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O MOMENTO CONSUMATIVO DO 

FURTO 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a divergência doutrinária e, consequentemente, jurisprudencial, 

acerca do momento em que se dá a consumação do delito de furto. Trata-se de tema polêmico e de grande 

importância prática, afinal o agente poderá ser punido por crime consumado ou tentado conforme tenha sido 

ultrapassado ou não o instante da consumação. 

 

  
Uma corrente doutrinária encabeçada por 

Guilherme de Souza Nucci, defende a ideia de 

que o furto só se consuma com a posse tranquila 

da coisa pelo agente. Alertam, no entanto, os 

adeptos desta corrente, que posse tranquila não 

se confunde com a simples detenção física da 

coisa, sendo necessária para a consumação do 

furto, ainda que por um instante, a possibilidade 

de disposição livre e pacífica da coisa por parte 

do ladrão. Argumenta ainda Nucci, que descartar 

o requisito da posse tranquila é transformar o 

crime de furto em formal e imputar o crime de 

furto consumado ao agente que não chegou a ter 

a posse tranquila, é punir a mera conduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma segunda corrente doutrinária, 

representada aqui pelo professor Damásio 

Evangelista de Jesus, a consumação do furto 

requer, que a coisa saia totalmente da esfera de 

disponibilidade do agente, porém não se exige 

que a coisa esteja fora da esfera de vigilância da 

vítima, nem se demanda a posse tranquila do 

bem por parte do ladrão.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

No entanto, em que pese a forte argumentação de Nucci, 

o furto se consuma com a inversão da posse, e isto é 

pacífico  tanto no STF como no STJ, pela adoção da 

teoria da amotio ou apprehensio, na qual, o crime de 

furto se consuma quando o agente vem a subtrair a 

coisa, passando-a para seu poder, independente da 

posse ser mansa ou pacífica, não cabendo ao intérprete 

distinguir onde a lei não distingue. Destarte, consuma-se 

o furto a partir do momento em que o agente adquire a 

posse, não se exigindo um período de tranquilidade. O 

fato de o agente não ter tido a livre e pacífica disposição 

da coisa por um determinado tempo não deve obstar a 

consumação do crime, mas tão somente ser levado em 

consideração quando da dosimetria da pena. 

Por fim, percebe-se que esta oscilação jurisprudencial é 

nociva, ao não dar à pessoa a oportunidade de conhecer 

as consequências jurídicas de seus atos, e instaura certa 

insegurança jurídica. Além disso, decisões conflitantes 

em situações idênticas, desrespeitam o princípio da 

isonomia. 
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