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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº 
0007692-66.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido WALACE DE PAULA 
GONÇALVES.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso Ministerial, para 
receber a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO 
ANTÔNIO COGAN (Presidente sem voto), GRASSI NETO E SÉRGIO RIBAS.

São Paulo, 21 de setembro de 2017

ELY AMIOKA

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 4.633

Recurso em Sentido Estrito nº 0007692-66.2015.8.26.0635

Comarca: São Paulo  8ª Vara Criminal

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo

Recorrido: Walace de Paula Gonçalves 

         

Recurso em Sentido Estrito  Denúncia rejeitada - Furto na 
modalidade tentada  R. decisão que rejeitou a denúncia, 
acolhendo o chamado 'princípio da insignificância'. 
Recurso Acusatório buscando a reforma da r. decisão e o 
recebimento da denúncia, por inaplicabilidade do chamado 'crime 
de bagatela'. 
Prova de materialidade e indícios suficientes de autoria  
Investigado que, em tese, teria tentado subtrair um aparelho GPS 
de um veículo que estava estacionado na via pública  Bem que 
não pode ser considerado como de valor irrisório ou desprezível  
Conduta que traz um desvalor em si, uma vez que atenta contra 
patrimônio alheio  inexistência de previsão legal no ordenamento 
pátrio vigente. Acusado que registra outros processos criminais e 
reincidência. 
Recurso Ministerial provido, para receber a denúncia, 
determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo 

Ministério Publico do Estado de São Paulo contra a r. decisão1 de fls. 153/157, prolatada 

pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Hélio Narvaez, que rejeitou a denúncia, com base no art. 

395, inciso III, do Código de Processo Penal, entendendo estar ausente a tipicidade da 

conduta.

Inconformado, recorreu o Ministério Público. Busca a 

reforma da r. decisão recorrida, com o escopo de receber a denúncia apresentada (fls. 

162/167).

Processado o recurso, com contrarrazões (fls.184/193), a r. 

decisão recorrida foi mantida em sede de juízo de retratação (fls. 201).

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento 

1 O Ministério Público tomou ciência da r. decisão em 18/12/2015 (fls. 160).
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do recurso Ministerial (fls. 215/218).

É o relatório.

Consta da denúncia oferecida que, no dia 17 de outubro de 

2015, por volta das 21:35 horas, na Rua Avanhandava, altura do número 319, Bela Vista, 

na Comarca de São Paulo, Walace de Paula Gonçalves2 tentou subtrair para si um 

aparelho GPS, marca Garmin, avaliado em R$120,00, de propriedade da vítima Miguel 

Moura Kehl, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua 

vontade.

Segundo o apurado, no dia dos fatos, a vítima deixou seu 

veículo estacionado em via pública, com o vidro do passageiro aberto. O acusado, então, 

subtraiu do interior do veículo um aparelho GPS, colocando-o em sua mochila. Ao deixar 

o local, foi abordado por policiais militares, que impediram a consumação do delito e 

apreenderam o bem (fls. 01/02).

No caso em questão, os indícios de materialidade são 

inferidos do auto de prisão em flagrante delito (fls. 04/09), boletim de ocorrência (fls. 

11/13) e auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14).

Verifica-se, outrossim, indícios suficientes de autoria.

Em sede inquisitorial, o investigado permaneceu em silêncio 

(fls. 09).

Também em sede extrajudicial, o Policial Militar João Paulo 

Cavalcante do Nascimento relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento com 

seu companheiro de farda, quando foram acionados por um casal a respeito de um 

indivíduo mexendo em um carro que estaria aberto. Chegando ao local informado, 

depararam-se com o acusado no interior do automóvel Fiat/Uno Vivace. Aboradaram o 

indivíduo e localizaram um aparelho GPS em sua mochila. Questionado, o acusado 

confirmou que viu o carro aberto e aproveitou-se para entrar no veículo e furtar o seu GPS. 

Através do COPOM, fizeram contato com a vítima, que compareceu ao local e reconheceu 

o aparelho GPS como sendo de sua propriedade (fls. 05).

O Policial Militar Marcio Henrique Tomaz apresentou 
2 Desempregado, nascido aos 21/12/1980, RG 58.543.709.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Recurso Em Sentido Estrito nº 0007692-66.2015.8.26.0635 - São Paulo - VOTO Nº 4/8

depoimento nos mesmos termos (fls. 07).

Miguel Moura Kehl, proprietário do veículo em questão, 

afirmou que dirigiu seu carro até o local dos fatos, junto com um amigo, que estava no 

banco do passageiro. Estacionou o veículo na via pública e foram visitar outro amigo. 

Então, recebeu uma ligação em seu celular, na qual um Policial Militar solicitou que 

retornasse ao local onde estava seu veículo. Assim, teve conhecimento de que um 

indivíduo estava no interior de seu veículo e estava furtando o aparelho GPS. Reconheceu 

o referido aparelho GPS como sendo de sua propriedade. Viu que o vidro do lado do 

passageiro estava aberto, sendo que, provavelmente, seu amigo se distraiu e esqueceu de 

fechá-lo (fls. 08).

Diante do que consta dos autos, o ilustre Promotor de Justiça 

ofereceu a denúncia (fls. 01/02), a qual foi rejeitada pelo MM. Juízo a quo, conforme fls. 

153/157, nos termos do art. 395, inciso II, segunda parte, do Código de Processo Penal, 

aplicando-se o denominado 'princípio da insignificância', nos seguintes termos:

 “(...) Não obstante a presença da tipicidade formal, a 
inocorrência de tipicidade material, quando a conduta não 
possui relevância jurídica, afasta, por consequência, a 
ingerência da tutela penal em face do postulado da 
intervenção mínima. É o chamado princípio da 
insignificância.  
(...) 
Pelo que consta dos autos, o fato imputado ao denunciado é 
formalmente típico, porém não se reveste de materialidade, 
segundo o juízo de ponderação entre o dano causado pelo 
agente e a pena cominada em abstrato a ser imposta por 
meio da intervenção do Estado, isso porque o bem, cujo 
valor perfaz quantia inferior a 1/6 do salário mínimo, foi 
restituído à vítima, conforme auto de entrega às fls. 12. 
A conduta do acusado não gerou prejuízo relevante ao bem 
jurídico da vítima ou à ordem social, que justifique a 
intervenção penal estatal, além disso, o mero deslocamento 
das testemunhas que auxiliariam a justiça em eventual 
processo criminal, por exemplo, traria mais gastos ao erário 
do que o próprio valor monetário dos objetos em questão. 
(...) 
Conforme o exposto, embora a denúncia contenha os 
requisitos estabelecidos em lei, faz-se mister também que 
exista justo motivo para a continuidade da demanda, o que 
não ocorre no caso em apreço. 
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Não houve qualquer prejuízo suportado pela vítima no caso 
concreto, uma vez que a ação do acusado foi presenciada 
pelos policiais e obstada. 
A consequência jurídica e social que decorre da tipicidade 
dos fatos como esse representa sanção desproporcional e 
geradora de malefícios mais graves que os supostos 
benefícios. 
No mais, tendo em vista a atual jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, a apontar a prevalência dos critérios objetivos 
na análise da incidência do princípio da insignificância, 
deixo de valorar ao maus antecedentes do acusado como 
impeditivos da aplicação do referido princípio e reputo 
atípica a conduta do acusado em razão de sua 
insignificância”.

Respeitado tal entendimento, e em que pesem opiniões em 

sentido contrário, o certo é que o nosso ordenamento jurídico não inseriu o princípio da 

insignificância na legislação penal vigente. Doutrina e Jurisprudência não podem 

contrariar texto expresso de lei, quando criam causa supralegal de exclusão de tipicidade. 

O referido princípio tolera a criminalidade porque sustenta que o Estado não teria interesse 

em se ocupar de crimes 'pequenos', olvidando-se que é justamente a partir dessa tolerância 

que se incentiva a prática de crime.    

Já se decidiu: 

“O vulto da criminalidade violenta alguma vez parece 

trivializar os demais delitos, como se a sociedade política toda ela se habituasse a conviver 

hoje com o que ontem a aterrava. E a autoridade não pode contribuir para uma falseada 

normalização de condutas, como se, contrastando com algumas ações mais perversas, 

algumas perversidades se tornassem admissíveis quase, pouco censuradas, ao menos 

toleráveis. Esse gênero de tolerância amplificada com o que sempre se reputou reprovável 

só faria incentivar a dinâmica delitual, cada vez mais a ousar quanto menos efetivamente 

deplorados os crimes de relativa menor censura” (TACRIM/SP  HC 466.344/5  Rel. Ricardo Dipp  DOPJ  

caderno 1, parte I, p. 173, de 26.04.04).

Da mesma forma, na esteira do que já ficou decidido pela 

Colenda 12ª Câmara do unificado Tribunal de Alçada Criminal, em voto conduzido pelo E. 

Relator Renato Nalini:

Princípio da Insignificância  Inaplicabilidade sob pena de 
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estimular-se a reiteração de pequenos delitos ―  Teoria do 

crime de bagatela incompatível com o clamor da comunidade 

por uma tolerância zero em relação a condutas criminosas

Embora ponderável a posição dos que sustentam acolhimento 

do princípio da insignificância  de minimus non curat 

praetor  não se mostra ele integralmente prestigiado pela 

maioria dos operadores e sua aplicação deve ser restrita, sob 

pena de estimular-se a reiteração de pequenos delitos, 

diluindo a consistência já atenuada dos freios éticos, 

fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do 

crime de bagatela, por mais sedutora que possa parecer, não 

tem prevalecido na jurisprudência dos Tribunais brasileiros, 

pois mostra-se incompatível com o clamor da comunidade 

por uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de 

conduta vulneradora de bens da vida, até como forma 

preventiva das mais intensas incursões pela criminalidade.3

Nesse sentido:

 “Princípio da Insignificância  Inaplicabilidade sob pena de 

estimular-se a reiteração de pequenos delitos ?  Teoria do 

crime de bagatela incompatível com o clamor da comunidade 

por uma tolerância zero em relação a condutas criminosas

“Embora ponderável a posição dos que sustentam 

acolhimento do princípio da insignificância  de minimus non 

curat praetor  não se mostra ele integralmente prestigiado 

pela maioria dos operadores e sua aplicação deve ser restrita, 

sob pena de estimular-se a reiteração de pequenos delitos, 

diluindo a consistência já atenuada dos freios éticos, 

fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do 

crime de bagatela, por mais sedutora que possa parecer, não 

tem prevalecido na jurisprudência dos Tribunais brasileiros, 

pois mostra-se incompatível com o clamor da comunidade 

por uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de 

conduta vulneradora de bens da vida, até como forma 

preventiva das mais intensas incursões pela criminalidade”. 

BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São 

Paulo. Apelação nº 1.131.993-8. Apelante: Rubens Nazareno 

Carvalho Hermes. Apelado: Ministério Público do Estado de 

3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação nº 1.131.993-8. Apelante: Rubens Nazareno Carvalho 
Hermes. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Juiz Renato Nalini. 11ª Câmara. São Paulo, 26 de abril de 
1999. Revista dos Tribunais. v. 768, p. 597. São Paulo: RT, ano 88, Outubro de 1999.
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São Paulo. Relator: Juiz Renato Nalini. 11ª Câmara. São 

Paulo, 26 de abril de 1999. Revista dos Tribunais. v. 768, p. 

597. São Paulo: RT, ano 88, Outubro de 1999.

Não cabe reconhecer-se, assim, como insignificante a 

conduta que traga em si um desvalor mais acentuado, como é o caso dos autos.

Em tese, o fato narrado na denúncia é típico e antijurídico. 

Acolher-se a tese do 'crime de bagatela' equivale a conceder-se o perdão judicial em 

hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder-se indevida 'abolitio criminis', decretada 

por quem não tem poderes para tanto.                    

 “FURTO - Princípio da insignificância - Inaplicabilidade - 

Subtração ocorrida sem relevante razão de direito - Hipótese 

em que a aplicação da teoria da bagatela afronta a Justiça”. 

(TACrimSP- RT 823/621)

“CRIME DE BAGATELA - Descaracterização - Furto 

de botijão de gás - Bem de valor patrimonial 

mensurável”. (TACrimSP- RT 715/474)

Além disso, não se mostra razoável o reconhecimento do 

'princípio da insignificância' em nosso País, onde um número considerável de pessoas 

sobrevive com um salário mínimo (à época dos fatos R$ 788,00), ou até menos. Assim, 

não se pode afirmar que o bem apreendido tenha valor desprezível, até porque foi avaliado 

em R$ 120,00 no total, ou seja, quase 1/6 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com bem ponderado pelo Ministério Público, “O bem é de 

'pequeno valor', o que não significa, obviamente, ser algo 'sem valor'.

A título de comparação, observe-se a tabela trazida à colação 

pela D. Procuradoria de Justiça, às fls. 217/218, no tocante aos valores das prestações 

pecuniárias oriundas do programa 'Bolsa Família'. Na época dos fatos (17.10.2015), o 

benefício vigente era de R$ 77,00. Portanto, o valor do bem subtraído do ofendido neste 

caso é significativo. 

Pondere-se, no mais, que o 'princípio da insignificância' 
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traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em 

lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade 

da própria ordem social.

O reconhecimento de referida tese, entretanto, gera estímulo 

à reiteração de pequenos delitos, o que, por si só, não recomenda a sua utilização.

Por fim, conforme folha de antecedentes atualizada do 

denunciado (fls.128/151), este respondeu a inúmeros processos criminais por delitos 

patrimoniais, tendo sido condenado em diversos deles. No mais, o acusado é reincidente 

específico na prática de crimes patrimoniais, possuindo, ao menos, duas condenações que 

geram a incidência da agravante.

Assim, não se mostra razoável a concessão da benesse ao 

acusado, que vem se mostrando criminoso contumaz.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso 

Ministerial, para receber a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal.

Ely Amioka

Relatora
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