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Versa a tese sobre a possibilidade de concessão do benefício 
da suspensão condicional do processo, do art. 89, da Lei nº 9.099/95, 
aos acusados pelo crime do art. 155, §4º, do Código Penal (furto 
qualificado), desde que aplicável ao caso o ‘privilégio’ do art. 155, 
§2º, do Código Penal, e presentes os demais requisitos legais, muito 
embora o crime de furto qualificado, por si só, não admita o sursis 
processual, já que possui pena mínima superior a 1 ano.

Acerca da possibilidade de reconhecimento do ‘privilégio’ do 
art. 155, §2º, do Código Penal, ao furto qualificado, do art. 155, §4º, do 
Código Penal, pacificada se encontra qualquer controvérsia, tendo 
em vista a edição da Súmula nº 511, do Superior Tribunal de Justiça, 
que dispõe: “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no 
§2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se 
estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da 
coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

Antes de mais nada, convém ressaltar o posicionamento de 
que é redundante a referida súmula no ponto em que estabelece a 
necessidade de que a qualificadora do furto seja de ordem objetiva 
para a configuração da espécie qualificada-privilegiada, mormente 
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porque todas o são, já que dizem respeito apenas aos meios e modos 
de execução do delito (e nunca ao motivo, finalidade, estado anímico 
ou relação de parentesco).

De todo modo, se aplicável ao caso o ‘privilégio’ do art. 155, §2º, 
do Código Penal (possível quando primário o agente e de pequeno 
valor a coisa furtada – a saber, aquela que não ultrapassa o valor do 
salário-mínimo vigente ao tempo da conduta, conforme decidido pelo 
TJ/GO na apelação criminal de autos nº 201190101343, julgada em 
16/11/2017), tem-se que, nos termos do citado dispositivo legal, “[…] 
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la 
de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Ora, partindo-se do preceito secundário do crime de furto 
qualificado, do art. 155, §4º, do Código Penal (a saber, “reclusão 
de dois a oito anos, e multa”), deve-se reconhecer que tanto a 
possibilidade de redução da pena em 2/3 (dois terços) – alcançando 
o piso de 8 meses – quanto a possibilidade de aplicação exclusiva da 
pena de multa trazem a pena mínima do delito de furto qualificado-
privilegiado para aquém do patamar de 1 ano estabelecido pelo art. 
89, da Lei nº 9.099/95.

Assim, desde que presentes todos os demais requisitos previstos 
no art. 89, da Lei nº 9.099/95, possível a suspensão condicional do 
processo no crime de furto qualificado-privilegiado, do art. 155, §4º, 
c.c. §2º, do Código Penal, vez que sua pena mínima, em abstrato, é 
inferior (8 meses) e/ou mais branda (pena exclusiva de multa) do 
que o estabelecido patamar de 1 ano de pena mínima privativa de 
liberdade cominada.

Fundamentação Fática

A tese encontra aplicação na hipótese de o acusado ser 
primário, responder apenas a um único processo por furto qualificado 
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Sugestão de Operacionalização

Vislumbrando a ocorrência de furto qualificado-privilegiado 
(Súmula nº 511, do Superior Tribunal de Justiça), bem como a presença 
dos requisitos do art. 89, da Lei nº 9.099/95, poderá o membro da 
Defensoria Pública pleitear a designação de audiência para a proposta 
de suspensão condicional do processo, seja em sede de resposta à 
acusação (ao deparar-se com denúncia ministerial pelo crime do art. 
155, §4º, c.c. §2º, do Código Penal), seja em sede de alegações finais 
ou razões de apelação (ao pleitear o reconhecimento do ‘privilégio’ 
do art. 155, §2º, do Código Penal, ao furto qualificado, do art. 155, §4º, 
do Código Penal) – neste caso atentando-se ao disposto no art. 383, 
§1º, do Código de Processo Penal, bem como à Súmula nº 337, do 
Superior Tribunal de Justiça.

de coisa cujo valor não ultrapasse o salário-mínimo vigente ao tempo 
da conduta, e se apresentarem favoráveis ou neutras as demais 
circunstâncias previstas no art. 77, do Código Penal (invocado pelo 
art. 89, da Lei nº 9.099/95).
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