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 � Ação penal. Deputado federal. Estelionato (art. 171, §§ 1º e 3º, do CP). Realiza-
ção de procedimentos cirúrgicos controlados (“laqueadura tubária”) em nosocômio 
não credenciado. Falsificação de anotações na AIH [Autorização de Internação 
Hospitalar] visando a induzir o órgão público pagador em erro e à obtenção de 
vantagem indevida. (...) Embora sustente o réu não ter conhecimento dos fatos, é 
perfeitamente possível abstrair-se dos elementos probatórios constantes dos autos 
exatamente o oposto. Realização de cirurgias irregulares de esterilização em favor de 
eleitoras, as quais constituíram exatamente o objeto do crime de corrupção eleitoral 
praticado pelo réu. Custos fraudulentamente repassados ao erário público. Prejuízo 
de pequeno valor, o que possibilita o reconhecimento do privilégio (CP, art. 171, 
§ 1º), ainda que se cuide de delito qualificado (CP, art. 171, § 3º). Analogia com o 
privilégio aplicável ao crime de furto de bem de pequeno valor (CP, art. 155, § 2º).
[AP 481, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-9-2011, P, DJE de 29-6-2012.]
Vide HC 96.843, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-3-2009, 2ª T, DJE de 24-4-2009
 � A jurisprudência do STF é firme no sentido do reconhecimento da conciliação 

entre homicídio objetivamente qualificado e ao mesmo tempo subjetivamente privi-
legiado. Noutro dizer, tratando-se de circunstância qualificadora de caráter objetivo 
(meios e modos de execução do crime), é possível o reconhecimento do privilégio 
(sempre de natureza subjetiva).
[HC 98.265, rel. min. Ayres Britto, j. 24-3-2010, 1ª T, DJE de 14-5-2010.]
 � A questão tratada no presente writ diz respeito à possibilidade de aplicação 

do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP ao crime de furto qualificado. 
Considero que o critério norteador deve ser o da verificação da compatibilidade 
entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4º) e o privilégio (CP, art. 155, § 2º). E, a 
esse respeito, no segmento do crime de furto, não há incompatibilidade entre as 
regras constantes dos dois parágrafos referidos. No caso em tela, entendo possível 
a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, visto que, apesar de 
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o crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o paciente é primário e a coisa 
furtada de pequeno valor.
[HC 96.843, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-3-2009, 2ª T, DJE de 24-4-2009.]

 = HC 103.245, rel. min. Dias Toffoli, j. 31-8-2010, 1ª T, DJE de 23-11-2010
 = HC 99.581, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 5-3-2010
 � Furto qualificado. Princípio da insignificância. Não incidência no caso. Possibi-

lidade de consideração do privilégio. (...) A questão de direito tratada neste writ, 
consoante a tese exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade 
da conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância, o que 
deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico 
tutelado na norma penal. O fato insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de 
tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em 
outras áreas do direito, como ilícito civil ou falta administrativa. Não considero 
apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro 
para aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de 
haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto 
simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privi-
legiado (...). A lesão se revelou significante não apenas em razão do valor do bem 
subtraído, mas principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática 
do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva do 
caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do agente, sendo reprovável 
o comportamento do paciente. Compatibilidade entre as qualificadoras (...) e o 
privilégio (...), desde que não haja imposição apenas da pena de multa ao paciente.
[HC 94.765, rel. min. Ellen Gracie, j. 9-9-2008, 2ª T, DJE de 26-9-2008.]

 = HC 120.083, rel. min. Teori Zavascki, j. 3-6-2014, 2ª T, DJE de 6-8-2014
 = HC 97.051, rel. min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009, 1ª T, DJE de 1º-7-2010


