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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 3001078-
95.2013.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante AGUINALDO 
FERREIRA DO NASCIMENTO, 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, afastada a 
matéria preliminar, expedindo-se mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PINHEIRO FRANCO (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO E SÉRGIO RIBAS.

São Paulo, 23 de junho de 2016. 

Pinheiro Franco
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal n.º 3001078-95.2013.8.26.0236 – Ibitinga

Apelante : Aguinaldo Ferreira do Nascimento

Apelado : Ministério Público do Estado

Voto n.º : 31.296

Dano qualificado. Réu que, em cumprimento de pena, 
danifica tornozeleira eletrônica e não retorna de saída 
temporária. Confissão do acusado respaldada pela prova. 
Palavra do policial militar responsável pela apreensão do 
aparelho coerente e segura. Delito que não exige, para sua 
caracterização, dolo específico. Impossibilidade de 
reconhecimento do crime de bagatela. Condenação bem 
decretada. Penas fixadas no mínimo. Regime semiaberto 
adequado. Apelo improvido, afastada a matéria preliminar, 
expedindo-se mandado de prisão.

Apelação Criminal contra sentença que condenou 

AGUINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO como incurso no artigo 163, 

parágrafo único, inciso III, do C. Penal, à pena corporal de 6 meses de 

detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa (mínimo 

legal).

Sustenta o recorrente, preliminarmente, a nulidade do feito 

por cerceamento de defesa, eis que o pedido de solicitação de informação 

acerca do destino da tornozeleira foi indeferido. Alega que o dispositivo é 

composto de um rastreador e de uma tira de fixação, a qual não é 

reaproveitada, pois será rompida quando da retirada, razão pela qual o crime 
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somente se consumaria com a danificação do rastreador. Destaca que o 

rastreador  parte do aparelho com valor econômico  foi devolvido aos 

policiais pela família do recorrente. No mérito, diz que o fato é atípico diante da 

ausência de materialidade do crime, aduzindo que a tira de fixação é apenas 

um lacre, não tendo havido dano ao rastreador. Alega que o bem foi avaliado 

indiretamente por policiais sem qualquer aptidão para tanto, salientando que 

deveria ter sido juntada a nota fiscal do aparelho. Argumenta, ainda, com a 

atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância, ponderando 

que, uma vez fixada, o valor da tira de fixação passa a ser nulo ou ínfimo. 

Assevera que mesmo o valor da avaliação (R$ 500,00) é inferior ao salário 

mínimo da época (R$ 678,00). Afirma que o crime de dano exige, como 

elemento subjetivo, o dolo específico, caracterizado pela intenção de causar 

prejuízo ao titular do objeto material, ressaltando que sua intenção era a fuga. 

Diz que não tinha intenção de romper a tornezeleira e destaca que em 

procedimento administrativo reconheceu-se a ausência de dano ao patrimônio 

público, eis que a tornozeleira seria cortada de qualquer modo. Busca a 

absolvição, com lastro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo 

Penal (folhas 107/116).

Processado o recurso, com resposta, subiram os autos. 

Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do 

apelo, rejeitada a preliminar.

É o relatório.

A preliminar de nulidade arguida pela defesa diz com o 

mérito, e com ele será apreciada.

O recorrente foi denunciado e condenado por dano 
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qualificado. Isso porque, no dia 14 de outubro de 2013, por volta de 14:00 

horas, na Rua Benjamin Constantini n.º 190, em Ibitinga, ele danificou a 

correia da tornozeleira n.º 0412111091, marca Spacecom, causando dano, 

avaliado em R$ 500,00, em prejuízo do patrimônio público estadual.

Segundo restou apurado, o denunciado estava em 

cumprimento de pena em regime semiaberto na Penitenciária de Araraquara e, 

na data dos fatos, estava gozando de saída temporária em razão do feriado do 

dia das crianças. Para usufruir da saída, utilizava uma tornozeleira eletrônica 

para monitoramento de seu retorno à unidade prisional. Ocorre que, com o 

intuito de não mais retornar à penitenciária, AGUINALDO rompeu, mediante 

um corte, a correia da tornozeleira eletrônica, tomando rumo ignorado. O bem 

danificado foi avaliado em R$ 500,00.

A materialidade do delito está estampada no laudo 

acostado aos autos (folhas 40/41) e na prova oral.

O recorrente, na delegacia, preferiu silenciar (folhas 27). 

Em juízo, admitiu os fatos, alegando que em nenhum momento tinha intenção 

de “estourar” a pulseira, destacando que, quando foi recapturado, foi aberta 

sindicância e o diretor lhe fez assinar um papel onde constava que não tinha 

havido danos ao patrimônio, pois cortou o lacre. Disse que cortou com uma 

faca de serra. Esclareceu que o carro de seu irmão, que o levaria de volta, 

quebrou, e então ficou apavorado e acabou cortando a tornozeleira. Depois 

correu e se escondeu no mato (mídia digital  folhas 95).

O policial militar Antonio Sérgio Pirozzi disse que 

AGUINALDO foi agraciado com o direito de passar o final de semana em casa 

e não retornou. O batalhão de Araraquara pediu para verificarem. Foram à 
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casa cujo endereço ele declinou, onde a amásia e a mãe dela entregaram-lhes 

a correia e o rastreador. Elas disseram que o réu a tinha cortado, que não ia 

voltar e que tinha saído de casa, tomando rumo ignorado. A tornozeleira 

estava cortada (mídia digital  folhas 95).

Deise Cristina de Oliveira, companheira do réu, disse que 

no dia já estava tudo certo para ele voltar, mas o carro do irmão dele quebrou. 

Não havia mais ninguém para levá-lo. Sua mãe lhe telefonou dizendo que ele 

tinha violado o lacre. Voltou para casa e todos estavam apavorados. 

AGUINALDO queria muito voltar porque já estava tudo certo para ele ganhar a 

liberdade. Ele ficou nervoso e estourou o lacre. Ele não teve intenção de 

“estourar” o lacre. Negou ter dito ao policial que o réu não iria voltar. Quando 

chegou em casa ele já não estava mais (mídia digital  folhas 95).

O crime de dano, diante do quadro posto nos autos, restou 

plenamente caracterizado. O réu admitiu ter danificado a tornozeleira 

eletrônica, fato confirmado pelo policial Antonio. Anote-se que eventual 

intenção de fuga não exclui o crime de dano ao patrimônio público, que não 

exige dolo específico para a sua configuração. O dolo genérico, assim, é 

suficiente para a caracterização do crime.

Esse, a propósito, o entendimento do extinto Tribunal de 

Alçada Criminal:

Preso que deteriora patrimônio público - Configuração - Mera tentativa de 
se evadir do presídio - Irrelevância: - Caracteriza o crime de dano a conduta do 
preso que deteriora patrimônio público, ainda que o faça apenas na tentativa de 
se evadir do presídio, não se exigindo para a configuração de tal delito o 
denominado dolo específico, bastando tão-somente o genérico (Apelação nº 
1.147.569/9 - 2ª Câmara, Relator: Érix Ferreira, RJTACRIM 44/97)

Preso que danifica cadeia pública para fugir - Configuração: O preso que 
danifica cadeia pública para fugir pratica o crime do art. 163, parágrafo único, III, 
do CP, uma vez que se a fuga em si, é figura atípica, os meios que a levam ao 
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sucesso, se definidos como delito, não podem ser tolerados como se o fim os 
justificassem. (Apelação nº 1.065.785/0 - 1ª Câmara, Relator: Di Rissio Barbosa, 
RJTACRIM 39/106)

Agente que serra as grades da cadeia pública onde se encontra preso - 
Configuração: Incorre nas penas do art. 163, parágrafo único, III, do CP, o agente 
que serra as grades da cela da Cadeia Pública onde se encontra preso, sendo 
irrelevante o fato de não ter conseguido lograr êxito na fuga, pois o dano ao 
patrimônio público ocorreu. (Apelação nº 909.189/1 - 16ª Câmara, Relator: 
Ubiratan de Arruda, RJDTACRIM 24/130).

Agente que danifica cela para empreender fuga - Caracterização: Incorre 
nas sanções do art. 163 do CP o agente que ao pretender fugir do cárcere, 
danifica a cela, serrando parte da grade de sua janela, de modo a causar prejuízo 
material, deteriorando o patrimônio do Estado. (Apelação nº 795.031/7 - 10ª 
Câmara, Relator: Sérgio Pitombo, RJDTACRIM 19/86). 

Frise-se, de resto, que a palavra do policial militar 

responsável pela diligência e apreensão da tornozeleira  entregue pela 

amásia do réu  é coerente e segura, com a nota de que não há um único 

indício  nem houve prova a respeito  de que tenha agido de forma abusiva 

ou para consciente e injusto prejuízo do acusado.

Não se pode perder de vista que a presunção, “data 

venia”, é de idoneidade dos testemunhos, competindo à defesa a prova, ainda 

que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei, que não foi 

produzida. 

A tese encampada pela defesa e afirmada pelo acusado, 

no sentido de que não havia intenção de causar dano ao patrimônio público, 

com o devido respeito, afronta a lógica. Isso porque o objeto material do crime 

é uma tornozeleira eletrônica, dispositivo instalado na perna do sentenciado e 

cuja finalidade é por ele plenamente conhecida. A destruição ou danificação do 

aparelho  pouco importando se total ou parcial, tendo em vista que, 

separadas, as partes do aparelho não se prestam à sua finalidade  

caracteriza, por óbvio, o crime de dano. Daí porque não colhe o argumento de 
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que a parte da tornozeleira que foi cortada teria, de qualquer forma, esse fim. 

Por certo que teria, mas não naquele momento e nem por vontade exclusiva 

de quem é monitorado. É dizer, o objeto  bem público  encontrava-se íntegro 

e cumprindo sua função, sendo danificado pelo acusado, que direcionou sua 

vontade à consecução desse objetivo.

Diante disso, a diligência pretendida pela defesa (folhas 

60), e que justificou a alegação de nulidade, era mesmo descabida.

Não há falar, ainda, em aplicação do princípio da 

insignificância. Ainda que o valor do dano pudesse ser entendido como 

insignificante  e não pode , o fato é que o patrimônio do Estado foi 

danificado, de sorte que o delito do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do C. 

Penal, restou caracterizado. De se ressaltar, ainda, que o valor do bem, R$ 

500,00 (folhas 15), não pode em hipótese alguma ser tomado como diminuto 

para fins de reconhecimento da bagatela. E a defesa não trouxe qualquer 

elemento objetivo a indicar que a avaliação feita nos autos não é exata.

A condenação, assim, era medida de rigor.

As penas foram estabelecidas no mínimo legal, de modo 

que nada há a reparar.

O regime semiaberto, considerado o quantum da 

reprimenda e o fato de o acusado ser reincidente e encontrar-se em 

cumprimento de pena, está adequado, com a nota de que AGUINALDO não 

faz jus à substituição da reprimenda, seja pela reincidência, seja porque a 

própria dinâmica dos fatos já indica que sanção alternativa, para ele, é 

insuficiente e inadequada.
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Meu voto, pois, NEGA PROVIMENTO ao recurso, 

afastada a matéria preliminar, expedindo-se mandado de prisão.

PINHEIRO FRANCO

Relator
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