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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
3024127-07.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ANDRE 
GUALBERTO GUEDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao 
recurso interposto pela defesa de ANDRÉ GUALBERTO GUEDES, para reconhecer o 
privilégio, restando o réu condenado ao pagamento de pena de multa no importe de 10 
dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. decisão lançada nos presentes autos. V.U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LEME 
GARCIA (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA 
TOLEDO.

São Paulo, 25 de outubro de 2016. 

Borges Pereira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16ª CÂMARA CRIMINAL 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 3024127-07.2013

COMARCA: Guarulhos

APELANTE: ANDRÉ GUALBERTO GUEDES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

Voto nº 30.294

Apelação Criminal  Artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. o artigo 
14, inciso II, ambos do Código Penal - Réu que tentou 
furtar um GPS do interior do veículo da vítiima no valor 
de R$ 400,00 - Materialidade e autoria bem delineadas  
Conjunto probatório suficiente para a condenação  
Reconhecimento do furto privilegiado - Viabilidade - 
Imposição apenas de pena de multa ao réu  Sentença 
retificada - Apelo parcialmente provido. 

Trata-se de apelação interposta pela defesa 

de ANDRÉ GUALBERTO GUEDES, relativamente à r. sentença de fls. 

128/131, proferida em 10 de novembro de 2015, que o condenou à pena de 

01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 05 

(cinco) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. o 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, deferido o apelo em liberdade. 

Recorre a defesa de André pretendendo o 

afastamento da qualificadora sob a alegação de que o laudo é genérico. 

Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Devidamente contrarrazoado o recurso às fls. 

145/148, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 152/158, opinou pelo 

provimento parcial do recurso.

RELATADOS.

Consta da denúncia que no dia 15 de julho de 
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2013, por volta das 13h50, na Rua Cônego Valadão, altura do nº 600, o 

denunciado tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, um 

aparelho GPS, com suporte, marca Foston, pertencente a Wesley Antonio dos 

Santos Silva, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à 

sua vontade.

A materialidade vem estampada pelo boletim 

de ocorrência de fls. 09/12, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, 

pelo auto de entrega de fls. 15 e pelo auto de avaliação de fls. 16, que 

estimou o valor do bem em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

A autoria também restou comprovada e não 

foi questionada pela defesa.

O acusado permaneceu silente.

A vítima e os policiais militares confirmaram 

os fatos narrados na denúncia.

Este é conjunto probatório produzido que se 

revela mais que suficiente para o reconhecimento da pratica delitiva imputada 

ao ora apelante. 

A qualificadora atinente ao rompimento de 

obstáculo (fls. 41/42) restou bem demonstrada pela prova oral.

Não prospera a alegação da defesa de que o 

laudo é genérico, eis que constatou que o vidro direito do veículo foi 

danificado (quebrado) para facilitar a prática do delito.

Entretanto, na espécie, entendo que deve ser 

aplicado o privilégio previsto no § 2º, do artigo 155, do Código Penal. 

Com efeito, não obstante a posição 

topográfica da previsão que regula o furto privilegiado ser antecedente às 

disposições acerca do furto qualificado, não há qualquer impedimento de se 

harmonizar ambas as figuras, a exemplo do que se faz em matéria de 

homicídio qualificado-privilegiado. 
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Trata-se de conclusão que visa ao 

atendimento da proporcionalidade e individualização da sanção, levando-se 

em conta que não seria justo apenar igualmente dois acusados que tivessem 

praticado furtos qualificados de coisas de valores manifestamente 

discrepantes. Muito mais razoável revela-se o abrandamento da pena daquele 

indivíduo que, apesar de ter praticado furto qualificado, subtraiu coisas de 

pequeno valor. 

Cuida-se de conclusão que visa ao 

atendimento da proporcionalidade e individualização da sanção, levando-se 

em conta que o réu é tecnicamente primário (não possui condenação 

transitada em julgado) e de pequeno valor a res furtiva (R$ 400,00 - 

quatrocentos reais), e que o fato criminoso não se revestiu de maior 

gravidade, torna-se devida a incidência do benefício legal. 

Portanto, aplicando o § 2º, do artigo 155, do 

Código Penal, de ser imposta ao réu apenas a pena de multa, no importe de 

10 dias-multa, no piso. 

Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO 

ao recurso interposto pela defesa de ANDRÉ GUALBERTO GUEDES, para 

reconhecer o privilégio, restando o réu condenado ao pagamento de pena de 

multa no importe de 10 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. decisão 

lançada nos presentes autos.

BORGES PEREIRA
 Relator
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