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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial nº 
2022876-56.2016.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é corrigente RUBENS 
EVANDRO FERRARI, é corrigido JUIZO DA COMARCA.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, CONHECERAM a correição 
parcial como ordem de habeas corpus, para DENEGÁ-LA. Vencido o 3º Juiz, com 
declaração.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX 
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ALMEIDA 
SAMPAIO.

São Paulo, 17 de abril de 2017

LUIZ FERNANDO VAGGIONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 1.693
Correição Parcial nº 2022876-56.2016.8.26.0000
Corrigente: Rubens Evandro Ferrari 
Corrigido:   Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lins

Correição Parcial. Afirmação de falta de justa causa para a ação 
penal. Decisão que rejeitou a defesa preliminar. Ato que não 
constituiu “error in procedendo” ou inversão tumultuária do 
processo. Conhecimento como ordem de “habeas corpus”. Réu 
denunciado por dano a tornozeleira eletrônica. Alegação de que 
o bem não integra o patrimônio público de forma a ensejar a 
desclassificação da conduta e a ilegitimidade de parte do 
Ministério Público. Decurso do prazo decadencial da ação 
penal privada. Constrangimento ilegal não demonstrado. 
Inocorrência da comprovação, de plano, da propriedade privada 
do objeto material do crime de dano. Regulamentação e 
controle do serviço público pela Secretaria de Administração 
Penitenciária. Bem afetado ao patrimônio estatal.  Hipótese de 
manifesta incongruência entre o fato e sua classificação 
jurídica não demonstrada. Conhecimento da correição parcial 
como “habeas corpus” e denegação da ordem. 

Trata-se de correição parcial interposta por Rubens Evandro 

Ferrari nos autos da ação penal que tramita perante o Juízo da 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Lins (processo nº 

0000017-21.2015.8.26.0322). 

Alega que a conduta imputada, consistente em danificar 

tornozeleira eletrônica, não corresponde ao dano qualificado tipificado 

no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, mas ao crime 

de dano simples. Assevera que o referido aparelho de monitoramento é 

de propriedade do “Consórcio SDS”, constituído por empresas de direito 

privado, que não se encaixam no conceito de concessionárias de 

serviços públicos ou sociedade de economia mista.  Aduz que a ação 

penal cabível é de natureza privada, inexistindo legitimidade do 

Ministério Público para ajuizá-la e ocorrendo a extinção da punibilidade 
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pela decadência. 

Postula o reconhecimento da falta de justa causa para a ação 

penal. 

Por r. decisão proferida pelo eminente Desembargador Zorzi 

Rocha, a correição parcial seguiu o processamento do recurso em 

sentido estrito (fl. 28). 

A r. decisão impugnada foi mantida pelo juízo “a quo” (fl. 152) e 

a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento (fls. 161/162). 

É o relatório. 

Na realidade, a decisão impugnada não diz respeito ao “error in 

procedendo” ou à inversão tumultuária dos atos do processo, porquanto 

relacionada à matéria de direito, pertinente à legitimidade de parte para 

o ajuizamento da ação penal.

O acolhimento da tese defensiva, no sentido de faltar essa 

condição da ação, por se tratar de crime que seria objeto de persecução 

por ação penal privada, certamente implicaria ao paciente 

constrangimento ilegal, especialmente se, como afirmado, decorrido o 

prazo de decadência. 

Nestes termos, conheço o recurso como pleito de “habeas 

corpus” fundado na falta de justa causa para a ação penal. 

Em regra, o momento adequado para eventual alteração da 

classificação jurídica do fato pelo Juiz é o da prolação da sentença, 
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ocasião em que poderá valer-se do disposto nos artigos 383 e 384 do 

Código de Processo Penal, com base nas provas produzidas. 

Entretanto, se na fase de análise da defesa preliminar houver 

verossimilhança na alegação de necessidade da alteração jurídica do 

fato que, se acolhida, possa implicar falta de justa causa para a ação 

penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, 

necessária se faz a análise da argumentação. 

Certo que o “habeas corpus” não é o meio adequado ao exame 

aprofundado de provas, passo à verificação da classificação jurídica do 

fato denunciado, nos limites necessários à análise da mencionada 

causa de constrangimento ilegal. 

Segundo a denúncia, no dia 14 de outubro de 2014, em horário 

incerto, na cidade e comarca de Lins, Rubens Evandro Ferrari inutilizou 

patrimônio do Estado, consistente em um kit completo de tornozeleira 

eletrônica, avaliado em R$1.105,00 (um mil cento e cinco reais). O 

acusado foi beneficiado com a saída temporária do dia das crianças e 

recebeu a tornozeleira eletrônica de monitoramento. Contudo, ele a 

rompeu na região de sua cinta de fixação, jogou-a na sua residência e 

não retornou ao sistema prisional (fls. 60/61). O fato foi classificado na 

denúncia como violação do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do 

Código Penal (fls. 60/61).

Insurgiu-se o réu em defesa preliminar, alegando ilegitimidade 

de parte do Ministério Público para o ajuizamento da ação penal, visto 

que a conduta narrada na denúncia, inutilização de tornozeleira 

eletrônica corresponde a dano simples. Em consequência, em razão do 

decurso do prazo necessário à decadência estaria extinta a 

punibilidade.  
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Assevera, com base no documento de fls. 23, que o referido 

instrumento é de propriedade do “Consórcio SDS”, constituído por 

pessoas jurídicas de direito privado, contratadas para a prestação de 

serviço de monitoramento eletrônico por geoposicionamento físico de 

sentenciado, mediante fornecimento dos equipamentos, não integrando, 

assim, o patrimônio estatal. 

Em estudo sobre o tema da participação da iniciativa privada na 

prestação de serviço de monitoração eletrônica de sentenciados pela 

Secretaria de Administração Penitenciária, Ricardo Urquizas Campello 

enfatiza que: 

“Com a regularização da medida no país, estabelecida por 
meio da Lei 12.258/2010, os estados não apenas obtiveram o 
aval da Justiça para ampliar a utilização do dispositivo, como 
foram incumbidos de fazê-lo. A gestão dos fluxos de 
condenados, por meio do controle remoto de seus 
deslocamentos, ficou a cargo das administrações estaduais, que 
passaram a contratar, por meio de licitação, empresas privadas 
que desenvolvem aparelhos, disponibilizam infraestrutura e 
fornecem, em muitos casos, os serviços necessários ao 
rastreamento de presos empregado pelo sistema penal.” (A 
implementação do monitoramento eletrônico no Brasil. Parecer 
elaborado em agosto de 2015 no âmbito do Programa Justiça 
Sem Muros do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. 
Disponível em: <http://ittc.org.br/wp-
content/uploads/2016/03/Monitoracao-eletronica.pdf>.  Acesso 
em 27/02/2017). 

De fato, a prestação do referido serviço público ocorre por meio 

de licitação (artigos 37, inciso XXI, e 175 da Constituição Federal). E a 

Lei nº 8.666/93, que disciplina seu procedimento, determina a 

aplicação do regime das concessões e permissões de serviços públicos 

também aos atos celebrados entre a Administração e consórcios ou 

convênios, conforme se infere da redação do artigo 116.  
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Ocorre que a regulamentação e o controle dos serviços públicos 

incumbem sempre à Administração, não havendo, portanto, que se 

falar, com base nos termos do documento constante de fls. 23 dos 

autos, único apresentado pelo impetrante para fundamentar sua tese, 

na desclassificação da conduta para dano simples. 

Extrai-se do referido documento que a contratação envolve o 

fornecimento à Secretaria de Administração Penitenciária dos 

dispositivos eletrônicos de monitoramento, sua manutenção e 

reposição. 

Depreende-se, assim, a ocorrência do recebimento das 

tornozeleiras eletrônicas pela Secretaria de Administração Penitenciária, 

que disciplinará as destinações em consonância com as determinações 

legais e regulamentares. 

Dessa forma, conclui-se que os referidos bens estão afetados à 

finalidade pública a que se destinam, independentemente da existência 

ou não de eventuais indenizações ou “ressarcimentos” decorrentes de 

quebra ou inutilização dos bens fornecidos, visando à mantença do 

equilíbrio do contrato de prestação de serviços entre a Administração 

Pública e o referido Consórcio, além da contraprestação estatal pela 

execução destes. Enquadram-se, portanto no conceito de patrimônio 

estatal, para o fim de tipificação do artigo 163, parágrafo único, inciso 

III, do Código Penal. 

Nesse sentido, é válida a citação de esclarecedor artigo de 

Murillo Giordan Santos publicado na Revista Digital de Direito 

Administrativo sobre o tema: “O conceito legal de bens públicos é dado pelo art. 

98 do Código Civil, que considera como públicos os bens do domínio nacional 
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pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são 

particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Nota-se, desse modo, que a 

legislação brasileira adotou o critério subjetivo, calcado na titularidade, para a definição 

dos bens públicos. Como consequência, são públicos os bens pertencentes a União, 

Estados, Municípios, Distrito Federal e autarquias, que são as pessoas de direito público 

interno. Os bens pertencentes às empresas estatais, que são pessoas jurídicas de direito 

privado, e às concessionárias de serviço público, também de personalidade privada, são 

particulares. Como consequência, a eles são aplicadas as regras do Código Civil e não 

as regras de Direito Administrativo. No entanto, como demonstrado no tópico anterior, 

para que o serviço público seja prestado com vistas à continuidade e à universalização, 

ele não poderá prescindir da utilização de regras de direito público para o seu exercício. 

Se o ordenamento jurídico não conferisse ao ente prestador dessa atividade o poder de 

expropriar bens privados para a expansão da rede prestadora, os serviços públicos não 

alcançariam a universalização. Do mesmo modo, se não houvesse proteção jurídica ao 

patrimônio empregado para a prestação dos serviços, v. g., impedindo que eles fossem 

penhorados e excutidos em hasta pública, a sua continuidade restaria comprometida. O 

critério subjetivo de definição dos bens públicos adotado pelo Código Civil, calcado na 

titularidade das pessoas de direito público interno, afasta as entidades de natureza 

jurídica privada do regime jurídico necessário para a prestação de serviços públicos, o 

que demonstra a sua insuficiência para tratar dessa questão”. (...)  “Floriano de Azevedo 

Marques Neto reconhece que a concepção funcionalista melhor se coaduna com o 

regime de direito público aplicável aos bens estatais. Além disso, segundo esse autor, o 

critério funcional é mais coerente com a hodierna configuração da Administração 

Pública e com o crescente uso de mecanismos de cooperação, parceria e delegação de 

atividades públicas a particulares. Ele também observa que essa concepção amplia o rol 

de bens passíveis de se sujeitarem ao regime público e que, embora seja próprio da 

doutrina e da jurisprudência, também encontra fundamento no direito positivo, v. g., na 

definição de patrimônio público dada pela Lei de Ação Popular e pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal que, de alguma maneira, incluem as empresas estatais em suas 

definições. O autor se refere aos bens pertencentes a pessoas jurídicas de direito privado 

abrangidos pelo regime público como bens públicos em sentido impróprio, pois se 
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submetem a um regime total ou parcialmente derrogatório do Direito Comum, embora 

pertencentes a entes privados (MARQUES NETO, 2009, p. 157/160). Observamos que 

a maior parte da doutrina e da jurisprudência sobre a aplicação do critério funcional para 

a definição dos bens públicos no direito brasileiro considera somente as empresas 

estatais. No entanto, esse critério também alcança os bens das concessionárias de 

serviço público afetados à prestação de serviços públicos.” [...] “Segundo Floriano de 

Azevedo Marques Neto, '[...] os mesmos argumentos funcionalistas que são empregados 

para conferir caráter público aos bens das estatais empregados em atividades de 

interesse geral podem ser aplicados também aos bens de entes privados, não integrantes 

da Administração Pública, que desempenhem atividade considerada de relevância 

pública'. (Bens públicos: função social e exploração econômica: o regime jurídico das 

utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 127-128 e 166)”. (Regime jurídico 

dos bens das empresas prestadoras de serviços públicos, RDDA, v. 2, n. 2, 2015, p. 

584-5. Disponível em http://dx.doi.org/10.11606/issn.2319-0558.v2n2p578-592).  

Acrescento que o referido contrato está relacionado à prestação 

de serviço público próprio, de interesse coletivo ou geral (Segurança 

Pública), que não se confunde com a execução de atividade econômica 

pelo Estado em qualquer das suas modalidades. Assim, a forma de 

classificação dos bens públicos e privados aqui adotada, intimamente 

ligada à supremacia do interesse público sobre o privado, não implica 

incerteza quanto ao domínio particular ou quanto aos regimes jurídicos 

que regem determinados bens. 

Permito-me perfilhar do entendimento da Colenda 5ª Câmara de 

Direito Criminal, explanado no v. Acórdão relatado pelo eminente 

Desembargador Juvenal Duarte: 

“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 
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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.” (TJSP, Ap. Crim. 
0007289-64.2012.8.26.0001-SP, j. 22.09.2016).

 Nestes termos, do quanto é possível verificar nos estritos limites 

do writ, com base no documento em que se fundamenta a douta defesa, 

não se revela a manifesta inadequação entre o fato imputado ao 

paciente e sua classificação jurídica, o que afasta as teses de 

ilegitimidade de parte ativa e de falta de justa causa para a ação penal 

pela decadência nesta fase do procedimento. 

Inexiste constrangimento ilegal a ser declarado. 

Pelo exposto, CONHECE-SE a correição parcial como ordem de 

“habeas corpus”, para DENEGÁ-LA. 

LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 41.573
Correição Parcial nº 2022876-56.2016.8.26.0000
Comarca: Lins 1ª. Vara Criminal
Corrigente: RUBENS EVANDRO FERRARI 
Corrigido: Juizo da Comarca
2ª Câmara de Direito Criminal

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com o devido respeito a entendimento diverso, ao meu juízo, não seria 

conhecida a presente Correição Parcial como também não se aplicaria o princípio da 

fungibilidade para admitir como Habeas Corpus e, finalmente, denegá-lo.

Explico. Verdadeiro truísmo afirmar que a Correição Parcial somente se 

torna possível caso haja a decisão em inversão tumultuária dos atos e fórmulas da 

ordem legal do processo. 

Neste sentido decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

A correição parcial destina-se à correção de decisões não impugnáveis 

por outros recursos e que configurem inversão tumultuária dos atos e fórmulas da 

ordem legal do processo.1

Lembra Gustavo Badaró: destina-se, portanto, a corrigir erro in 

procedendo, mas não erro in judicando2.

Desta maneira, desde logo, urge definir se o que se combate por esta via 

se enquadra como erro in procedendo.

O corrigente responde a ação penal, pois, no dia e hora descritos na 

inicial, teria inutilizado um kit completo de tornozeleira, sendo em face deste fato lhe 

1 AgRg na Pet 10841 / MG AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO 2015/0077857-1 Ministro  Marco  
Buzzi.

2 Processo Penal  fls. 652- negrito não constante do original
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imputado o crime de dano ao patrimônio público.

Apresentou defesa preliminar em que argumenta não haver o requisito 

fundamental do tipo, pois o bem não é do patrimônio do Estado, já que há contrato entre 

a Administração Pública e uma empresa privada, a qual fornece a tornozeleira, não 

havendo a transferência da propriedade.

O MM Juiz de Direito rejeitou a defesa em que se pretendia a admissão de 

que cuida-se de ação penal privada, sendo o Ministério Público parte ilegítima.

Desta decisão é que manejou-se esta Correição.

Evidentemente, trata-se de decisão de caráter jurisdicional.

Apesar de haver sido alegada na defesa preliminar, o que se constata 

efetivamente é que o corrigente pretende o reconhecimento de ser o Ministério Público 

do Estado de São Paulo parte ilegítima para o ajuizamento da ação.

Frederico Marques assim afirma: parte legítima ad causam só o será, 

porém, o que for titular de um dos interesses em lide, ou contra quem se possa 

formular a pretensão ajuizada 3.

Ao Ministério Público é reconhecida tão somente a legitimidade de 

ajuizar a ação, eis que o direito de punir é do Estado.

Assim, estando em debate a legitimidade da parte, deveria ser ajuizada a 

competente exceção  artigo 95, III do Código de Processo Penal.  Rejeitada, caberia o 

recurso apropriado, que não seria a Correição Parcial, como também o Recurso em 

Sentido Estrito.

Admitindo-se a possibilidade de análise, mesmo não tendo sido utilizado 

o meio processual correto, não caberia a Correição Parcial, pois falta o requisito 

3 Elementos de Direito Processual Penal- Tomo II 
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fundamental - não ser decisão in judicando.

De fato, a decisão é no sentido de que, naquele momento, não se poderia 

afirmar a existência de dano simples e, portanto, ausente a afirmação da ilegitimidade de 

parte.

De outra parte, não se aplica o princípio da fungibilidade. O erro não é 

admissível, considerando as normas bastantes explícitas constantes do Código de 

Processo Penal.

Vencido, nesta preliminar, acredito, data vênia, e conhecendo como 

Habeas Corpus, que não se deve entender a possibilidade de uma interpretação analógica 

causar prejuízo ao réu.

Deve ser recordado o ensinamento de Gustavo Badaró, após analisar os 

processos interpretativos da lei processual penal: como emanação das garantias 

constitucionais da presunção de inocência e da ampla defesa, as disposições de leis 

processuais penais que limitem ou restrinjam a liberdade do acusado ou do exercício 

do direito de defesa devem receber interpretação restritiva. Em outras palavras, em tal 

campo, estão proibidas a interpretação extensiva e a analógica, salvo 'in bonam parte', 

isto é, em favor do acusado ou para beneficiá-lo4.

No caso, apesar da erudição do voto vencedor, ao estabelecer que cuida-se 

de bem público por afetação, matéria não aventada no recurso e que causa prejuízo ao 

acusado. Em verdade esta decisão modifica totalmente o quadro posto, pois poderia ser 

reconhecida pelo Magistrado de piso que a tese argumentada pelo paciente indica novos 

padrões para a decisão, rejeitando o que aludiu em seu pleito.

A analogia efetuada, tendo como lastro entendimento doutrinário do 

4 Processo Penal 
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Direito Administrativo que é abrangente e alarga os conceitos referentes à classificação 

dos bens, não deve ser manejada para estender a responsabilidade penal.

Assim, pedindo vênia aos entendimentos já manifestados pelo voto, não 

conhecia da Correição Parcial e, vencido nesta preliminar, no mérito denegava a ordem, 

porém, sem estabelecer ser a tornozeleira bem público por afetação, deixando matéria 

para ser deliberada no momento oportuno.

ALMEIDA SAMPAIO
Desembargador
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