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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0038081-92.2011.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em 

que é apelante EDUARDO JERONIMO, é apelado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 

ao recurso de apelação interposto por Eduardo Jerônimo, mantendo-se, na 

íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores MARIA TEREZA DO AMARAL (Presidente sem voto), 

PAIVA COUTINHO E GUILHERME G.STRENGER.

São Paulo, 29 de abril de 2015.

SALLES ABREU
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0038081-92.2011.8.26.0564

Apelante: Eduardo Jeronimo 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: São Bernardo do Campo

Juíza: Patrícia Svartman Poyares Ribeiro

Voto nº 34.988

Ementa:
“Apelação  Furto qualificado e Estelionato (art. 

155, § 4º, inciso II, por diversas vezes, na forma do art. 71, 
em concurso material com o artigo 171, 'caput', todos do 
Código Penal)  Recurso defensivo  Absolvição pretendida  
Insuficiência probatória  Inadmissibilidade  Materialidade 
e autoria comprovadas  Confissão do réu e depoimentos da 
vítima e testemunha possibilitam  a condenação.

Absolvição do delito de furto com base no princípio 
da insignificância  Improcedência  Réu que praticou 
diversos furtos, em continuidade delitiva  Tal postulado não 
pode beneficiar criminosos habituais, sob pena de estimular-
se a prática delitiva – Qualificadora da escalada demonstrada 
pela prova oral e pelo laudo pericial.

Desclassificação do estelionato para a forma 
tentada  Não acolhimento  Delito que se consumou com a 
obtenção da vantagem econômica indevida, em prejuízo da 
vítima.

Dosimetria  Pena do furto aumentada em 1/3, pela 
continuidade delitiva  Redução da fração aplicada  
Descabimento  Exasperação de 1/3 proporcional à 
quantidade de furtos cometidos  Inaplicabilidade da 
minorante prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99  
Inocorrência de delação premiada  Regime inicial aberto  
Substituição penal.

Recurso defensivo improvido”.

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

Eduardo Jerônimo contra a r. sentença de fls. 158/164, que julgou 

procedente a ação penal para condená-lo ao cumprimento da pena de 03 

(três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais ao 

pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no piso, por infração ao art. 
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155, § 4º, inciso II (mediante escalada), por diversas vezes, na forma do art. 

71, em concurso material com o artigo 171, 'caput', todos do Código Penal, 

substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos, consistentes 

em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária de 01 

(um) salário mínimo, em prol de entidade assistencial.

Inconformado, recorre o acusado pleiteando a 

absolvição dos crimes por insuficiência de provas. Subsidiariamente, 

requer: a) a absolvição do delito de furto com fundamento no princípio da 

insignificância; b) a desclassificação do crime de estelionato para a forma 

tentada; c) o afastamento da qualificadora da escalada, relativa ao delito de 

furto; d) a redução das penas, aplicando-se, inclusive, a causa de diminuição 

prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99 (fls. 171/181).

O recurso foi bem processado, com 

contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos 

trazidos nas razões do inconformismo e defende o acerto da r. sentença 

recorrida (fls. 186/196).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de 

Justiça pugna pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 233/238).

Este, em apertada síntese, é o relatório.

Em que pesem os argumentos expendidos pela 

ilustre defensoria pública, o recurso interposto não comporta provimento.

Consta da denúncia que, por diversas vezes, de 

maneira continuada, em datas incertas, porém entre fevereiro e agosto de 

2011, na Rua Joaquim Nabuco, nº 129, Centro, na Cidade de São Bernardo 

do Campo, Eduardo Jerônimo subtraiu para si, mediante escalada, 
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diversos bens, totalizando 08 (oito) baterias automotivas, avaliadas cada 

uma em R$ 20,00 (vinte reais), e 10 (dez) cilindros para gás natural veicular 

 GNV, avaliados em R$ 100,00 (cem reais) cada, objetos pertencentes à 

Oficina Mecânica Morais, representada por Ivair Morais.

Consta, ainda, dos autos que, no dia 05 de agosto 

de 2011, no período da tarde, na Rua José Bonifácio, nº 672, Centro, na 

Cidade de São Bernardo do Campo, Eduardo Jerônimo obteve para si 

vantagem ilícita, consistindo em 02 (duas) correias dentadas avaliadas em 

R$ 150,00 e 04 (quatro) unidades de óleo para automóveis, marca 

“Promax”, avaliados em R$ 144,00, em prejuízo da loja “Freios e Peças 

53”, induzindo um funcionário em erro, mediante o meio fraudulento abaixo 

descrito.

Segundo apurado, Ivair Morais, representante do 

estabelecimento “Oficina Mecânica Morais”, autorizava, desde meados de 

julho de 2010, que o acusado Eduardo, pessoa egressa do sistema prisional e 

que perambulava pela Rua, fizesse alguns trabalhos em seu estabelecimento 

e também por lá pernoitasse.

Tendo em vista o envolvimento de Eduardo com 

drogas, Ivair até mesmo conseguiu, com a ajuda de outras pessoas, 

providenciar a internação do acusado em uma clínica de reabilitação, onde 

ficou de setembro de 2010 a fevereiro de 2011. Ao sair da clínica, Eduardo 

voltou a envolver-se com o consumo de drogas e passou a morar em um 

posto abandonado que fica ao lado da oficina de Ivair. Desde então, o 

apelante Eduardo passou, de maneira continuada, usando do mesmo modo 

de execução, a subtrair bens da oficina vizinha, escalando o muro que 

dividia os dois imóveis e aproveitando-se da falta de vigilância, uma vez 
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que realizava as subtrações após o horário de funcionamento do 

estabelecimento. Escolhido o bem, o acusado pulava o muro de volta para o 

posto e, posteriormente, revendia os itens subtraídos. No total, o réu 

subtraiu 08 (oito) baterias automotivas e 10 (dez) cilindros para GNV. Ivair 

e seu sócio começaram a perceber a subtração dos objetos, mas apenas 

tiveram certeza da autoria quando, em meados de julho, Eduardo confessou 

o furto de tais bens, esclarecendo que praticara o crime para a aquisição de 

drogas para seu consumo.

Ocorre, ainda, que o acusado, no dia 05 de 

agosto de 2011, dirigiu-se à loja “Freios e Peças 53” e se apresentou como 

funcionário da “Oficina Mecânica Morais”, acrescentando que estava lá 

para comprar materiais para a oficina. Em seguida, o acusado solicitou os 

objetos acima mencionados, quais sejam, 02 (duas) correias dentadas e 04 

(quatro) unidades de óleo para automóveis, marca “Promax”, e disse que o 

proprietário da oficina pagaria a conta depois. O funcionário do 

estabelecimento, acreditando que Eduardo realmente fosse empregado da 

“Oficina Mecânica Morais”, entregou-lhe os itens solicitados.

Acontece que o réu foi sito na rua carregando 

uma sacola da loja “Freios e Peças 53” e tal fato foi comunicado para o 

representante da Oficina Morais, que entrou em contato com o funcionário 

daquela loja que havia atendido o irrogado, que relatou o ocorrido. O 

representante da Oficina Mecânica Morais, então, esclareceu que Eduardo 

não era mais funcionário de seu estabelecimento e não tinha qualquer 

autorização para pegar mercadorias.

A materialidade dos delitos restou demonstrada 

pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

11ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

6
Relator: Salles Abreu
Apelação nº 0038081-92.2011.8.26.0564
Voto nº: 34.988

(fls. 07/10), pelo laudo pericial para averiguação da escalada (fls. 78/79), 

bem como pela prova oral colhida em ambas as etapas da persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, também restou 

harmonicamente demonstrada nos autos, especialmente pela confissão 

espontânea do agente.

Em seu interrogatório judicial, o réu Eduardo 

Jerônimo confessou a autoria dos crimes. Admitiu a subtração das peças 

pertencentes à Oficina Mecânica Morais. Todos os furtos foram praticados 

em um lapso de aproximadamente dois meses. Ao todo, subtraiu oito 

cilindros de gás e quatro baterias, sendo todos objetos usados. Para realizar 

as subtrações, teve de escalar um muro. Também admitiu ter ido à loja 

Freios e Peças 53, onde adquiriu uma correia dentada e quatro litros de óleo, 

que seriam trocados por drogas. Ao chegar à loja, anunciou que as peças 

seriam para a oficina mecânica da vítima Ivair Morais (fls. 140/144).

A confissão do acusado está respaldada nos 

demais elementos de convicção obtidos no decorrer da persecutio criminis.

Em juízo, Ivan Morais, representante da 

empresa-vítima (“Oficina Mecânica Morais”), narrou que o réu trabalhava 

em seu estabelecimento e era usuário de drogas. Antes dos fatos, conseguiu 

internar o acusado em uma clínica de reabilitação. Ao sair, a dependência 

química continuou e ele passou a furtar objetos da oficina. O próprio 

acusado admitiu o furto das baterias e dos cilindros. Também tomou 

conhecimento da prática delitiva contra a loja “Freios e Peças 53”. Quando 

o réu era seu empregado, ele costumava ir a esta loja buscar peças. No 

entanto, no dia 05 de agosto de 2011, quando adquiriu as peças em nome da 

oficina mecânica, ele não era mais seu empregado. Os funcionários da loja 
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de peças não sabiam que ele havia se desligado da oficina e por isso 

forneceram a peça. Não conseguiu recuperar os itens subtraídos (fls. 

129/134).

Por seu turno, na fase policial, a testemunha 

Francisco Moreira, funcionário da loja “Freios e Peças 53” aduziu que, no 

dia 05 de agosto de 011, o réu compareceu à mencionada loja e solicitou 

quatro litros de óleo para motor, bem como uma correia dentada para um 

veículo Vectra. O réu salientou que a compra era feita em nome da oficina 

mecânica. A venda foi concretizada e um orçamento foi elaborado. No 

mesmo dia, entrou em contato com o proprietário da Oficina Mecânica 

Morais e comunicou-lhe a compra feita pelo réu. Ivair Morais, então, 

afirmou desconhecer tal compra e disse para não mais entregar produtos a 

Eduardo. No dia seguinte, o acusado novamente compareceu à loja e, 

considerando os fatos ocorridos na data pretérita, comunicou tal fato a Ivair 

Morais, que compareceu à loja e conversou com Eduardo, do lado de fora 

do estabelecimento (fls. 35).

Em juízo, a testemunha Francisco Moreira 

confirmou o teor de seu primeiro depoimento (fls. 135/139).

Destarte, restaram cabalmente caracterizadas 

tanto a materialidade quanto a autoria delitiva imputada ao agente, e embora 

a defesa sustente a fragilidade probatória, inconcebível a tese no caso em 

apreço, visto que a confissão do acusado e os depoimentos da vítima e 

testemunha, aliados aos demais elementos de convicção obtidos no curso da 

instrução, são suficientes para evidenciar a ocorrência dos crimes de furto e 

estelionato. 

Improcede o pedido subsidiário de absolvição 
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do crime de furto com base no princípio da insignificância.

Não se desconhece que tanto o STF quanto o 

STJ vem aplicando referido princípio em determinadas situações.

Todavia, um dos requisitos para a aplicação 

de tal postulado é a inexistência de reiteração criminosa. 

E no caso sub examine, é certo que o réu 

praticou vários crimes de furto em continuidade delitiva, mostrando-se, 

pois, inviável cogitar-se em atipicidade material, até porque se o contrário 

fosse admitido, estar-se-ia estimulando a prática de pequenos delitos, 

circunstância totalmente contrária às finalidades da pena. Na realidade, 

condutas contrárias à norma jurídica, mesmo que insignificantes, quando 

reiteradas, devido à sua reprovabilidade, perdem o atributo de bagatela e 

devem se submeter ao direito penal.

Nesse sentido:

“FURTO (ARTIGO 155 DO CÓDIGO 

PENAL). ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. BEM DE VALOR 

ÍNFIMO. IRRELEVÂNCIA. ACUSADO PORTADOR DE MAUS 

ANTECEDENTES IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima 

ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o 

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade 

da lesão jurídica provocada. 2. A conduta narrada nos autos se amolda 

tanto à tipicidade formal e subjetiva, quanto à tipicidade material, que 

consiste na relevância jurídico-penal da ação, pois destacou-se que o furto 
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em questão não representa fato isolado na vida do paciente, que possuiria 

outros registros criminais, impondo-se, portanto, a incidência da norma 

penal de modo a coibir a reiteração criminosa” (STJ  Ministro Jorge 

Mussi  5ª Turma  HC nº 295261/SP  DJe 27/08/2014).

Igualmente, não há como se acolher o pleito 

de desclassificação do estelionato para a forma tentada.

Isso porque o delito de estelionato consuma-

se com a obtenção da vantagem indevida, em prejuízo da vítima. E no caso 

dos autos, a confissão do réu e os depoimentos da vítima e testemunha 

evidenciam que o increpado, empregando meio fraudulento, consistente em 

se passar inveridicamente por funcionário da “Oficina Mecânica Morais”, 

conseguiu ludibriar atendente da loja “Freios e Peças 53”, obtendo, assim, 

indevida vantagem econômica, causando prejuízos ao ofendido.

Confira-se:

“Crime material, tem-se por consumado o 

estelionato, em sua modalidade básica, quando o agente consegue obter a 

vantagem ilícita, em prejuízo da vítima. Há necessidade, para efeitos de 

reconhecimento de consumação do estelionato, da afirmação do binômio 

vantagem ilícita/prejuízo alheio. Assim, quando o agente consegue auferir a 

vantagem ilícita em prejuízo da vítima, o delito chega à sua consumação” 

(GRECO, Rogério. “Curso de direito penal, parte especial, volume III”. 9. 

ed. Niterói, RJ: Impetus, 2012  p. 241).

Logo, fácil perceber que o estelionato restou 

consumado.

Finalmente, a qualificadora da escalada ficou 
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bem caracterizada, seja pelo laudo pericial de fls. 78/79, o qual atestou que 

o muro do estabelecimento-vítima possuía 04 metros de altura, o que 

certamente exigia esforço fora do comum para a escalada, seja pela 

confissão judicial do réu e pelos depoimentos da vítima e testemunha, que 

confirmaram a utilização deste meio pelo acusado na empreitada criminosa.

Mantém-se, portanto, a condenação de 

Eduardo Jerônimo como incurso no art. 155, § 4º, inciso II (mediante 

escalada), por diversas vezes, na forma do art. 71, em concurso material 

com o artigo 171, 'caput', todos do Código Penal.

No que concerne à dosimetria da pena 

aplicada, a r. sentença também não merece qualquer reparo.

Em razão da ausência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis ao agente, as penas-bases de cada um dos furtos 

qualificados e do crime de estelionato foram fixadas no patamar mínimo, 

isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, e em 01 

(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, respectivamente.

Na fase seguinte, em que pese o réu ter 

confessado espontaneamente a prática dos crimes, a atenuante em comento 

não pode gerar reflexos na dosimetria, tendo em vista a Súmula nº 231, do 

C. STJ, que estipula o seguinte: “a incidência da circunstância atenuante 

não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na última etapa, em relação aos furtos 

praticados em continuidade delitiva, acrescentou-se à pena de um deles o 

percentual de 1/3 (um terço), na forma do art. 71 do Código Penal, 

resultando as penas em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 
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pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, para o delito de furto 

qualificado, e em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, 

para o crime de estelionato.

Pela regra do concurso material de crimes, as 

reprimendas foram somadas, restando definitivos 03 (três) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão, mais ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no 

piso.

Insta frisar que a fração de aumento pela 

continuidade delitiva (1/3) considerou-se escorreita, porque o réu praticou 

vários delitos, durante o período de dois meses, pelo menos, fato por ele 

mesmo confessado. 

Logo, afasta-se a pretensão de redução da 

fração de aumento, porque, como já dito, a exasperação de 1/3 (um terço) da 

pena é proporcional à quantidade de furtos.

Outrossim, não assiste razão à defesa no 

tocante ao requerimento de aplicação da causa de diminuição de pena 

prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99, que dispõe: “O indiciado ou acusado 

que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo 

criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na 

localização da vítima com a vida e na recuperação total ou parcial do 

produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois 

terços”.

Isso porque, no caso em tela, o apelante 

apenas confessou a prática do delito. Não houve delação ou colaboração 

espontânea que tenha ensejado identificação dos demais coautores ou 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

11ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

12
Relator: Salles Abreu
Apelação nº 0038081-92.2011.8.26.0564
Voto nº: 34.988

partícipes do crime, na localização da vítima com vida ou na recuperação 

total ou parcial do produto do crime.

Em suma, a minorante não tem aplicação no 

caso concreto, já que a hipótese não se trata de delação premiada.

O regime aberto foi bem imposto, tendo em 

vista o quantum da pena fixada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', do 

Código Penal.

Por fim, presentes os requisitos legais, a 

sanção corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes 

em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária de 01 

(um) salário mínimo, em prol de entidade assistencial.

Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se 

provimento ao recurso de apelação interposto por Eduardo Jerônimo, 

mantendo-se a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Salles Abreu

Relator
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