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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0002446-55.2014.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é apelante JEFERSON 
PEREIRA ZANETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos 
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CARDOSO PERPÉTUO (Presidente) e FRANÇA CARVALHO.

São Paulo, 21 de junho de 2018

DE PAULA SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 15.966
Apelação Criminal nº 0002446-55.2014.8.26.0205
Comarca: Getulina  Vara Única
Apelante: Jeferson Pereira Zanetti 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA  Materialidade e autoria 
comprovadas - Existência de dolo específico - Versão do 
réu, apresentada em Juízo, que não apresenta qualquer 
respaldo nos autos  Insuficiência probatória não 
evidenciada  Prova oral colhida que se presta a embasar o 
édito condenatório  Compensação entre reincidência e 
confissão ora realizada - Pena reduzida  Incabível a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 
de direitos ou a suspensão condicional da reprimenda 
diante dos maus antecedentes e reincidência, do 
comportamento pernicioso e da postura recalcitrante do 
acusado, que persistiu na senda delitiva  Parcial 
provimento ao recurso, somente para diminuição da pena. 

Cuida-se de apelação interposta por JEFERSON 

PEREIRA ZANETTI contra a sentença de fls. 354/358, cujo relatório se 

adota, que o condenou como incurso no artigo 168, caput, do Código 

Penal, a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial 

semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal. 

Inconformado, apela o réu (fls. 418/421), 

aduzindo, em síntese, que o conjunto probatório é insuficiente para ensejar 

o édito condenatório. Pugna, pois, por sua absolvição com fundamento no 
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art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões 

(fls. 423/425). 

A douta Procuradora de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso (fls. 449/454). 

É o relatório.

O recurso não comporta provimento. 

A materialidade do delito está comprovada pelo 

boletim de ocorrência a fls. 04/06 e, notadamente, pela prova oral 

amealhada.

A autoria, outrossim, é inconteste.

O acusado, em juízo, confessou a prática do 

delito afirmando que levou consigo o kit de monitoramento, retirou a 

tornozeleira e não retornou ao presídio, nem devolveu a tornozeleira (mídia 

digital).

Os corréus Carlos e Anderson também 

confessaram a prática do delito.

O agente penitenciário Aldo Cristianini 

Ferreiram, em juízo, narrou que os réus não retornaram da saída temporária 

e não devolveram os equipamentos.

Portanto, restou demonstrado nos autos que o 

acusado cumpria pena na Penitenciária de Getulina e, sendo beneficiado 

com a saída temporária, levou consigo o equipamento eletrônico de 
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monitoramento à distância, de uso obrigatório, não retornando ao presídio 

e não devolvendo o mesmo, de modo que dele se apropriou e, agindo como 

se fosse dono, dele dispôs a seu talante.

A conduta do réu tipifica o delito de apropriação 

indébita, na medida em que, se apropriou de coisa que recebeu e dela se 

tornou senhor.

Como consignado pelo douta Procuradoria Geral 

de Justiça em seu parecer: “Assim, a conduta de jeferson está 

perfeitamente tipificada como apropriação indébita, pela qual pune-se o 

agente que se apropria de coisa que recebeu licitamente e dela se torna 

senhor como se proprietário fosse. É o exato caso dos autos, uma vez que 

para ser beneficiado com a saída temporária, o réu recebeu o kit de 

rastreamento e, mesmo advertido das regras e do fato de que deveria 

retornar ao presídio com o equipamento, não o devolveu quando deveria, 

invertendo a posse do equipamento pertencente ao Estado. De mais a 

mais, não há como se afastar o dolo do agente. Em verdade, não se pode 

concluir que o apelante não tinha a intenção de se apropriar dos bens  

mas de, tão somente, livrar-se deles a fim de impossibilitar seu 

rastreamento  uma vez que, seja qual foi a destinação que o apelante deu 

ao equipamento (danificou, jogou no lixo, guardou consigo, etc.), certo é, 

de uma forma ou de outra, agiu como se dono fosse do equipamento que 

recebeu licitamente do Estado. Tanto que, mesmo após detido novamente, 

não devolveu o kit de rastreamento” (fls. 452/453).

Destarte, restou demonstrada a procedência da 

imputação, havendo provas suficientes a embasar édito condenatório.
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Passa-se à análise da dosimetria da reprimenda.

Na primeira fase, o douto Juízo a quo fixou a 

pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, correspondendo a 01 

(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-

multa. Acertadamente fundamentou tal exasperação no fato de o réu 

ostentar maus antecedentes, conforme se depreende do documentado a fls. 

218vº. Além de motivada, a elevação da pena-base se deu em fração de 

pequena monta, o que revela sua adequação.

Na segunda fase, estando presentes a atenuante 

da confissão e a agravante da reincidência (comprovada documentalmente 

a fls. 219vº), o Juízo a quo entendeu ser a última preponderante sobre a 

confissão e majorou a pena em 1/6 (um sexto).

                                      Entretanto, o entendimento desta 13ª Câmara 

Criminal é no sentido de que a agravante da reincidência (comprovada pela 

certidão de fls. 219vº) não prepondera sobre a atenuante da confissão 

espontânea, devendo ser compensada.

                                     Neste sentido a jurisprudência do STJ:

                                             “Trata-se a confissão espontânea de circunstância 

atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não 

havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da 

pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do 

art. 67 do Código Penal” (REsp 565.407-DF, 6ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 

16.12.2003, v.u., DJ 16.02.2004, p. 364).

                                     Desse modo, fica a pena estabelecida no patamar 
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anterior de 01 ano e 02 dois meses de reclusão e 11 dias-multa.

Foi fixado o regime semiaberto para início de 

cumprimento da sanção prisional, diante dos maus antecedentes e 

reincidência do réu, cuja personalidade se revela recalcitrante. Houve, até, 

brandura quanto a isto, diante da situação desfavorável vislumbrada na 

primeira fase da dosagem, ao serem examinadas as circunstâncias judiciais. 

De qualquer modo, havendo reincidência, o próprio texto da Súmula nº 269 

do C. STJ evidencia que descabe regime ainda mais suave do que o 

semiaberto.

O Juízo não procedeu à substituição da pena 

privativa de liberdade em restritiva de direitos ou à suspensão condicional 

da pena, pois ausentes os requisitos dos art. 44 e 77 do Código Penal, 

respectivamente, além de o réu apresentar conduta social irregular, já 

submetido ao cumprimento de pena anteriormente.

Nesse aspecto, nada há que se alterar na r. 

sentença, porquanto em atenção ao disposto nos art. 44, inciso III, e 77, 

inciso II, ambos do referido diploma, seus maus antecedentes, sua conduta 

social perniciosa e sua personalidade recalcitrante, aliados à reincidência, 

revelam que a substituição ou suspensão condicional da pena não teriam 

contornos de suficiência em face do presente caso.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao 

recurso, a fim de compensar a agravante da reincidência com a atenuante 

da confissão e reduzir a pena de Jeferson Pereira Zanetti, fixando-a em 01 

(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 
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(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Após o esgotamento das 

instâncias recursais ordinárias, providencie-se o necessário para a 

expedição de mandado de prisão, nos termos do decidido pelo C. Supremo 

Tribunal Federal no H.C. nº 126292/SP (Rel. E. Min. Teori Zavascki, j. 

17/02/2016), reafirmado pelas decisões que indeferiram, por maioria de 

votos, as medidas cautelares nas Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade nºs 43 e 44, em 05/10/2016. 

DE  PAULA  SANTOS

Relator
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