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DIFERENÇAS ENTRE OS CRIMES DE 

FURTO MEDIANTE FRAUDE E 

ESTELIONATO 

INTRODUÇÃO

Vislumbra que em ambos os crimes a finalidade de obter vantagem ilícita por parte do agente por meio de

proveito injusto com dano alheio são iguais, tendo nesses a instrumentalidade de agir por meios ardilosos nos

quais mantenham ou induzem alguém a erro. Portanto, por haver uma linha tênue entre ambos os delitos, faz-

se necessário a sua gloriosa distinção diante das mais variadas aplicações aos casos concretos.

CONCLUSÃO

Questão MP/SP: “Você pegou uma garrafa de água,

esvaziou a garrafa de água no supermercado e nela

introduziu um vinho caríssimo. Você passou pelo

caixa, e pagou o preço da água. Por qual crime

você responderia?”

Legenda: Furto mediante fraude ou estelionato??
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Resposta: No caso acima, ocorre que mesmo a vítima

tendo entregue por meio de suas mãos o objeto

furtado, não há que se falar em estelionato, pois o que

ela entregou de forma espontânea foi a água e não o

vinho que estava dentro da garrafa, constituindo,

portanto, crime de furto qualificado mediante fraude.

As diferenças residam inicialmente na previsão

destes, o crime de furto mediante fraude está

contemplado entre as modalidades qualificadoras

do crime de furto, previsto no art.155, §4, inciso II,

do Código Penal, tendo neste como principal ação o

verbo “subtrair”, o qual demonstra a conduta

positiva e unilateral do agente. Segundo NUCCI, no

crime em questão, o agente utiliza de manobras

ardilosas para retirar o bem da esfera de vigilância

da vítima. Já no crime de estelionato, o qual possui

modalidade própria estando previsto no artigo 171

do CP, tem-se como principal objetivo que a vítima

entregue de forma espontânea o bem em questão,

ocorrendo a posse desvigiada. Neste delito a

operação é constituída por uma ação bilateral, ou

seja, tanto o agente passivo quanto o ativo

participam para a configuração do ato.

Afere-se que para o entendimento da aplicação dos

crimes desfilados acima, é preciso primeiramente que

ocorra uma análise no quesito do agir da vítima, ou

seja, se o delito consumou-se por participação ativa ou

não, havendo como dispositivos centrais o elemento

subjetivo da espontaneidade e o elemento objetivo da

vigilância. A partir disso, é possível haver uma

discriminação adequada para ambos os delitos.
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