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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação nº 3002938-91.2013.8.26.0411 - Pacaembu

Apelante: ALEX ENDRIGO DE PADUA 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 11789

Registro: 2018.0000422383

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 3002938-
91.2013.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante ALEX ENDRIGO DE 
PADUA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da Defesa e 
provimento ao recurso do Ministério Público para adequar a condenação para o art. 163, 
§ único, inciso III, c.c. o art. 71 e art. 331, todos do Código Penal e aumentar a pena 
total do acusado para 1 ano, 5 meses e 22 dias detenção e 26 dias-multa, de valor 
unitário mínimo e fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 
Oportunamente, com o trânsito em julgado, expeça-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 XAVIER DE 
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E GUILHERME G. STRENGER.

São Paulo, 30 de maio de 2018. 

Alexandre Almeida
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Dano qualificado e desacato – Acusado que 

ateou fogo em colchão e quebrou vidro da janela 

de cela e ainda desacatou os agentes 

penitenciários – Materialidade – Comprovação 

através do laudo pericial – Autoria – 

Depoimento dos agentes de segurança seguros, 

coerentes e sem desmentidos – Infrações 

caracterizadas – Condenação mantida – Crime 

continuado reconhecido;

Dano qualificado e desacato  Ausência de laudo 
de exame de corpo de delito no réu  Exame que 
revelou-se dispensável diante da alteração da 
versão do réu em juízo e da falta de conexão com 
os delitos praticados;
Dano qualificado e desacato  Aumento das 
penas impostas pelo reconhecimento da 
reincidência  Possibilidade  Réu que ostenta 
três condenações definitivas com trânsito em 
julgado sem que possa acarretar bis in idem; 
Dano qualificado e desacato  Réu Reincidente  
Regime semiaberto  Possibilidade  Recurso do 
Ministério Público provido, com o parcial 
acolhimento daquele apresentado pela Defesa.

Vistos.   
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ALEX ENDRIGO DE PADUA, qualificado nos 

autos, foi denunciado, processado e condenado por sentença proferida pela 

MM. Juíza de Direito Dra. Ruth Duarte Menegatti, da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Pacaembu, como incurso no art. 163, parágrafo único, inciso 

III (por duas vezes) e art. 331, caput, c.c. o art. 69, todos do Código Penal, 

ao cumprimento da pena total de 1 ano e 9 meses de detenção em regime 

inicial aberto e 22 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 131/135). 

Isto porque, no dia 12 de novembro de 2013, em 

horário incerto, na Penitenciária de Irapuru, na cidade de Pacaembu, 

destruiu um colchão, pertencente ao patrimônio público estadual, causando 

prejuízo ao erário.

Além disso, no dia 13 de novembro seguinte, no 

período da manhã, nas dependências da mesma penitenciária, destruiu um 

vidro de janela, igualmente pertencente ao patrimônio público estadual, 

causando novo prejuízo ao erário e, nas mesmas condições de tempo e 

lugar também desacatou funcionários do estabelecimento, ofendendo-os 

com palavras de baixo calão.

Inconformadas recorrem a representante do 

Ministério Público buscando apenas o aumento da pena pelo 

reconhecimento da reincidência e a fixação de regime semiaberto (fls. 

140/147); e a Defesa, que busca a nulidade do feito, sob o argumento de 

que houve cerceamento de defesa pela ausência de exame de corpo de 

delito no réu e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas 

(fls. 151/155).
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Recebidos os recursos, vieram aos autos as 

contrarrazões (fls. 156/158 e 160/165).

Bem processados os apelos, a d. Procuradoria de 

Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público, com a 

rejeição daquele apresentado pela Defesa (fls. 170/174).

É o relatório.

Cuidam os autos de recursos interpostos pela 

representante do Ministério Público em exercício perante a 1ª Vara da 

Comarca de Pacaembu e pelo acusado Alex Endrigo de Padua, contra a r. 

sentença de fls. 131/135 que julgou procedente a ação penal e o condenou 

como incurso no art. 163, parágrafo único, inciso III (por duas vezes) e art. 

331, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 1 

ano e 9 meses de detenção em regime inicial aberto e 22 dias-multa, de 

valor unitário mínimo.

E, na análise dos argumentos trazidos com o 

recurso, cumpre inicialmente anotar que a preliminar suscitada pela Defesa, 

na verdade, se confunde com o mérito da causa e com ele deverá ser 

examinada. 

Isso considerado, forçoso observar que a 

absolvição era mesmo impossível, pois a materialidade dos delitos de dano 

está comprovada pelos Comunicados dos Eventos de fls. 11/12, e pelo 

laudo pericial de fls. 27/28, que constatou “a queima de um colchão no 

interior da cela de número 05”  que depois foi jogado pela ventana da 

habitação  e “retirada da portinhola do “guichê” da cela de número 6 

através da aplicação de força física tendo a mesma sido arremessada 
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segundo informes contra o vidro da janela da cela que achava-se 

fraturado e em estilhaços”.

A autoria, por seu turno, ficou bem demonstrada 

pela prova oral colhida, tanto em relação aos delitos de dano, quanto ao 

crime de desacato.

De fato, o acusado admitiu que, ao chegar à 

Penitenciária de Irapuru, foi colocado na cela de número 6, em companhia 

de outros sete sentenciados que faziam parte de uma seita satânica e que o 

ameaçavam com facas e obrigavam a bater na porta e chamar os 

funcionários. Declarou que obedeceu por medo, inclusive porque sofreu 

abuso por parte de três deles, mas negou ter danificado o vidro da janela. 

Disse mais, que foi retirado dessa cela mas retornou, mesmo dizendo aos 

funcionários que sofreu agressões, ameaças e abusos, mas passados alguns 

dias foi transferido para outra unidade prisional (fls. 20/21).

Entretanto, a despeito desse relato, o certo é que o 

réu, já naquela oportunidade, foi incriminado pelos agentes penitenciários 

Renato Tavares Marques, Celso Santana Bruno, Eder Trivisoli, Adão 

Benjamin de Souza.

Todos, sem exceção, confirmaram a ocorrência 

dos dois eventos, já que os dois primeiros viram quando o apelante Alex 

ateou fogo no colchão, e os dois últimos presenciaram quando ele, depois 

de ser trocado de cela, danificou a portinhola do “guichê” e com ela, 

quebrou o vidro da janela. 

Os agentes Eder e Adão ainda esclareceram que 

foram ofendidos e desacatados pelo acusado, que proferiu palavras 
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ofensivas e ameaçadoras (fls. 3/6, 7/9), de sorte que somente esses 

elementos já conferiam razoável certeza a propósito da procedência da 

ação penal.

Mas não é só, pois em juízo, agora sob as 

garantias do contraditório, embora o acusado tenha alterado a versão 

apresentada anteriormente e dito que foi transferido para a unidade 

prisional de Irapuru sem que tivesse solicitado; e como foi colocado em 

uma cela desprovida de sanitário e chuveiro e os agentes penitenciários não 

lhe davam atenção, acabou praticando as ações, sem que tivesse intenção 

de danificar o patrimônio público (fls. 109/110), tem-se que a prova oral 

tornou definitiva sua responsabilidade.

Isso porque os agentes penitenciários Eder e 

Adão, em depoimentos seguros e coerentes, semelhantes àqueles prestados 

na delegacia de polícia, reafirmaram que na manhã do dia dos fatos o réu 

provocou danos na cela de número 6, para onde foi transferido e 

permaneceu sozinho. O agente Adão acrescentou que o acusado o xingou 

muito, utilizando palavras de baixo calão, e o ameaçou de morte quando 

deixasse a prisão (fls. 107/108v).

Ora, não há motivos para duvidar dessas palavras, 

pois os agentes são testemunhas como outra qualquer, principalmente nas 

situações envolvendo disciplina dentro de presídios, onde não existem 

outras pessoas fora dos quadros da secretaria e os demais detentos não 

costumam colaborar com o esclarecimento dos fatos. Assim, se nada 

sugere que tivessem motivos para inventar toda a imputação, suas palavras 

devem ser aceitas sem restrição.



7
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação nº 3002938-91.2013.8.26.0411 - Pacaembu

Apelante: ALEX ENDRIGO DE PADUA 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 11789

Nessa esteira já decidiu esta Corte:

 “Processo penal. Prova. Testemunho de agente 

penitenciário. Os relatos de agentes públicos têm eficácia probatória, 

preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, 

insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova”. (Agravo 

em execução nº 0004899-60.2011.8.26.0356, Rel. Souza Nery, 6ª Câmara 

Extraordinária, d.j. 26/06/2015); 

“Agravo em execução penal. Falta grave. 

Desobediência a servidor público e incitação à ordem e disciplina. 

Recurso defensivo. Absolvição. Insuficiência de provas. 

Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas através de 

procedimento disciplinar. Depoimentos dos agentes penitenciários que se 

revestem de especial relevância probatória. Desclassificação para falta de 

natureza média ou leve. Inadmissibilidade. Art. 50, incisos I e VI, c.c. art. 

39, inciso II, da LEP. Anotação da falta grave de rigor. Decisão mantida 

Agravo improvido” (Agravo em execução nº 0047339-67.2014.8.26.0000, 

Rel. Des. Salles Abreu, 11ª Câmara Criminal, d.j. 12/11/2014).

Assim, como os agentes penitenciários 

confirmaram o comportamento do réu e ele próprio admitiu, mesmo que 

procurando minimizar sua responsabilidade, não há que se falar em 

insuficiência de provas.

Nem se cogite que o exame de corpo de delito do 

réu revelou-se indispensável na espécie. Afinal, quando ouvido em juízo, 

sob as garantias do contraditório e ampla defesa, o acusado sequer 

confirmou a versão dada na esfera administrativa. 
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Vale dizer, não sustentou que tivesse sido 

agredido e abusado por outros detentos e, por outro lado, a perícia era 

desnecessária e ainda que tivesse sofrido lesões, elas não teriam qualquer 

relação com os crimes aqui analisados, tampouco excluiriam a 

responsabilidade do acusado.

Evidente, então, diante da dinâmica dos fatos, que 

houve dolo de danificar bem público, inclusive porque o tipo penal não 

exige que seja específico, de forma que a simples destruição, inutilização 

ou deterioração da coisa, por si só, já caracteriza o crime se a ação é 

consciente e causa prejuízo.

Nesse sentido é o ensinamento de Guilherme de 

Souza Nucci:

“Não há forma culposa, nem se exige elemento 

subjetivo do tipo específico (dolo específico). O simples fato de destruir, 

inutilizar ou deteriorar coisa alheia implica em vontade de causar 

prejuízo, logo, abrangido pelo dolo” (Código Penal Comentado, 15ª 

edição, página 935).

É esta a hipótese dos autos, pois a conduta do réu, 

quando queimou o colchão e quebrar a portinhola do guichê, para depois 

destruir o vidro da janela, em evidente afronta à ordem de prisão, 

exterioriza a intenção de causar prejuízo contra o patrimônio público, não 

havendo falar em falta do elemento subjetivo.

Correta, então, a condenação, resta analisar as 

penas impostas, também questionadas pelo Ministério Público.

Nesse mister, o que se percebe é que a pena base 
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para cada delito foi estabelecida pouco acima do mínimo legal (1/6), 

considerando a folha de antecedentes para apontar os maus antecedentes do 

réu, mas diante da existência de três condenação definitivas anteriores  

duas por furto e outra por roubo (fls. 15/16, 21 e 23)  tem razão o 

Ministério Público quando pede o reconhecimento também da agravante da 

reincidência.

Isso porque, sem que se possa configurar dupla 

majoração, afinal tratam-se de condenações distintas, a verdade é que os 

maus antecedentes foram comprovados pela certidão de fls. 21, enquanto 

as certidões de fls. 15/16 e 23 estão aptas a comprovar reincidência.

Dessa maneira, a pena para cada crime fica 

elevada na segunda fase de 1/5, perfazendo 8 meses e 12 dias de detenção e 

13 dias-multa para cada delito de dano qualificado e 8 meses e 12 dias de 

detenção para o desacato.

Os crimes de dano foram praticados em 

continuação e a pena de um deles, já que idênticas, é aumentada de 1/6, 

totalizando 9 meses e 10 dias de detenção e 14 dias-multa.

Com isso, em vista do concurso material de 

infrações, a pena fica definitivamente estabelecida em 1 ano, 5 meses e 22 

dias de detenção e 26 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Finalmente, a reincidência do acusado justifica a 

fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, 

circunstância que impede, da mesma forma, qualquer outro tipo de 

benefício como a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, inciso 

II, do Código Penal) ou o sursis (art. 77, inciso I, do Código Penal).
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Em suma, o provimento do recurso do Ministério 

Público, com a rejeição daquele apresentado pela Defesa é medida que se 

impõe à correta solução do caso em questão.

Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA e PROVIMENTO AO 

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO para adequar a condenação 

para o art. 163, § único, inciso III, c.c. o art. 71 e art. 331, todos do 

Código Penal e aumentar a pena total do acusado para 1 ano, 5 meses 

e 22 dias detenção e 26 dias-multa, de valor unitário mínimo e fixar o 

regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado de prisão.

Custas na forma da lei.

ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA

                             RELATOR


		2018-06-08T13:38:51+0000
	Not specified




