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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0001795-20.2012.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante 

MAYRON VALDIMIRO CAMPISANO BIASOTTO, é apelado 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

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

recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

JUVENAL DUARTE (Presidente) e GERALDO WOHLERS.

São Paulo, 21 de junho de 2018.

Tristão Ribeiro

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 31.458 (RL)

Apelação criminal nº 0001795-20.2012.8.26.0067  Borborema

Apelante: MAYRON VAUDIMIRO CAMPISANO BIASOTTO

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA

APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ESTATUTO DO IDOSO). 
Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. 
Condenação mantida. Reprimendas bem fixadas. 
Penas-base fixadas em um sexto acima do piso legal 
pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, 
acrescidas, na segunda fase, no mesmo percentual 
pela agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 
“e”, do CP. Substituição da privativa de liberdade na 
forma do artigo 44, do Código Penal. Regime aberto 
para o caso de conversão mantido. Apelo improvido.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta por MAYRON 

VAUDIMIRO CAMPISANO BIASOTTO de sentença que o condenou, como 

incurso no artigo 102, da Lei nº 10.741/03, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, de 

unidade mínima, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, 

consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da 

condenação, e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a entidade 

beneficente, postulando a absolvição por ausência de provas ou, 

subsidiariamente, a aplicação de medida de segurança, com aplicação de 

internação em clínica especializada para dependentes. 

O recurso foi regularmente processado e, nesta 

instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento 

da irresignação (fls.180/181).
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É o relatório.

Consta da denúncia que, no dia 29 de agosto de 

2012, por volta das 13h00, na Avenida Nicolau Pizzolante, nº 16, na cidade de 

Borborema, o acusado apropriou-se do veículo “VW/Gol”, GL 1.8 MI, ano 1997, 

placa CLQ 3376, pertencente à genitora dele, Jandira Campisano Biasotto, pessoa 

idosa, com 67 anos de idade na data dos fatos (fls. 66).

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, a materialidade delitiva está 

comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 03/04 e 06, pelo auto de exibição 

e apreensão de fls. 07 e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria do crime restou 

amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, tendo em vista que os policiais 

militares Edivilson Cavalheiro e Reginaldo Bastos Neto relataram que notaram um 

veículo, com placas de Borborema, em local conhecido como ponto de tráfico de 

entorpecentes. Em pesquisa, verificaram que tal veículo tinha informação de 

desaparecido, motivo pelo qual o apreenderam (fls. 28, 19 e mídia digital de fls. 

140). 

Observe-se que os policiais são agentes 

públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por 

isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se 

não se demonstrou interesse concreto da parte deles na incriminação de pessoa 

inocente.
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A vítima declarou que o acusado, filho dela, 

pegou seu veículo, sem permissão, e sumiu. O veículo foi encontrado dias depois, 

com os pneus e as rodas trocadas por outras velhas. Explicou que o filho é 

dependente químico e costuma trocar objetos por drogas (fls. 36 e mídia digital de 

fls. 123).

O réu, por sua vez, ouvido somente na fase 

policial, alegou que o veículo pertencia a toda a família e que, no dia dos fatos, foi 

abordado por policiais, que apreenderam o carro, por problemas na documentação 

(fls. 46). Em juízo, foi decretada a revelia (fls. 120).

Assim, patentes a autoria e a materialidade do 

delito, bem como evidente o dolo da apropriação pelo acusado do veículo 

pertencente à ofendida, inafastável a condenação por infração do artigo 102, da 

Lei nº 10.741/03.

Vale notar que nada há nos autos, que 

evidencie que o apelante estivesse inteiramente incapaz ou tivesse diminuída a 

sua capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento, tanto que prestou declarações na fase policial e 

assinou regulamente o termo (fls. 46). Ademais, tornou-se revel e não se 

submeteu a avaliação para aferição da sua imputabilidade.

As penas não comportam reparo. 

As básicas foram fixadas em um sexto acima 

dos mínimos legais pelas circunstâncias desfavoráveis, notadamente os maus 

antecedentes (fls. 05 e 11 do apenso próprio).  Na segunda fase, as penas foram 

majoradas em um sexto pela agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e”, 
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do Código Penal, perfazendo um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e doze 

dias-multa. 

Por fim, mantém-se o regime aberto e a 

substituição da privativa de liberdade na forma do artigo 44, do Código Penal. 

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, 

restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.

TRISTÃO RIBEIRO
          Relator

   (assinado eletronicamente)
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