectiva qualificadora, sob pena de se estabelecer uma hierarquia 

entre provas não prevista em lei, contribuindo, ainda, para situações de 

impunidade. (TJMG - EmbInfring e de Nulidade 1.0024.12.290629-0/002, 

Relator(a): Des.(a) Walter Luiz , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 

26/05/2015, publicação da súmula em 09/06/2015)  

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - AUTORIA COMPROVADA - 

CONFISSÃO JUDICIAL - PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO 

MANTIDA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - DESNECESSIDADE DE 

LAUDO TÉCNICO - OBJETO RETIRADO DA ESFERA DE VIGILÂNCIA 

DA VÍTIMA - CONSUMAÇÃO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 

- MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...) - Se a prova oral 

colhida demonstrar, de forma estreme de dúvidas, a destruição ou rompimento 

de obstáculo à subtração da coisa, o reconhecimento da qualificadora do art. 155, 

§4º, I, do CP é medida imperativa, independente da realização de prova pericial, 

consoante o disposto no art. 167 do CPP (...) (TJMG, 1ª Câmara Criminal, Ap. 

Crim. n.º: 1.0701.03.046800-6/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, pub. em: 

07.05.2010).  

Destarte, entendo que os elementos probatórios demonstram, sem dúvidas, a 

presença da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal. Em 
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relação ao pedido de decote da qualificadora consistente no concurso de agentes, 

entendo que também não há razão de ser. Ora, o próprio acusado narrou a 

dinâmica dos fatos no sentido de que agiu conjuntamente com outra pessoa, de 

modo que não há como afastar a qualificadora prescrita no artigo 155, § 4º, inciso 

IV do CPB. Nesse sentido, eis a jurisprudência:  

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO 

CONCURSO DE PESSOAS - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 155, § 4º, 

INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - RECURSOS DEFENSIVOS - 

PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE 

APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS - INOBSERVÂNCIA DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 155, DO CPP - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

ABSOLVIÇÃO - REDUÇÃO DA PENA - MODIFICAÇÃO DO REGIME - 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVA DE DIREITOS - DECOTE DA QUALIFICADORA DO 

CONCURSO DE PESSOAS COM A CONSEQÜENTE 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O 

DELITO DE FURTO SIMPLES - RECONHECIMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA - AS TESES DEFENSIVAS NÃO MERECEM 

SER ACOLHIDAS - RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) A prova oral alhures 

examinada, foi clara e precisa ao afirmar que o apelante praticou o delito junto 

a um comparsa, valendo destaque a confissão do próprio réu. Deste modo, não 

há que se falar em decote da qualificadora do concurso de pessoas, prevista no 

art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. (...) (TJMG - Apelação Criminal 

1.0261.12.008404-9/001, Relator(a): Des.(a) Walter Luiz , 1ª CÂMARA 

CRIMINAL, julgamento em 27/10/2015, publicação da súmula em 06/11/2015)  

EMENTA: ROUBO PRATICADO EM CONCURSO COM EMPREGO DE 

ARMA DE FOGO - REEXAME DE PROVAS - CONFISSÃO - HARMONIA 

COM O RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS - AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS - ACAREAÇÃO QUE COMPROVA 

O CONCURSO DE PESSOAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE 

CONFIRMA A AÇÃO DE TERCEIRO NA FUGA DO RÉU - APREENSÃO 

DA ARMA DE FOGO UTILIZADA - MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE 

AUMENTO - DOSIMETRIA - ERRO NA ANÁLISE DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ADEQUAÇÃO. (...) - Se o réu, em duas 

oportunidades, inclusive em acareação, confirmou a participação de terceiro na 
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fuga, o que encontra respaldo nas informações prestadas pelas vítimas, deve ser 

mantida a causa de aumento do concurso de pessoas. (TJMG - Apelação 

Criminal 1.0301.13.013753-4/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira 

(JD CONVOCADO) , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/11/2015, 

publicação da súmula em 01/12/2015)  

No que se refere a aplicação da qualificadora prevista no §1º (repouso noturno) 

com aquelas previstas no §4º, ambas do art. 155 do CPB, filio-me ao 

entendimento recente exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que referida causa de aumento é aplicável tanto na forma simples como na forma 

qualificada do crime de furto, confira-se:  

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE 

OBSTÁCULO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO 

NOTURNO. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DESTA 

CORTE. AGRAVO. 

Desse modo, seguindo, mutatis mutandi, a linha do raciocínio jurídico adotado 

por este Superior Tribunal de Justiça e pela Suprema Corte, verificase não haver, 

também nesta hipótese, incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de 

aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. 3. Assim, à míngua 

de argumentos robustos o bastante para superar os fundamentos da decisão 

agravada, mantenho-a incólume pelos seus próprios termos. 4. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 741.482/MG, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

08/09/2015, DJe 14/09/2015). (grifo nosso).  

HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.° E § 4.°, I E IV, C.C. ART. 71, DO 

CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. 

VIA INADEQUADA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO 

NOTURNO. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. 

FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO 

CRIME PARA A FORMA TENTADA. AFASTAMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. 

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO 

EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. A causa de aumento 



28 

          Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

 
prevista no § 1.° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime 

durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na 

empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à 

subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de 

furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este 

Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 

n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o 

reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos 

casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos. 

3. O mandamus se presta a sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em 

coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Não cabe nesta via estreita do writ 

revolvimento fático-probatório a ensejar o afastamento da circunstância relativa 

ao repouso noturno e da continuidade delitiva, bem como a desclassificação do 

crime de furto consumado para a forma tentada. 4. Inexiste ilegalidade na 

dosimetria da pena-base se instâncias de origem apontam motivos concretos para 

a fixação da reprimenda no patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não 

se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como 

ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 5. Habeas corpus 

não conhecido. (HC 306.450/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014) (grifo 

nosso).  

Nas razões de apelo defensivo, o recorrente pugna pelo decote da causa de 

aumento "repouso noturno", em razão "do furto ter ocorrido em um 

estabelecimento comercial e não residência com moradores dormindo no local". 

Não obstante os argumentos apresentados pela defesa, filio-me ao entendimento 

de que, para aplicação da qualificadora alhures mencionada, faz-se indiferente 

se o furto ocorreu em estabelecimento comercial, ou se em local habitado ou 

não. Dever-se-á levar em consideração o fato de o agente ter praticado o delito 

em período de descanso, no qual certamente há vulnerabilidade da vítima quanto 

avigilância do patrimônio. Colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ART. 155, § 1º, DO CP. FURTO 

CIRCUNSTANCIADO. PERÍODO NOTURNO. ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL. POSSIBILIDADE. 1. Para a incidência da causa especial de 

aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, faz-se suficiente que a 

infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade 
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para as residências, lojas e veículos, entre outros. (...) (AgRg no REsp 

1251465/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 

julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014)  

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O 

REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 

APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A majorante prevista no art. 155, § 1º, 

do Código Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento 

comercial no período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de 

êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais 

vulnerável à subtração. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (REsp 

1193074/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013) Esse também é o 

entendimento desse egrégio Tribunal: EMENTA: EMBARGOS 

INFRINGENTES. ART. 609 DO CPP. ADMISSIBILIDADE. CRIME DE 

FURTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE 

PREVISTA NO §1º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. - É irrelevante o fato 

de o crime ter sido praticado em estabelecimento comercial ou residência, 

habitada ou não, para a aplicação da majorante prevista no §1º do art. 155 do 

Código Penal, pois a possibilidade de êxito da empreitada criminosa aumenta 

durante o repouso noturno, quando a vigilância da vítima sobre o patrimônio é 

reduzida. Precedentes do STJ. (TJMG - EmbInfring e de Nulidade 

1.0338.12.011252 -3/002, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA 

CRIMINAL, julgamento em 03/09/2015, publicação da súmula em 14/09/2015)  

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO 

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, POSTERIORMENTE, EM SENTENÇA, 

DESCLASSIFICADO PARA A FORMA SIMPLES E, CONCEDIDO O 

PRIVILÉGIO - RECURSO DO MP - APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO 

REPOUSO NOTURNO - LOCAL NÃO HABITADO, NAQUELA NOITE - 

POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Considerado o repouso noturno 

como período em que a vigília sobre o patrimônio é reduzida, tornando sua 

proteção mais vulnerável, necessário o recrudescimento das penas aplicadas 

àqueles que se valem dessas circunstâncias para a prática delitiva. 3. Assim, se 

a subtração em apreço foi perpetrada durante a madrugada, quando seu 

patrimônio encontrava-se menos vigiado, deve-se incidir a causa especial de 
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aumento de pena insculpida no art. § 1º do art. 155 do Código Penal, mesmo 

sobre a forma privilegiada reconhecida na sentença, pois, mantido o decote da 

qualificadora do arrombamento. 3. "Praticado o crime durante o repouso 

noturno, incide a agravante prevista no art. 155, § 1º, do CP estejam ou não os 

moradores em casa" (STF - RT 637/366). (TJMG - Apelação Criminal 

1.0480.09.135185-2/001, Relator(a): Des.(a) Walter Luiz , 1ª CÂMARA 

CRIMINAL, julgamento em 21/05/2013, publicação da súmula em 24/05/2013)  

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. 

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE 

DELITIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA "RES FUTIVA". NECESSIDADE DE 

CUMPRIMENTO DAS FINALIDADES DA PENA. DECOTE DA 

QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA 

PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO 

REPOUSO NOTURNO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 44, §2º DO CP. 

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RÉU HIPOSSUFICIENTE. 

NECESSIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 

OFICIAR. (...) Para a configuração da causa especial de aumento de pena 

referente ao repouso noturno, prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal, basta 

que o furto tenha ocorrido durante o período noturno, sendo irrelevante se em 

residência ou estabelecimento comercial, bem como se havia ou não pessoas 

efetivamente repousando no local. (TJMG - Apelação Criminal 

1.0134.13.009938-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/08/2015, publicação da súmula em 

21/08/2015)  

Desta feita, uma vez comprovado nos autos que o furto ocorreu no período da 

madrugada, e ainda, considerando a compatibilidade de aplicação da referida 

qualificadora nos furtos qualificados, mantém-se a causa de aumento prevista no 

§1º do art. 155 do Código Penal. Mediante tais considerações, com fulcro nos 

arts. 93, IX da CF e art. 155 do CPP, nego provimento ao recurso, mantendo a 

sentença condenatória tal como lançada. Custas ex lege. DESA. KÁRIN 

EMMERICH (REVISORA) - De acordo com o(a) Relator(a). DES. ALBERTO 

DEODATO NETO VOTO Divirjo em parte do em. Des. relator para compensar 
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a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como a 

fim de decotar a majorante do repouso noturno. Inicialmente, registro que, na 

conformidade do previsto no art. 67 do CP, devem a agravante da reincidência e 

a atenuante da confissão espontânea se compensar, já que, via de regra, são 

circunstâncias igualmente preponderantes, ambas de caráter subjetivo, 

merecendo, assim, a mesma valoração na dosimetria das penas. A confissão 

espontânea resulta da personalidade do agente, que se dispõe a colaborar para a 

elucidação dos fatos. A respeito:  

PENAL. PENA. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E 

AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO. CP, ART. 67. - Não merece censura, por 

não violação as normas de direito penal pertinentes, decisão que realiza a 

compensação entre atenuantes e agravantes, atendidas as prescrições inscritas no 

art. 67, CP. - Recurso Especial conhecido e desprovido (STJ, 6ª Turma, REsp nº 

70626/SP, Rel. Min. Vicente Leal, j. 14/10/1996; DJU de 9/12/1996). PENAL 

E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA. 

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. - Incidindo concomitantemente a 

agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devem-se 

compensar haja vista que ambas são de natureza subjetiva. (TJDF, 2ª T. Crim., 

Ap. nº 2001.09.1.000249-2, Rel. Des. Silvio Barbosa, j. 27/6/2002; DJU de 

11/9/2002, p. 84).  

No presente caso, apesar de Marcos Antônio possuir três condenações aptas a 

configurar a agravante da reincidência (fls. 44/45 e 54/57), a d. sentenciante 

ressaltou que apenas uma seria sopesada na segunda fase de dosimetria 

(considerando as demais para macular os antecedentes do réu), o que impõe, 

portanto, sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Sobre a 

majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, do CP, filio-me ao 

entendimento segundo o qual o simples fato de o furto ocorrer à noite não é o 

bastante para a aplicação da causa de aumento. Para tanto, é necessário que o 

delito ocorra em local habitado e onde existam pessoas efetivamente em 

repouso, o que não foi o caso em tela, tendo em vista que o furto se deu no 

estabelecimento comercial da vítima, que se encontrava fechado. Sobre o tema: 

O furto noturno se tipifica quando o agente pratica a subtração noturna em local 

habitado, onde haja alguém repousando. Não há confundir repouso noturno com 

furto praticado à noite. Assim, não havendo prova de que alguém esteja 
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repousando no local assaltado, inexiste regra para agravar-se a pena (TAMG - 

AC - Rel. Edelberto Santiago - Bol, ADV 5.862). TACRSP: A agravante do §1º 

do art.155 do Código Penal só se aplica perante a maior periculosidade 

demonstrada por quem tem audácia de furtar à noite em lugar habitado (RT 

383/270). Passo, então, à reformulação das sanções. Fixadas de forma acertada 

as penas-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-

multa, mantenho-as inalteradas na segunda fase de dosimetria, em face da 

compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da 

reincidência. Afastada a majorante do repouso noturno e inexistindo causas 

modificativas outras, concretizo as reprimendas em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses 

de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantenho o 

regime inicialmente semiaberto, em face da reincidência e dos maus 

antecedentes do acusado. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso 

para proceder à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a 

agravante da reincidência, bem como a fim de decotar a majorante do repouso 

noturno, de forma que Marcos Antônio Diniz Gomes fica condenado a 2 (dois) 

anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 14 

(quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Tendo em vista o parcial 

provimento do apelo, deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas 

recursais. SÚMULA: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO 

EM PARTE. 

 

 O dissídio pretoriano entre a decisão da Corte Paulista e a Corte 

Mineira emerge dos autos. 

 

3.2. A DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

  

 Para o v. acórdão recorrido (fl. 229): 

"Contudo, deve ser afastada a causa de aumento pelo furto noturno, que não 

se aplica à modalidade qualificada, a qual já tem a pena em abstrato 

estipulada em patamar mais elevado. Neste sentido a jurisprudência desta 

Egrégia Corte:  
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“FURTO QUALIFICADO TENTADO. Materialidade e autoria demonstradas. 

Prova segura. Crime cometido em concurso de agentes Repouso noturno em 

furto qualificado - Impossibilidade. Jurisprudência consolidada Atipicidade 

com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento. Condenação 

mantida Penas redimensionadas Regime inicial fechado Inviáveis a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis 

(CP, art. 44, II, e art. 77, I) Apelo parcialmente provido para reduzir as penas” 

(Apelação Criminal nº 9000115-97.2009.8.26.0050, Relator Des. Gilberto 

Ferreira da Cruz, j. em 28.04.2016)." 

 

 Já para o julgado paradigma: 

"No que se refere a aplicação da qualificadora prevista no §1º (repouso 

noturno) com aquelas previstas no §4º, ambas do art. 155 do CPB, filio-me ao 

entendimento recente exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que referida causa de aumento é aplicável tanto na forma simples como na 

forma qualificada do crime de furto, confira-se:  

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE 

OBSTÁCULO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO 

NOTURNO. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. 

AGRAVO. 

Desse modo, seguindo, mutatis mutandi, a linha do raciocínio jurídico adotado 

por este Superior Tribunal de Justiça e pela Suprema Corte, verificase não 

haver, também nesta hipótese, incompatibilidade entre o furto qualificado e 

a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. 3. Assim, 

à míngua de argumentos robustos o bastante para superar os fundamentos da 

decisão agravada, mantenho-a incólume pelos seus próprios termos. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 741.482/MG, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

08/09/2015, DJe 14/09/2015). (grifo nosso).  

HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.° E § 4.°, I E IV, C.C. ART. 71, DO 

CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. 

VIA INADEQUADA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO 

NOTURNO. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. 
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FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO 

CRIME PARA A FORMA TENTADA. AFASTAMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. 

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO 

EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. A causa de aumento 

prevista no § 1.° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime 

durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na 

empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável 

à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito 

de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por 

este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de 

Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se 

possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código 

Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes 

os requisitos. 3. O mandamus se presta a sanar ilegalidade ou abuso de poder 

que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Não cabe nesta 

via estreita do writ revolvimento fático-probatório a ensejar o afastamento da 

circunstância relativa ao repouso noturno e da continuidade delitiva, bem 

como a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada. 

4. Inexiste ilegalidade na dosimetria da pena-base se instâncias de origem 

apontam motivos concretos para a fixação da reprimenda no patamar 

estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, 

desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de 

revolvimento fático-probatório. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 

306.450/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)" 

 Em suma, enquanto para r. decisão recorrida a "deve ser afastada 

a causa de aumento pelo furto noturno, que não se aplica à modalidade 

qualificada, a qual já tem a pena em abstrato estipulada em patamar mais 

elevado", para o aresto paradigma "No que se refere a aplicação da 

qualificadora prevista no §1º (repouso noturno) com aquelas previstas no §4º, 

ambas do art. 155 do CPB, filio-me ao entendimento recente exarado pelo 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que referida causa de aumento é 

aplicável tanto na forma simples como na forma qualificada do crime de 

furto". 
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 Por seu acerto, deve prevalecer a orientação da Colenda Corte 

Mineira, respaldada na mais recente orientação da ColendaCorte Superior, no 

sentido de que a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, artigo 

155, § 1º) se aplica tanto ao furto simples quanto ao furto qualificado. 

 

4. PEDIDO DE REFORMA 

 

 Ante o exposto, verificada a negativa de vigência ao artigo 155, § 

1º, bem como o dissídio jurisprudencial, o Ministério Público do Estado de São 

Paulo aguarda que o presente recurso especial seja conhecido e provido, para o 

fim de se cassar em parte o v. acórdão recorrido, para restabelecer a r. sentença 

que condenou G. B. S. como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c.c. o artigo 

65, inciso III, alínea d, do Código Penal, readequando-se as penas. 

 São Paulo, 15 de agosto de 2016. 
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