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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação  nº 

3022281-91.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é 

apelante GIULIANO JOSE BRITO DE ASSIS, é apelado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM,  em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as 

preliminares. Negaram provimento ao recurso. V. U." de conformidade 

com o voto de relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

LUIS SOARES DE MELLO (Presidente), EUVALDO CHAIB E IVAN 

SARTORI.

São Paulo, 24 de abril de 2018

Luis Soares de Mello

RELATOR

Assinatura Eletrônica 
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Voto nº 45.169
Apelação Criminal nº 3022281-
91.2013.8.26.0114
Comarca: Campinas
(5ª Vara Criminal  Proc. 1177/2013)
Juíza: Dra. Lissandra Reis Ceccon
Apelante: Giuliano José Brito de Assis
Apelado: Ministério Público (Dra. Marcela 

Scanavini Bianchini)

EMENTA: Desacato, injúria racial e lesões corporais 
em concurso formal (art. 331, art. 140, §3.º e art. 129, 
“caput”. por duas vezes, na forma do art. 70, todos do 
Cód.Penal). Preliminares inconsistentes. Flagrante 
preparado não caracterizado. Decadência não 
ocorrida. Representação das vítimas perante a 
Autoridade Policial. Validade. Mérito. Flagrante 
inquestionável. Laudos periciais que dão conta certa e 
plena das lesões. Palavras seguras das vítimas e de 
Policiais Militares. Versões exculpatórias 
inverossímeis. Provas convincentes de autoria. 
Desacato. Fato típico caracterizado. Consunção 
inocorrente.  Condenação imperiosa. 
Responsabilização inevitável. Apenamento. Penas 
mínimas aplicadas, com substituição da corporal. 
Reversão da fiança para o adimplemento da prestação 
pecuniária. Bis in idem não caracterizado. Inteligência 
do art. 336, 'caput' e parágrafo único do Código de 
Processo Penal. Regime aberto. Apelo improvido, 
rejeitadas as preliminares 

Visto. 

Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e 

adota, acrescenta-se que Giuliano José Brito de Assis saiu 

condenado às penas de 1 ano de reclusão (regime aberto), além de 

6 meses de detenção (regime aberto), e 3 meses e 15 dias de 

detenção (regime aberto), mais pagamento de 10 dias-multa, no 
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piso  substituída a corporal por duas restritivas de direitos, 

consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação 

pecuniária , pela prática das infrações penais capituladas, 

respectivamente, no art. 140, §3.º, no art. 331, e no art. 129, 

'caput' (por duas vezes), na forma do art. 70, todos do Código 

Penal (injúria racial, desacato e lesões corporais leves em concurso 

formal).

O apelo do acusado  f. 325/368  combate a r. 

sentença, preliminarmente, sustentando a nulidade do feito, pela 

ocorrência de (i) flagrante preparado, ou (ii) decadência do direito 

de representação das vítimas. 

No mérito, pretende, essencialmente, a modificação 

do julgado em sua parte meritória e conclusiva, buscando a 

improcedência da demanda e consequente inversão do resultado, 

com absolvição, por insuficiência de prova acusatória, ou pela 

atipicidade da conduta, no que se refere ao desacato.

Subsidiariamente, busca (i) o reconhecimento da 

absorção dos crimes de lesões corporais e injúria racial pelo 

desacato, e (ii) afastar a reversão do valor da fiança para o 

pagamento da pena substitutiva de prestação pecuniária.

Anotam-se contrarrazões ministeriais  f. 370/379  

que defendem a mantença do decisório.

Autos distribuídos (f. 390), foram imediatamente 

encaminhados à d. Procuradoria de Justiça, que, após vista 

regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do 

inconformismo recursal  f. 391/398 , chegando o feito ao 
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Gabinete do Relator, finalmente, aos 17.out.2017  f. 399.

É o relatório.

Por primeiro, as matéria prejudiciais.

Que são absolutamente inconsistentes.

A defesa sustenta que todo o feito padece de vício 

insanável, decorrente de suposta prática de tortura pelos Policiais 

 Civil e Militares - responsáveis pela prisão em flagrante do 

acusado.

Porém, ainda que o laudo de exame de corpo de 

delito a que foi submetido o acusado aponte a existência de lesões 

corporais de natureza leve, tal circunstância não se confunde 

com a sustentada hipótese de ocorrência de flagrante preparado.

O que interessa para o deslinde da causa é a 

apuração da responsabilidade pelo início das agressões, uma vez 

que as vítimas  uma delas, Policial Civil  também apresentam 

lesões corporais leves, devidamente comprovadas através de 

laudos periciais de exames de corpo de delito.

E, nesse sentido, toda a prova produzida nos autos 

aponta para a inequívoca responsabilidade do apelante pelo início 

das agressões, com se verá adiante.

Sem prejuízo da devida apuração por parte dos 

órgãos de controle  notadamente as Corregedorias da Polícia Civil 

e Militar -, como, aliás, já requerido pela defesa do acusado.

Assim, a situação apontada não tem o condão de 

justificar a decretação da nulidade do feito, porque, se excesso ou 
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violência policial houve na prisão do acusado, tal fato não ensejou 

a produção de provas em seu desfavor, como, por exemplo, uma 

confissão  é importante observar que, em todas as oportunidades 

em foi ouvido, o acusado negou a prática dos delitos.

Assim, não há ato processual a ser declarado nulo, 

e nem mesmo provas ilícitas por derivação.

De forma que a ocorrência de uma suposta conduta 

criminosa perpetrada pelos agentes do Estado  circunstância que, 

repita-se já está sendo apurada pelas instâncias competentes, por 

iniciativa da defesa  não constitui hipótese excludente de ilicitude 

das condutas imputadas ao acusado, que estão devidamente 

comprovadas nos autos, como se verá. 

Em outras palavras, a hipotética ocorrência de um 

crime não exclui o outro, que, uma vez provado, deve receber a 

justa sanção.

Enfim, demonstrado pela experiência forense que as 

alegações de tortura e de abuso policial disseminaram-se como 

tese de defesa, o máximo de cautela se faz necessária para impedir 

a ocorrência de situações injustas, seja para o réu, seja para a 

própria sociedade.

A defesa sustenta ainda a ocorrência da falta de 

condição de procedibilidade, uma vez que a representação das 

vítimas não teria sido ratificada em Juízo no prazo decadencial.

Mais uma vez, sem qualquer razão.

Afinal, as vítimas efetivamente representaram 
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perante a Autoridade Policial (f. 9, 11 e 13), na mesma data dos 

fatos, o que revela sua vontade inequívoca de ver o acusado 

processado pelas condutas que lhe são imputadas.

O que torna absolutamente desnecessária a 

ratificação do ato em Juízo.

Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci 

que:

“A representação não exige rigorismo formal, ou seja, 

um termo específico em que a vítima declare expressamente o 

desejo de representar contra o autor infração penal. Basta que, 

nas declarações prestadas no inquérito, por exemplo, fique 

bem claro o seu objetivo de dar início à ação penal, 

legitimando o Ministério Público a agir” (g.n.)1.

De forma que, havendo, como há, expressa 

representação das vítimas perante a Autoridade Policial, nada 

mais é necessário para legitimar a ação do Ministério Público.

Rejeitam-se, pois, as preliminares.

Ao mérito.

Injúria racial, desacato e lesões corporais leves em 

concurso formal (art. 140, §3.º, art. 331, e art. 129, 'caput', por 

duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal).

Acusado ingressa no Distrito Policial, a fim de 

registrar uma ocorrência de acidente de trânsito, não se 

conformando com a informação de que deveria procurar a Polícia 
1 NUCCI, GUILHERME DE SOUZA. Manual de Processo Penal e Execução 
Penal  12.ª edição  Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 153.
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Militar para a providência.

Na sequência, as vítimas José Lino e Alcione, 

respectivamente motorista e cobradora do ônibus envolvido no 

acidente, também chegam ao local e, ante as divergências entre as 

versões das partes, o acusado começa a xingar a vítima José.

Ante a intervenção do Policial Civil Valderlins, o réu 

passa a desacatá-lo, dizendo “você é um bosta, vai tomar no cu”, 

agredindo-o fisicamente, causando lesões corporais leves.

Em seguida, a vítima Alcione também intervém, 

mas o acusado passa a ofendê-la, valendo-se de elementos 

relacionados à sua raça e à sua cor, dizendo “cala a boca, sua 

negrinha, macaca, preta, filha da puta”, desferindo ainda um chute 

na sua perna, provocando as lesões corporais de natureza leve.

Policiais Militares, acionados para atender a 

ocorrência, dirigem-se ao Distrito Policial, mas o acusado evade-

se, homiziando-se no interior da sua residência, próxima ao local.

Os milicianos dirigem-se à residência do acusado, 

surpreendendo-o em um dos banheiros do imóvel, e é detido em 

flagrante.

Estes os fatos, em suma.

Condenação acertada.

Elementos mais do que suficientes a garantir 

autoria e materialidade delitiva.

Esta restou amplamente demonstrada por (i) 

boletim de ocorrência, f. 19/24; (ii) auto de exibição e apreensão, 
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f. 25/26; (iii) laudo de exame de verificação de embriaguez, f. 

53/54; (iv) laudos de exames de corpo de delito, f. 56 e 76; (v) 

laudos periciais dos veículos envolvidos no acidente, f. 101/102 e 

105/106; e (vi) laudo pericial de objeto relacionado aos fatos, f. 

103/104.

E a autoria também é certa.

A começar pelo estado flagrancial, antes descrito.

De efeito.

O acusado foi detido em plena flagrância delitiva, 

coisa que é inegável e inquestionável, nos autos. 

Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e 

de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a 

essa interpretação.

Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como 

aqui, não tem como justificar a situação.

Além disto, as firmes e contundentes palavras das 

vítimas (i) Valderlins, f. 9/10 e 219 (CD), (ii) José Lino, f. 11/12 

e 243 (CD), e (iii) Alcione, f. 13/14 e 219 (CD), descrevendo os 

fatos com riqueza de detalhes.

Valderlins, Policial Civil, afirma que estava no 

plantão quando o acusado ingressou no Distrito Policial, alterado 

e aparentemente embriagado, dizendo que queria registrar uma 

ocorrência de acidente de trânsito, sendo então informado que 

deveria procurar a Polícia Militar para a providência.

Relata que, na sequência, chegaram o motorista e a 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Desembargador Luis Soares de Mello, Relator
 Apelação nº 3022281-91.2013.8.26.0114 Campinas voto nº f. 9

cobradora do ônibus envolvido no tal acidente, havendo uma 

divergência entre eles acerca da responsabilidade pelo ocorrido, 

ocasião em que o acusado passou a xingar-lhe de “bosta, policial 

de bosta”, e a cobradora de “nega” e “macaca”, além de ameaçar a 

todos.

Informa que, em dado momento, o acusado tentou 

agredir o motorista do ônibus, sendo necessária sua intervenção 

para contê-lo, inclusive acionando a Polícia Militar.

Esclarece que o acusado correu para a sua 

residência, nas proximidades do Distrito Policial, e que os 

milicianos o detiveram no local.

A vítima Alcione, por sua vez, relata que era 

cobradora do ônibus e que o motorista arranhou o retrovisor do 

automóvel do acusado, que passou a xingá-lo.

Afirma que foram ao Distrito Policial a fim de 

registrar a ocorrência, mas no local o acusado começou a ofendê-

la, chamando-a de “macaca”, e tentou agredir o motorista, sendo 

certo que também agrediu o Policial, que foi ver o que estava 

acontecendo.

Assevera ainda que a Polícia Militar foi acionada, e 

precisou utilizar gás pimenta, e que o acusado ameaçou todas as 

vítimas e ainda chamou o Policial Valderlins de “cuzão”.

Por fim, a vítima José Lino, motorista do ônibus, 

afirma que, na data dos fatos, teve a sua trajetória interceptada 

pelo acusado, que estava bastante alterado e o acusava de ter 
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batido no seu veículo.

Esclarece que todos seguiram para a Delegacia e, 

quando o réu foi informado que a ocorrência não poderia ser 

lavrada naquele local, passou a investir contra todos, agredindo-os 

com socos e pontapés e xingando-os, acrescentando que os 

Policiais Militares precisaram usar gás pimenta para conter a 

situação.

Pois bem.

Coincidência tremenda de narrativas isoladamente e 

se confrontadas, só pode levar à certeza do quadro.

Daí porque sem razão os reclamos recursais que 

procuram diminuir ou desconsiderar o contexto probante ou as 

palavras das vítimas. 

No mesmo sentido, os relatos dos diligentes e 

competentes Policiais Militares (i) João Carlos, e (ii) Everton, f. 

4/5, 7/8 e mídia digital.

Estoriam exatamente a ação, em correspondência 

de detalhes, unicidade de entendimento e ação.

Afirmam que foram acionados para atender a uma 

ocorrência de desinteligência, na sede do Distrito Policial, e lá 

chegando constataram uma confusão envolvendo o Policial Civil, o 

motorista e a cobradora do ônibus, além do acusado e do seu 

irmão, e, para apartar a briga, foi necessário utilizar gás pimenta.

Destacam que o acusado, que estava alterado e 

machucado, fugiu, homiziando-se no interior da sua residência, 
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não muito distante do local, para onde se dirigiram a fim de detê-

lo, mas encontraram resistência por parte dos seus familiares, que 

obstruíam o acesso ao interior do imóvel.

Esclarecem que, após ingressar no imóvel, 

encontraram o acusado em um dos banheiros do local e o 

detiveram.

E nada se alegue contra as palavras dos agentes da 

lei.

Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente 

quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao 

demais do contexto probatório.

A jurisprudência pátria, a esta altura, tem 

constantemente acolhido a palavra dos agentes da lei como prova 

segura, firme e convincente, notadamente quando, como aqui, 

esteja coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do 

mais produzido, em sua essência.

De sorte que, exatamente como aqui, estando as 

palavras das vítimas e dos Policiais Militares absolutamente 

seguras, fortes, coerentes e harmônicas com o resultado 

condenatório, solução é emprestar-lhes a credibilidade que 

merecem, o que resulta na conclusividade única de aceitação das 

palavras daquelas.

Donde inexistir qualquer dúvida da existência dos 

fatos e de sua autoria.

No vazio, portanto, as versões exculpatórias do 
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acusado, verdadeiramente fantasiosas e perdidas em si mesmas, 

quando confrontadas, não só face sua posição inverossímil, como 

e principalmente porque improvadas.

O acusado afirma que foi ao Distrito Policial para 

registrar a ocorrência de acidente de trânsito, mas o motorista e a 

cobradora do ônibus chegaram de maneira agressiva, dizendo que 

não era ali, e logo passaram a agredir-lhe, com o auxílio do Policial 

Civil, acrescentando que os Policiais Militares chegaram 

aspergindo gás pimenta e agredindo-o até que ficasse 

desacordado.

Diz ainda que conseguiu fugir, mas foi perseguido 

pelos milicianos, que invadiram sua residência e o conduziram até 

o Distrito.

Porém, os laudos de exame de corpo de delito das 

vítimas Valderlins e Alcione, f. 56 e 76, evidenciam lesões que 

se demonstram muito distanciadas da circunstância em que 

uma pessoa apenas procura se defender ou revidar as 

agressões.

A isto, acrescenta-se o laudo pericial da peça de 

roupa da vítima Policial Valderlins, destruída pela ação do 

acusado (f. 103/104), e, ainda, o laudo de verificação de 

embriaguez (f. 54/54), que comprova as versões dando conta de 

que o réu estava alterado no momento da ação.

Da mesma forma, as lesões constatadas no acusado 

se demonstram condizentes ao quadro de emprego de força 

moderada utilizada para sua contenção, que se fez necessária com 
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envolvimento de mais de um Policial.

E, nesse ponto, nunca é demais lembrar que a 

apuração de eventual excesso cometido pelos agentes do Estado já 

se encontra sob apuração das Corregedorias das Policias Civil e 

Militar, por iniciativa da defesa do acusado.

Nestes termos, aceitar-se a versão do acusado seria 

fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, 

em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de 

bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.

Nada obstante deva estar o julgador sempre atento 

e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento 

em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto 

que representam sua irrealidade.

O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-

senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve 

sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, 

como aqui. 

Na defesa plena da sociedade e de todos os homens 

de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no 

combate ao crime.

Já as testemunhas de defesa (i) Doralice, (ii) João 

Leonardo, (iii) Graziela, e (iv) Paulo - familiares ou conhecidos do 

apelante - , afirmam não haver presenciado os fatos no Distrito 

Policial e procuram demonstrar o suposto abuso cometido pelos 

Policiais Militares responsáveis pela prisão do réu  situação que, 
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repita-se uma vez mais, já se encontra sob investigação pelas 

Autoridades competentes, segundo informa a própria defesa.

Daí que nada pesam no contexto probatório, 

tampouco desmerecem a prova acusatória, que é firme, forte e 

categórica.

Não há, enfim, e nem de longe, fragilidade 

probatória.

Ao reverso, ela é plena, categórica.

E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de 

invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.

Donde o quadro probatório indicar como autor dos 

crimes exatamente aquele que apontado e responsabilizado.

E sem razão a tese defensória quanto à atipicidade 

do crime de desacato.

O fato, só por si, de dirigir ofensa contra atividade 

lícita e justificada de Policial Civil em serviço, mostra abertamente 

a intenção evidente do agente em insultar, ferir moralmente, 

desacatar, enfim.

Nesse sentido, ensina a jurisprudência:

“O desacato, em tese, se objetiva através de qualquer 
palavra ou ato que redunde em desprestígio ou irreverência a 
funcionário, tais como a grosseira falta de acatamento, 
ameaças e expressões proferidas em altos brados, ainda que 
não contumeliosas.” (TJSP, Rel. Des. Humberto da Nova, RT 
466/316). No mesmo sentido, JUTACrim 23/342, 64/269, 
81/465 e 83/287 e RT 595/378, tudo "apud" "Código Penal e 
sua interpretação jurisprudencial", Alberto Silva Franco e 
outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6ª ed., 1997, pg. 3708).

Aqui, as expressões usadas  o Policial Civil foi 
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chamado de “bosta” e “cuzão” pelo agente  é mais do que 

suficiente a caracterizar a tentativa de desprestígio, pela sua 

rudeza e dureza, demonstrando, mais que isso, que nenhum 

motivo havia para ira ou cólera, ou alteração qualquer no ânimo 

do acusado, mesmo porque o que o servidor fazia era apenas o 

cumprimento de seu dever legal.

E, nesse passo, oportuno reafirmar a tipicidade da 

conduta do crime de desacato, expressamente prevista na 

legislação penal vigente e que não afronta nenhum dos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos de que o Brasil é signatário.

Nesse sentido, recentíssima decisão do C. Superior 

Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS 
ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA 
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA 
TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA 
COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO. CONTROLE DE 
CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO 
PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA 
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). 
AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. TESTE TRIPARTITE. 
VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA 
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 
POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO DAS 
CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR. 
SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE 
APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF APPRECIATION). 
INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO PELO 
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE 
ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. 
INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO 
TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT 
NÃO CONHECIDO” (HC 379.269-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares 
da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, 
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por maioria, julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017).

Inviável, ademais, acolher-se a tese da defesa, que 

almeja absorção da injúria racial e das lesões corporais pelo 

desacato.

Isto porque praticados os crimes, 'in casu', por 

condutas absolutamente distintas e que não constituem fase 

necessária ou “post factum” impunível para a consumação do 

crime de desacato.

Afinal, tratam-se de figuras típicas que visam à 

proteção de bens jurídicos absolutamente distintos, o que 

demonstra a autonomia de cada uma delas e inviabiliza a 

incidência do princípio da consunção.

Responsabilização inevitável, então, por todos os 

delitos.

“Quantum satis”, enfim.

Apenamento acertado, nada havendo que alterar.

Para cada um dos crimes, pena-base fixada e 

mantida no mínimo legal, ausentes circunstâncias 

modificadoras.

Quanto aos crimes de lesões corporais, no qual 

incorreu o acusado por duas vezes, reconhecido o concurso formal 

entre as condutas, as penas de uma delas é majorada em 1/6 e 

assim tornada definitiva, em 3 meses e 15 dias de detenção.

Finalizadas, portanto, em 1 ano de reclusão, mais 

10 dias-multa, no piso, quanto ao crime de injúria racial; em 3 
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meses e 15 dias de detenção, quanto ao crime de lesão corporal; 

e 6 meses de detenção, pelo crime de desacato.

Benevolente a substituição da corporal, por duas 

restritivas de direitos, considerando que a medida é inviável para o 

crime de lesão corporal, por se tratar de crime praticado com 

emprego de violência contra a pessoa  nada se podendo fazer por 

aqui, entretanto, dada a anuência tácita do i. representante do 

Ministério Público oficiante.

E aqui, quanto à substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, o derradeiro motivo para 

inconformismo da defesa, que enxerga “bis in idem” na reversão do 

montante recolhido a título da fiança para uma entidade 

beneficente.

Nesse ponto, é necessário esclarecer que a pena 

substitutiva consiste em prestação pecuniária a entidade 

beneficente.

O que fez a d. Juíza de origem foi apenas e tão 

somente determinar a reversão do montante já recolhido pelo 

acusado a t´titulo de fiança para o adimplemento daquela pena 

substitutiva, com amparo no disposto pelo art. 336, “caput” e 

parágrafo único do Código de Processo Penal.

De forma que não há duplo apenamento, mas tão 

somente a utilização do valor já dispendido pelo acusado para 

assegurar o adimplemento da pena substitutiva de prestação 

pecuniária, exatamente como determina a legislação vigente.
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Regime aberto, para todos os crimes, incluso em 

eventual necessidade de conversão das substitutivas.

Rejeitam-se as preliminares e nega-se 

provimento ao recurso.


