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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001456-44.2016.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é 
apelante SIMONE CRISTINA DAMACENA ALONSO, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Via de consequência, 
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se, “in 
totum”, a r. sentença, 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 Exmos. Desembargadores 
SÉRGIO RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E GRASSI NETO.

São Paulo, 21 de junho de 2018.

SÉRGIO RIBAS
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0001456-44.2016.8.26.0480
Apelante: Simone Cristina Damacena Alonso 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Bernardes
Voto nº 34.501

APELAÇÃO CRIMINAL  Apropriação indébita  
Absolvição por fragilidade probatória  Improcedência  
Provas hábeis a ensejar a condenação - Depoimentos 
firmes e coerentes da vítima e de testemunhas, suficientes 
à comprovação dos fatos  Além disso, não se pode 
olvidar da relevância da palavra da vítima em sede de 
delitos patrimoniais, os quais são, geralmente, cometidos 
na clandestinidade, não se vislumbrando qualquer 
interesse por parte desta em acusar injustamente à ré  
Condenação mantida  Penas bem dosadas e 
fundamentadas, mantidas no patamar mínimo, não 
comportando alteração, salientada a substituição da 
pena reclusiva  Recurso defensivo não provido.

Vistos.

Trata-se de apelação criminal, interposta por 

Simone Cristina Damacena Alonso, contra a r. decisão de fls. 140/143, 

cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a 

ação penal, condenou a ré ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de 

reclusão, no regime inicial aberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no 

piso, como incursa no art. 168, caput, do Código Penal, substituída a 

pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos 

consistentes em duas penas de prestação de serviços à comunidade por 
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igual período, em entidade a ser indicada pelo juízo das execuções.

 

Inconformada, recorre a d. defesa, com razões 

a fls. 163/167, nas quais requer sua absolvição por fragilidade 

probatória.

Recurso regularmente processado e 

contrariado, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, a 

fls. 188/191, apresentando parecer pelo desprovimento do apelo 

defensivo.

É o relatório.

O recurso defensivo não comporta 

provimento.

Consta da denúncia que, no dia 29/01/2016, 

por volta das 21h00min, na Rua Parábolas, no parque de diversões 

instalado no Bairro da Bíblia, Presidente Bernardes/SP, Simone Cristina 

Damacena Alonso apropriou-se do celular marca Samsung, modelo 

S610B, Galaxy Duo, de propriedade de Kauê Rosa Dias Falcão, 

avaliado em R$ 200,00.
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Segundo se apurou, a vítima dirigiu-se ao 

parque de diversões instalado no Bairro da Bíblia, Presidente 

Bernardes/SP, e lá entregou seu aparelho de telefonia celular para a 

acusada antes de entrar em um dos brinquedos.

Ocorre que, em determinado momento a 

acusada recusou-se a devolver o aparelho afirmando que não estava em 

seu poder.

Apesar de negar estar com o celular, após os 

fatos, a acusada alterou a foto do perfil do WathsApp que era utilizado 

no aparelho da vítima, passando a colocar uma foto sua, como se vê a 

fls. 05/ e 12.

Narra por fim a denúncia que, segundo o 

relatório do Setor de Investigação a última vez que a linha da vítima foi 

utilizada (18/99625-3577) foi um dia antes da genitora do ofendido 

registrar boletim de ocorrência narrando os fatos (fls. 10/11).

Estes são os fatos.
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A materialidade do delito de apropriação 

indébita restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/07; 

documento de fls. 08; relatório policial de fls. 13/15; auto de avaliação 

(fls. 25); bem como pela prova oral obtida no decorrer da persecutio 

criminis.

No que tange à autoria criminosa, em sede 

policial a acusada permaneceu silente (fls. 42/43).

Em juízo, não compareceu a oferecer sua 

versão, alterando seu endereço sem informar o juízo, sendo decretada 

sua revelia (fls. 134), demonstrado seu descaso para com a Justiça e 

desinteresse para com o desfecho da presente ação penal.

A prova oral colhida em juízo, 

entretanto, é firme e uníssona em apontar a responsabilidade da ré pelo 

delito em apreço.

A testemunha Edivânia Rosa Dias Falcão, na 

fase inquisitiva, relatou que no dia dos fatos estava em sua residência 

enquanto seu filho Kauê foi para o parque de diversões, instalado no 

Bairro da Bíblia, e, por volta das 22h30min, este retornou dizendo que 

tinha deixado três vezes seu aparelho celular com SIMONE, monitora 

da cama elástica, mas na última oportunidade ela não lhe devolveu o 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0001456-44.2016.8.26.0480 -Voto nº 34.501 6

aparelho. O filho contou que a acusada estava acompanha de uma 

pessoa conhecida como “Juruna”. Afirmou que ao acessar o whatsapp 

do celular de Kauê percebeu que a foto do perfil havia sido alterada 

para o de uma mulher e, no dia seguinte, procurou por “Juruna” e 

perguntou sobre sua acompanhante, que ele disse tratar-se de sua esposa 

SIMONE. Questionada, esta negou ter se apropriado do celular, e, ao 

mostrar-lhe a nova foto do perfil do whatsapp com o número do celular 

em questão, SIMONE se espantou, pois era a foto dela que estava no 

perfil, contudo, alegou ser montagem do “Juruna”. A declarante 

acrescentou, por fim, que o celular não foi localizado e que a foto de 

perfil do whatsapp dele continuava sendo a da acusada. 

Em juízo, Edvânia contou que seu filho Kauê 

esteve em um parque de diversões e foi pular na cama elástica, 

monitorada por SIMONE, sendo que, nas três vezes em que esteve no 

brinquedo entregou o celular para uma mulher, mas na terceira vez esta 

não lhe devolveu o aparelho. A declarante disse que seu filho não sabia 

como era o nome da pessoa com quem ele deixou o celular, mas disse 

que a mesma estava acompanha de “Juruna”, por isso foi até a casa 

dele, onde soube que era sua esposa, tratando-se de SIMONE. Explica 

que a acusada então saiu do quarto e a declarante perguntou se ela havia 

pegado o celular de Kauê, ao que ela negou e a declarante respondeu 

que a foto dela (da acusada) estava no whatsapp do celular do menino. 

Esclareceu que não recuperaram o aparelho, e que a acusada ligou para 

a declarante perguntando se queria um celular novo, que ela lhe daria, 
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contudo, ligou na delegacia e falou com o escrivão Paulo, que lhe 

orientou, tendo ela recusado. Mostrada em audiência a foto que estava 

no whatsapp do celular em questão, a declarante confirmou que se 

tratava da pessoa de SIMONE, porém o cabelo na foto era montagem. 

Asseverou que a acusada se justificou dizendo que alguém tinha pegado 

o celular e colocado a foto dela nele, destacando, porém, que às 

23h30min Kauê chegou em sua casa e às 00h00min a foto de SIMONE 

já estava no celular.

Kauê Rosa Dias Falcão, ouvido em sede 

policial, declarou ter ido ao parque de diversões instalado no Bairro da 

Bíblia, e que brincou por três vezes na cama elástica, deixando seu 

celular com a monitora do brinquedo, todavia, na última vez, quando foi 

pegar o aparelho, a monitora disse que ele não o havia deixado com ela. 

Diz que foi embora e contou o ocorrido para sua genitora, informando 

que a monitora foi embora acompanhada do “Juruna”, conhecido e 

morador do Bairro Vila Nova. Afirmou que no dia seguinte sua genitora 

foi até a casa de “JURUNA”para tentar localizar o celular, mas não 

encontrou o aparelho. Contou que através do celular de sua genitora 

verificou que a foto do perfil do whatsapp do seu celular subtraído 

havia sido alterada para a foto da referida monitora da cama elástica. 

Em juízo, reiterou suas alegações, dizendo que deixou o celular para 

que uma pessoa segurasse enquanto foi pular em uma cama elástica, e, 

na segunda vez que fez isso, ao retornar, foi informado pela mesma que 

ela não estava mais com o celular, o qual não foi recuperado. Mostrada 
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a foto que estava no whatsapp do seu celular, juntada aos autos, o 

declarante confirmou em juízo que foi com essa pessoa da foto (a ora 

acusada) que deixou o telefone. 

A testemunha Josué Gonçalves de Oliveira, 

por sua vez, em solo policial, disse que foi amasiado por dois anos com 

SIMONE, mas estavam separados havia dois meses, sendo que a 

acusada se mudou e estava morando em outra cidade com a mãe, bem 

como namorando outra pessoa. Informou que realmente trabalhou com 

SIMONE, como monitor, no parque de diversões do Bairro da Bíblia, 

naquela cidade, sendo que a acusada monitorava a cama elástica e o 

declarante o “chapéu mexicano”. Narrou que, certo dia, no período da 

manhã, Edivânia, sua amiga de infância, esteve em sua residência e o 

questionou sobre o celular deixado por Kauê com SIMONE. Chamou 

SIMONE, que negou ter se apropriado do celular e disse que havia 

entregado para Kauê após ele ter brincado na cama elástica. O depoente 

disse também que Edivânia lhe mostrou o perfil do Kauê no whatsapp, 

no qual havia sido inserida a foto da acusada. Afirmou que, indagada, a 

acusada alegou que aquela foto tinha sido montada e foi exposta no 

facebook, e que certamente alguém a pegou de lá e inseriu no perfil de 

Kauê. Aduziu ter vasculhado sua casa e pertences pessoais de SIMONE, 

não encontrando o celular, acreditando que a ré não tinha dele se 

apropriado. Em juízo, a testemunha disse que a acusada é sua esposa e 

que, na ocasião dos fatos, eles estavam trabalhando em um parque de 

diversões em Presidente Bernardes-SP, onde SIMONE monitorava o 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0001456-44.2016.8.26.0480 -Voto nº 34.501 9

brinquedo pula-pula. Afirma que SIMONE lhe contou que um menino 

chegou para pular no brinquedo e deixou o celular com ela, mas ela o 

devolvera depois a criança. Disse que o celular da acusada era de última 

geração e que não teria motivos para que esta tivesse pegado o celular 

do ofendido. Informou que Edivânia foi à sua casa e disse para o 

declarante que haviam subtraído o celular do filho dela, e a foto que 

pareceu quando ligaram o aparelho era a foto de SIMONE. Alega que 

alguém colocou a foto da SIMONE no whatsapp, vez que se tratava de 

uma foto que fora postada por ela no facebook, e que ela não usava a 

referida foto como de perfil.

Pelo conjunto dos relatos acima, é patente a 

ocorrência da apropriação indébita, porque a acusada, de forma dolosa, 

guardou o aparelho celular do ofendido, não o devolvendo, além do 

que, no mesmo dia, coincidentemente, justamente sua foto apareceu em 

perfil na rede social WhatsApp vinculado ao número do aparelho então 

utilizado pela vítima.

Ressalte-se que, como se sabe, em se tratando 

de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe 

da presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância 

para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto, 

não teria ela qualquer proveito em mentir.
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A esse respeito:

“Vale destacar que a palavra da vítima, em 

se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, 

possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório 

(Precedentes)” (STJ  Ministro Leopoldo de Arruda Raposo  5ª Turma 

 HC nº 311331/MS  DJe 08/04/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. 

PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS 

HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE 

OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. 

ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE 

APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO 

RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. 

COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS 

MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente 

admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos 

nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade” (STJ  

Ministro Campos Marques  5ª Turma  AgRg no AREsp nº 
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297871/RN  DJe 24/04/2013).

Diferente não podia ser o posicionamento 

desta Egrégia Corte Bandeirante:

“Além do mais, é sabido, nos delitos 

patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as 

declarações da vítima são sobremaneira importantes para elucidar os 

fatos e desvendar a autoria, máxime quando coerentes e harmônicas 

com as demais provas, como, aliás, ocorreu no caso dos autos” (TJSP  

Rel. Des. Juvenal Duarte  5ª Câmara Criminal  Apelação nº 

0025200-68.2014.8.26.0050  j. 09/04/2015).

“Além disso, nos delitos patrimoniais, quase 

sempre cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é de 

grande importância no auxílio para esclarecer os fatos e desvendar 

autoria, e, no caso presente, deve prevalecer, pois melhor se amolda à 

realidade dos fatos. O reconhecimento dos acusados por sua parte é de 

grande relevância” (TJSP  Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado 

Cogan  5ª Câmara Criminal  Apelação nº 0090416-83.2008.8.26.0050 

 j. 11/10/2012).

Ao que se vê, os depoimentos prestados sob 
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o crivo do contraditório são coerentes e específicos, não pairando sobre 

eles quaisquer dúvidas, seja quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja 

em relação a sua autora. 

E, no presente caso, além da palavra da 

vítima, existem outros elementos que respaldam a condenação da 

acusada, como os depoimentos judiciais de outras testemunhas, acima 

ilustrados, além dos documentos juntados aos autos. 

Não há que se acolher, portanto, alegação de 

insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e 

consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, 

qualquer interesse por parte das testemunhas em alterar a verdade dos 

fatos. 

A condenação da ré, nos termos em que 

proferida, era mesmo medida de rigor.

Por fim, no tocante à dosimetria da 

reprimenda, não há o que reparar, eis que bem dosada e fundamentada 

pelo Juízo “a quo”, mantida no patamar mínimo, salientada a escorreita 

substituição da pena reclusiva por duas medidas restritivas de direitos, 

socialmente recomendáveis e adequadas ao caso.
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Via de consequência, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se, “in 

totum”, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

SÉRGIO RIBAS

Relator
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