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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação 
Criminal nº 0007289-64.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, 
em que é apelante FÁBIO ROBERTO GARCIA SOARES, e é apelado 
o  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. Expeça-se mandado de 
prisão, imediatamente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 
Desembargadores SÉRGIO RIBAS (Presidente sem voto), JOSÉ 
DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.

São Paulo, 22 de setembro de 2016.

JUVENAL DUARTE 
relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CRIMINAL:  0007289-64.2012.8.26.0001

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE: FÁBIO ROBERTO GARCIA 

 SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 

VOTO: 25.351

Apelação Criminal - Crime de dano ao 
patrimônio público (rompimento de 
tornozeleira eletrônica) - Ausência de 
manifestação dos i. representantes do parquet 
- Desnecessária a conversão do julgamento em 
diligência diante do disposto no artigo 601, 
caput e §1º, do CPP, e do resultado que se dará 
ao julgamento, favorável à acusação - Mérito - 
Absolvição por atipicidade de conduta, por 
ausência de dolo específico ou com espeque 
no princípio da insignificância - 
Impossibilidade - Delito que não exige, para 
sua caracterização, dolo específico - Ausência 
de previsão no ordenamento jurídico do 
princípio da insignificância - Inocorrência de 
bis in idem entre a sanção administrativa 
(imposta pelo juízo das execuções) e a 
condenação penal - Esferas jurídicas distintas - 
Forma qualificada comprovada - Bem que 
integra o patrimônio público – Inteligência do 
instituto da afetação - Penas corretamente 
exasperadas, diante da personalidade do 
recorrente, das circunstâncias do caso 
concreto e da presença da agravante da 
reincidência - Regime (semiaberto), adequado - 
Condenação confirmada em 2º grau que impõe 
imediata expedição de mandado de prisão - 
Precedente do STF (HC/SP nº 126.292) - 
Recurso não provido.

FÁBIO ROBERTO GARCIA SOARES, 
inconformado com a r. sentença que o condenou a dez meses de 
detenção, em regime semiaberto, e a quinze dias-multa, no piso, por 
infração ao disposto no artigo 163, III, do Código Penal, apela 
postulando a absolvição por atipicidade de conduta, por ausência de 
dolo específico ou com espeque no princípio da insignificância. 
Subsidiariamente, aventa a ocorrência de bis in idem - entre a 
condenação em tela e a sanção administrativa que lhe foi imposta pelo 
e. juízo das execuções - e postula o reconhecimento da ocorrência da 
decadência, porque o bem em tela (tornozeleira eletrônica) não integra 
o patrimônio público. 
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Regularmente processado o recurso, 
opina a d. Procuradoria Geral de Justiça pela conversão do julgamento 
em diligência para que o i. representante do parquet apresente as 
contrarrazões ao apelo, não tendo se manifestado quanto ao mérito do 
reclamo.

É, em síntese, o relatório.
De início, não há se cogitar, data 

venia, de conversão do julgamento em diligência para o fim proposto 
pelo d. Procurador de Justiça porque, a rigor, foi dada oportunidade ao 
i. representante do Ministério Público para que apresentasse as 
contrarrazões ao apelo defensivo, mas, na ocasião, optou por apenas 
tomar ciência das razões defensivas, conforme se depreende do teor 
de fl. 201.

E não se vislumbra nulidade alguma 
em decorrência da ausência de contrarrazões, pois, de acordo com o 
disposto no artigo 601, caput e §1º, do Código de Processo Penal, a 
falta destas (ou mesmo das razões do apelo) não obstam o respectivo 
julgamento em Segundo Grau.

Acrescente-se, ademais, que, in casu, 
a acusação não suportará prejuízo algum, ante a solução que se dará 
a esta ação penal, como se verá a seguir.

E também não se vislumbra a 
necessidade de se abrir nova vista à d. Procuradoria Geral de Justiça 
porque, de igual modo, teve oportunidade para se manifestar a respeito 
do mérito do recurso, mas, limitou-se a postular a diligência referida, 
embora já tivesse pleno acesso às provas produzidas ao longo da 
persecução penal, a revelar, no particular, que nada obsta ao pronto 
julgamento da matéria suscitada no reclamo.

Portanto, rejeita-se a prejudicial 
arguida no r. parecer.

No mais, o recorrente foi condenado 
porque, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, 
deteriorou patrimônio público (tornozeleira eletrônica).

Reza a denúncia que (...) FÁBIO 
cumpria pena em estabelecimento prisional da cidade de Getulina e foi 
beneficiado pela saída temporária do “Dia das Crianças”. Veio de 
Getulina para São Paulo, onde se hospedaria na residência de sua 
genitora, o que ocorreu de 07 de outubro de 2011, por volta das 14:30 
horas até o dia 12 de outubro de 2011, por volta das 17:00 horas, 
quando disse à mãe que sairia por algum tempo. Passados 
aproximadamente dez minutos, Celia Regina, mãe de Fábio, recebeu 
telefonema do estabelecimento prisional dando conta de que a 
“tornozeleira” de Fábio enviava sinais de que havia sido rompida. Celia 
realizou busca em sua residência e encontrou o GPS e o carregador 
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sobre a mesa e, no quintal, encontrou a “tornozeleira”. Recolheu o 
material e foi orientada a entregar a policiais militares que pouco tempo 
depois compareceram em sua casa. No mesmo sentido as declarações 
do policial militar Wagner da Fonseca (fls. 13) e o teor do BO/PM 
copiado a fls. 14. A Folha de Antecedentes indica que Fábio 
permaneceu foragido, todavia foi recapturado (fls. 16) (sic, fl. 1D).

A materialidade, além de inequívoca, 
resultou comprovada pelo teor do laudo da perícia (fls. 34/36), pois 
atestou que a tornozeleira em comento estava rompida em uma de 
suas extremidades, com danos nesta (orifícios rompidos), a qual se 
acoplava ao invólucro (sic).

E, no que tange a autoria e 
culpabilidade, também não pairou dúvida, nada obstante o enredo 
externado pelo acusado, em audiência, no sentido de que, ao tomar 
banho, encostou, sem querer, a tornozeleira eletrônica no degrau do 
banheiro (sic) e, então, ela se rompeu, porém, os demais componentes  
continuaram intactos. Por medo acabou fugindo, pois sabia que seria 
regredido ao regime fechado. A tornozeleira é feita de material pouco 
resistente. 

É que essa versão defensiva, além de  
não é suficiente para excluir o crime, foi infirmada pelos relatos de sua 
mãe, Gonzalez Garcia Soares, pois afirmou que o filho, após tomar 
banho, disse-lhe que iria até a rua e voltaria logo. Ocorre que, logo 
após, recebeu telefonema da penitenciária e foi informada que a 
tornozeleira que o apelante usava havia se rompido. Diante disso, 
procurou o filho nas imediações e não o localizou. Logo após, porém, 
encontrou sobre a mesa, o GPS e, no quintal, ao lado de um vaso de 
plantas (sic), a tornozeleira em tela, os quais entregou aos policiais 
militares que foram à sua casa. O apelante, no entanto, ficou foragido 
por alguns dias, até ser recapturado. 

Por fim, o policial militar Wagner da 
Fonseca, na fase administrativa - única oportunidade em que foi ouvido -
, confirmou ter apreendido o bem em tela, que lhe foi entregue pela 
mãe do acusado.

Nesse contexto, em que pese o 
empenho da combativa defesa, era mesmo imperiosa a 
responsabilização criminal do recorrente, não se cogitando de 
absolvição com esteio no princípio da insignificância, primeiro por falta 
de previsão na legislação penal pátria e, segundo, porque não se 
aplica a delitos cometidos contra bens públicos, os quais jamais podem 
ser considerados de valor ínfimo ou insignificante.

Não bastasse, a lei penal pátria não 
prevê valor mínimo ao prejuízo suportado em decorrência do dano 
produzido ao bem alheio para fins de tipicidade penal. 
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Ao reverso, pune-se com maior rigor  
o delito cometido contra o patrimônio público, como, aliás, ocorreu na 
hipótese dos autos.

E a conduta de danificar a 
tornozeleira de monitoramento eletrônico, por certo, tem relevância 
jurídica, pois afeta toda a coletividade porque referido bem (público) é 
custeado pela sociedade e, também por isso, demanda adequada 
punição. 

Tampouco viável a absolvição por 
atipicidade de conduta porque o delito em comento não exige dolo 
específico para sua configuração, irrelevante, portanto, que o 
recorrente tenha quebrado a tornozeleira para o fim de viabilizar a fuga 
do sistema prisional, pois emerge do acervo coligido a inegável  
vontade livre e consciente de danificar bem público.

O dolo genérico, portanto, é suficiente 
para caracterizar o crime em estudo.

Ademais, não parece crível que ele 
abandonasse a tornozeleira na casa de sua mãe, escondendo-a ao 
lado de plantas no quintal, e fugido logo após, se o rompimento do 
objeto tivesse, efetivamente, ocorrido de forma culposa durante o 
banho, como quis fazer crer em seu interrogatório. 

E fato de ter sido punido 
administrativamente pela falta grave que cometeu não configura o 
aventado bis in idem ou impõe sua absolvição nesta ação penal, pois 
se trata de bens jurídicos diversos e dizem respeito a esferas jurídicas 
distintas, vale dizer, no procedimento administrativo, busca-se  apurar 
a prática de ato de indisciplina durante o cumprimento da pena  e, aqui, 
o cometimento do delito de dano qualificado propriamente dito.

E, ao reverso do que sustenta  a d. 
defesa, não paira dúvida quanto à natureza do bem danificado pelo 
apelante (tornozeleira eletrônica), pois, efetivamente, integra o 
patrimônio público, tanto que somente pode ser utilizado durante 
saídas temporárias, a critério do juízo das execuções e é monitorado 
pela administração, aplicável, inclusive, na espécie, o instituto da 
afetação, tudo a revelar impertinente o pleito de afastamento da 
qualificadora, bem assim o de reconhecimento da ocorrência da 
decadência porque, ao contrário, trata-se, na espécie, de delito que 
desafia ação penal pública incondicionada.  

Portanto, a condenação por crime de 
dano qualificado era mesmo a única solução adequada a esta ação 
penal. 

Tampouco as penas comportam 
ajuste porque foram corretamente exasperadas de 1/2, em razão da 
personalidade deturpada do apelante, dos maus antecedentes que 
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ostenta (fls. 134 e 136) e do fato de ter praticado o delito em comento 
durante o gozo de benefício prisional. 

A seguir, presente a agravante da 
reincidência (fls. 132), foram majoradas de mais 1/6, perfazendo, 
então, dez meses e quinze dias de detenção e dezessete dias-multa, 
no piso.

E, diante da recidiva, era mesmo 
inviável a substituição da carcerária por restritivas de direitos ou a 
fixação de regime prisional diverso do semiaberto, pois sua 
personalidade e as circunstâncias do caso concreto impõem sua 
segregação do convívio social, ainda que por curto lapso de tempo, 
conforme estabelece a LEP.

Por fim, diante do teor do julgamento 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal - aos 17.2.2016 - nos autos 
do Habeas Corpus nº 126.292/SP, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, 
no qual se reconheceu e se ratificou que os Recursos Extraordinário e 
Especial não são dotados de efeito suspensivo, determina-se a 
expedição de mandado de prisão, incontinenti, mesmo porque o 
recorrente foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade em 
regime semiaberto.

Por tais razões, NEGA-SE 
PROVIMENTO ao recurso. Expeça-se mandado de prisão, 
imediatamente.

JUVENAL DUARTE
           relator
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