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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0074502-32.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO 
PEREIRA DOS SANTOS GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.

São Paulo, 3 de agosto de 2017.

CARLOS MONNERAT

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0074502-32.2015.8.26.0050

Apelante: Danilo Pereira dos Santos Gonçalves 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: São Paulo

Juiz(a): Dr.(a) Izabel Irlanda Castro Correia Araújo

Voto nº 6.620

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto durante repouso noturno (art. 
155, §1º, do Código Penal). Sentença condenatória. Defensoria 
Pública objetiva absolvição por ser a condenação lastreada 
apenas em elementos colhidos na fase extrajudicial. Sem razão. 
Em juízo o Apelante confessou a subtração. Reconhecido pela 
vítima. Policial Militar Rodrigo confirmou a prisão em flagrante 
do acusado na posse direta do GPS. Nada mais era necessário. 
Condenação de rigor. Dosimetria da pena não comporta reparos, 
haja vista sua fixação no melhor cenário à Defesa. Regime 
fechado subsiste. Conturbado histórico prisional de DANILO em 
crimes contra o patrimônio.  Recurso não provido.

Ao relatório da r. sentença, que se acolhe, acrescenta-se que 

por decisão prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Central Criminal da Comarca de São 

Paulo, DANILO PEREIRA DOS SANTOS GONÇALVES restou condenado à 

pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 

além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, § 

1º, do Código Penal. 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo apela (cf. 

Razões Recursais fls. 99/108) objetivando absolvição por insuficiência probatória 

e, subsidiariamente, abrandamento do rigor carcerário.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público do Estado de 

São Paulo às fls. 214/219, nas quais as premissas retromencionadas foram 

rebatidas.
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Regularmente processado o recurso, pelo seu não provimento 

é o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (cf. fls. 113/117).

RELATADOS, passo a decidir.

Ao que consta da denúncia, no dia 01 de setembro de 2015, 

por volta das 3h50min, DANILO PEREIRA DOS SANTOS GONÇALVES 

subtraiu para si, durante repouso noturno, um GPS, marca Foston, avaliado em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes à Marília Arruda de Souza.

A materialidade delitiva não se discute, eis que demonstrada 

através do auto de prisão em flagrante (cf. fl. 2), auto de exibição e apreensão (fl. 

13), auto de avaliação (fl. 14), auto de entrega (fl. 15) e prova oral produzida em 

ambas as fases da persecução penal.

Igualmente certa a autoria.  

Não obstante o empenho da ilustre Defensora Púbica, a 

premissa de que “os elementos colhidos na fase policial foram contrariados pela 

prova judicial e não há em tese a possibilidade de uma condenação, pois esta não 

pode ter alicerce unicamente nos indícios colhidos na fase inquisitiva” (cf. fl. 101) 

não deve prosperar.

Vale registrar que embora o Apelante tenha optado pelo 

silêncio na fase extrajudicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa 

confessou ser o autor do crime patrimonial. Em essência, apresentou justificativa 

pouco plausível, no sentido de que tinha apenas intenção de dormir no interior do 

automóvel, contudo a vítima notou sua presença e na hora de fugir acabou 

“levando o GPS” (cf. mídia digital fl. 80).

Marília Arruda de Souza, em juízo, reconheceu DANILO sem 
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sombra de dúvidas, esclarecendo que visualizou apenas o momento da fuga. Aliás, 

seu reconhecimento veio acompanhado de sincera justificativa, haja vista asseverar 

que constantemente via o Apelante no “semáforo do Extra” (cf. mídia digital fl. 

80).

A fim de espancar qualquer ponto em aberto  mesmo que 

diante da confissão do Apelante e do reconhecimento em pretório pela vítima  

temos o relato do Policial Militar Rodrigo Josué Zanon, o qual confirmou a prisão 

em flagrante de DANILO na posse direta do GPS (cf. mídia digital fl. 80).

Por tais razões, não se há falar em condenação lastreada 

exclusivamente em elementos informativos colhidos no Inquérito Policial, ao 

revés, a segura prova acusatória foi constituída sob o manto do contraditório e da 

ampla defesa, consectários do devido processo legal, em especial a confissão do 

Apelante.

A dosimetria da pena não merece reparo, tanto é que sequer é 

questionada pela Defensoria Pública, haja vista fixação da base no mínimo legal 

(compensada a agravante da reincidência com atenuante genérica da confissão 

espontânea, ponto mantido à mingua de recurso ministerial), com única 

majoração de 1/3 (um terço) em razão de o crime ter sido praticado durante o 

repouso noturno.

Por fim, a modalidade prisional fechada não está a merecer 

reparos. Basta ver a biografia penal de DANILO (responde por outros três 

processos referentes a crimes contra o patrimônio, sendo reincidente específico  

cf. fls. 17/18, apenso próprio) para notarmos que sua conduta social precisa, 

imediatamente, ser refreada. 
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Nada há a reparar.

Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao apelo.

CARLOS MONNERAT

              Relator
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