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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
07ª CÂMARA CRIMINAL 
Apelação Criminal nº 0000514-12.2012.8.19.0071 
Origem   : Vara Única da Comarca de Porto Real-Quatis 
Magistrado    : Drª Priscila Dickie 
Apelante   : UDMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 
Apelado         : MINISTÉRIO PÚBLICO 
Relator   : Des. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA 

 
 

Acórdão 
 
 

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA 
O PATRIMÔNIO DO ESTADO. TORNOZELEIRA E CARREGADOR DE 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE 
A PRETENSÃO PUNITIVA FORMULADA NA DENÚNCIA PARA 
CONDENAR O ACUSADO ÀS PENAS DE 03 ANOS DE RECLUSÃO EM 
REGIME FECHADO E 25 DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO 
VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, POR VIOLAÇÃO À NORMA CONTIDA 
NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO III DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS 
VEZES. DETERMINOU A PRISÃO DO ACUSADO E INDEFERIU O 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.  INCONFORMISMO 
DEFENSIVO. A MATERIALIDADE DECORRE DO AUTO DE 
APREENSÃO DE FL.12. OUTROSSIM, NO QUE TANGE À AUTORIA, 
ALÉM DA CERTEZA VISUAL DIANTE DO FLAGRANTE, OBSERVA-SE 
A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA, EM CONFORMIDADE AO 
ARTIGO 167 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NESTE SENTIDO, CABE 
DESTACAR O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA CLELVIS ANDRADE: 
“(...) FOI PERGUNTADO A RESPEITO DE SUA TORNOZELEIRA; QUE 
DISSE QUE ESTARIA EM CASA E FORAM À RESIDÊNCIA DELE E FOI 
ENCONTRADA EM CIMA DE UMA CÔMODA, ESTANDO A 
TORNOZELEIRA DIVIDIDA EM TRÊS PARTES; QUE FOI 
FRANQUEADA A ENTRADA; (...) QUE INFORMOU QUE SABIA QUE A 
TORNOZELEIRA ERA DO ESTADO E ERA PARA MONITORÁ-LO EM 
LIBERDADE CONDICIONAL; QUE DISSE AINDA QUE TIROU A 
TORNOZELEIRA PARA CARREGA-LA E NÃO CONSEGUIU COLOCÁ-
LA DE VOLTA; QUE O DEPOENTE VIU QUE A TORNOZELEIRA 
ESTAVA DESTRUÍDA; (...)” A DEFESA REQUER O RECONHECIMENTO 
DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO 
ESPECÍFICO. INICIALMENTE O APELANTE TENTOU RETIRAR A 
TORNOZELEIRA, RESTANDO INFRUTÍFERA A TENTATIVA, RAZÃO 
PELA QUAL A DESTRUIU, ASSIM COMO O CARREGADOR. EM 
RESUMO, A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGA, APÓS DETIDA ANÁLISE 
DE TUDO QUE DOS AUTOS CONSTA, É QUE A CONDUTA DO 
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APELANTE É CAUSOU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, SENDO 
TÍPICA, MOLDANDO-SE AO TIPO PENAL DESCRITO NA DENÚNCIA. 
DIANTE DESSE QUADRO PROBATÓRIO, É INDUBITÁVEL QUE 
CORRETO SE AFIGURA O DECRETO CONDENATÓRIO, VEZ QUE NÃO 
HÁ A MENOR DÚVIDA DE QUE O APELANTE REALMENTE DESTRUIU 
A TORNOZELEIRA E O CARREGADOR, NOS TERMOS NARRADOS NA 
PEÇA ACUSATÓRIA. DA DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE. IN CASU, 
VERIFICA-SE QUE A PENA-BASE FOI MAJORADA PARA 1 ANO DE 
DETENÇÃO, TENDO SIDO CONSIGNADO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS NÃO SÃO TOTALMENTE FAVORÁVEIS VEZ QUE OSTENTA 
MAUS ANTECEDENTES E QUE AS CONSEQUÊNCIAS NÃO LHE SÃO 
FAVORÁVEIS VEZ QUE A RES FOI TOTALMENTE DESTRUÍDA. 
VISLUMBRO QUE APENAS A PRIMEIRA ANOTAÇÃO PODE SER 
RELEVADA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA PENA E QUE SERÁ 
CONSIDERADA NA SEGUNDA FASE. OUTROSSIM, QUANTO À 
SEGUNDA ANOTAÇÃO, AUSENTE TRÂNSITO EM JULGADO. 
PORTANTO, IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO 
LEGAL, QUAL SEJA 6 MESES DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA. 2ª 
FASE-RECONHECIDA A REINCIDÊNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DE 
CUMPRIMENTO DA PENA QUANTO À PRIMEIRA ANOTAÇÃO DA FAC, 
CUJO PERCENTUAL A INCIDIR DEVE SER 1-6, ALCANÇA-SE 7 
MESES DE DETENÇÃO E 11 DIAS-MULTA.  3ª FASE- TORNA-SE A 
PENA DEFINITIVA EM 7 MESES DE DETENÇÃO E 11 DIAS-MULTA, 
DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DEMAIS CAUSAS MODIFICADORAS. 
RESSALTO QUE CONSIDERO OCORRIDO APENAS UM PATRIMÔNIO, 
RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE O RECONHECIMENTO DE CRIME 
ÚNICO. ENTENDO QUE O CASO DOS AUTOS A CONVERSÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS É 
MEDIDA SUFICIENTE PARA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DO 
CRIME COMETIDO, SENDO DESNECESSÁRIO O ENCARCERAMENTO 
DO APELANTE. RESSALTE-SE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SEU 
PARECER, MANIFESTOU-SE FAVORAVELMENTE À SUBSTITUIÇÃO 
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
RECURSO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA 
FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA 6 
MESES DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA, ALCANÇANDO A PENA 
FINAL 7 MESES DE DETENÇÃO E 11 DIAS-MULTA, RECONHECENDO 
A OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. DE OFÍCIO SUBSTITUIR A PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE POR 01 (UMA) 
PENA RESTRITIVA DE DIREITO, CONSUBSTANCIADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO PERÍODO 
RESTANTE DA CONDENAÇÃO, ARBITRADO O REGIME ABERTO EM 
CASO DE DESCUMPRIMENTO.  
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Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação 
Criminal nº 0000514-12.2012.8.19.0071, originários da Vara Única da 
Comarca de Porto Real-Quatis, no qual são, Apelante, UDMAR BARBOSA 
DO NASCIMENTO e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO,  
 

ACORDAM os Desembargadores que compõem a 7a 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para dar parcial 
provimento para fixação da pena-base em seu mínimo legal, qual seja 6 
meses de detenção e 10 dias-multa, alcançando a pena final 7 meses de 
detenção e 11 dias-multa, reconhecendo a ocorrência de crime único. De 
ofício substituir a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por 01 
(uma) pena restritiva de direito, consubstanciada em prestação de serviços 
à comunidade pelo período restante da condenação, arbitrado o regime 
aberto em caso de descumprimento.  

 
 

 
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2012. 
 
 
 
Desembargador SIRO DARLAN DE OLIVEIRA 

Relator 
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Voto 
 
 

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em 
face de UDMAR BARBOSA DO NASCIMENTO, narrando os seguintes 
fatos descritos na denúncia de fls. 02A-02C:  

 
“(...)      No dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2012, por volta de 11:40h, 
na Rua do Bosque, nº 60, Bairro Jardim das Acácias, Município de Porto 
Real, nesta Comarca, o denunciado, livre e conscientemente, destruiu 
totalmente uma tornozeleira, da marca XELMO TECH TXS-700-2 Nº 
35008465, numeração de série 078CE61965, bem como o seu 
carregador, consoante laudo pericial a ser oportunamente juntado aos 
autos, de propriedade do Estado do Rio de Janeiro.  
 
 Com efeito, no dia dos fatos, os policiais militares 
CLELVIS ANDRADE GOMES DE OLIVEIRA e FERNANDO PINTO DA 
SILVA encontravam-se em patrulhamento próximo ao acampamento de 
ciganos, existente nesta Comarca, quando se depararam com o acusado 
trazendo, às suas costas, uma sacola.  
 
 Em estrito cumprimento do dever legal e do exercício 
regular do poder de polícia, o acusado foi abordado e revistado, sendo 
visualizados no interior da referida sacola vários fios de cobre queimados, 
gerando o Registro de Ocorrência Policial nº 100-00155-12 visando a 
apurar a procedência do material.  
 
 Ato contínuo, os milicianos, na companhia do 
acusado, dirigiram-se a a sua residência e com sua anuência nela 
adentraram.  
 
 No interior do domicilio, depararam-se os policiais 
estarem sobre a estante da sala, uma tornozeleira de monitoramento 
eletrônico e seu carregador destruídos.  
 
 Indagado a respeito, o denunciado informou que fora 
condenado por este juízo (fl. 19) por crime de roubo à pena de 10 (dez) 
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anos e 04 (quatro) meses, tendo recebido a tornozeleira de 
monitoramento dos livrados condicionalmente no dia 15-10-2011, sendo 
instruído que não poderia sair de casa após o horário de 18:00h, bem 
como comparecer ao fórum uma vez mensal.  
 
 Considerando que com a destruição da tornozeleira e 
do carregador voltados ao monitoramento eletrônico de condenados, 
restou-se impossível a fiscalização, evidenciando-se o intuito de manter-
se fora do alcance do Poder Judiciário.  
 
 Procedendo desta forma, sendo objetiva e 
subjetivamente típica a conduta descrita, está o denunciado incurso nas 
penas do artigo 163, parágrafo único, III, por duas vezes, na forma do art. 
69, todos do Código Penal.  (...)” 

 
 

A sentença de fls.106-111 julgou procedente a pretensão 
punitiva formulada na denúncia para condenar Udmar Barbosa do 
Nascimento às penas de 03 anos de reclusão em regime fechado e 25 
dias-multa, no valor unitário mínimo vigente à época do fato, por violação à 
norma contida no art. 163, parágrafo único III do Código Penal, por duas 
vezes. Determinou a prisão do acusado e indeferiu o direito de recorrer em 
liberdade.   

 
Razões recursais às fls. 122-131, pugnando pela absolvição 

diante da ausência de comprovação do delito ou atipicidade da conduta 
diante da ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer a fixação 
da pena-base no mínimo legal, o quantum de aumento da agravante da 
reincidência no percentual de 1-6, e o reconhecimento da existência de 
crime único. Por fim, mantido o concurso de crimes, seja aplicada a regra 
do concurso formal e a fixação do regime semiaberto para o início do 
cumprimento.  

 
Contrarrazões às fls. 141-146, requerendo o improvimento 

do recurso.  
 
A douta Procuradoria de Justiça às fls. 162-166, opinou  

pelo provimento parcial do recurso para que a pena-base seja arbitrada em 
seu mínimo legal, aumentada no percentual de 1-6, em razão da 
reincidência, devendo ser reconhecida a ocorrência de crime único. 
Entende cabível a substituição da pena privativa de liberdade.  

 
É o relatório.  
 
Recurso tempestivo e presentes os demais requisitos de 

admissibilidade, dele se conhece.  
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A Defesa pugna pela absolvição diante da ausência de 
comprovação do delito. 

 
A materialidade decorre do auto de apreensão de fl.12.  
 
Outrossim, no que tange à autoria, além da certeza visual 

diante do flagrante, observa-se a prova testemunhal colhida, em 
conformidade ao artigo 167 Código de Processo Penal.  

 
Neste sentido, cabe destacar o depoimento da testemunha 

Clelvis Andrade: 
 
“(...) foi perguntado a respeito de sua tornozeleira; que 

disse que estaria em casa e foram à residência dele e foi encontrada em 
cima de uma cômoda, estando a tornozeleira dividida em três partes; que 
foi franqueada a entrada; (...) que informou que sabia que a tornozeleira 
era do Estado e era para monitorá-lo em liberdade condicional; que disse 
ainda que tirou a tornozeleira para carrega-la e não conseguiu colocá-la de 
volta; que o depoente viu que a tornozeleira estava destruída; (...)” 

 
A Defesa requer o reconhecimento da atipicidade da 

conduta diante da ausência de dolo específico.  
 
Inicialmente o Apelante tentou retirar a tornozeleira, 

restando infrutífera a tentativa, razão pela qual a destruiu, assim como o 
carregador.  

 
Em resumo, a conclusão a que se chega, após detida análise 

de tudo que dos autos consta, é que a conduta do apelante é causou dano 
ao patrimônio Público, sendo típica, moldando-se ao tipo penal descrito na 
denúncia. 

 
Diante desse quadro probatório, é indubitável que correto se 

afigura o decreto condenatório, vez que não há a menor dúvida de que o 
apelante realmente destruiu a tornozeleira e o carregador, nos termos 
narrados na peça acusatória.  

 
DA DOSIMETRIA DA PENA 
 
1ª FASE 
 
In casu, verifica-se que a pena-base foi majorada para 1 ano 

de detenção, tendo sido consignado que as circunstâncias judiciais não são 
totalmente favoráveis vez que ostenta maus antecedentes e que as 
consequências não lhe são favoráveis vez que a res foi totalmente 
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destruída.  
 
Vislumbro que apenas a primeira anotação pode ser 

relevada para fins de aplicação da pena e que será considerada na 
segunda fase. Outrossim, quanto à segunda anotação, ausente trânsito em 
julgado.  

 
Portanto, impõe-se a fixação da pena em seu mínimo legal, 

qual seja 6 meses de detenção e 10 dias-multa.  
 
2ª FASE- 
 
Reconhecida a reincidência diante da ausência de 

cumprimento da pena quanto à primeira anotação da FAC, cujo percentual 
a incidir deve ser 1-6, alcança-se 7 meses de detenção e 11 dias-multa.  

 
     3ª FASE 
 
Torna-se a pena definitiva em 7 meses de detenção e 11 dias-

multa, diante da inexistência de demais causas modificadoras.  
 

Ressalto que considero ocorrido apenas um patrimônio, 
razão pela qual se impõe o reconhecimento de crime único.  

 
Entendo que o caso dos autos a conversão da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos é medida suficiente para a prevenção 
e a repressão do crime cometido, sendo desnecessário o encarceramento 
do apelante. 

 
Ressalte-se que o Ministério Público, em seu Parecer, 

manifestou-se favoravelmente à substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos.  

 
Da leitura do art. 44, do CP verifica-se que a aplicação de 

pena alternativa pressupõe requisitos de ordem objetiva (natureza do crime, 
forma de execução e quantidade da pena; art. 44, I e §§ 1º e 2º) e subjetiva 
(culpabilidade e circunstancias judiciais; art. 44, II e III, e § 3º), atendida a 
prevenção especial (arts. 44, III e 59, caput). 

 
Para conceder ao réu a substituição prevista no art. 44, do CP 

é necessário que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do acusado, bem como os motivos e as circunstâncias 
indiquem a suficiência da substituição. 
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O juiz, portanto, deve verificar se a substituição de uma pena 
por outra se revela suficiente para a reprovação e para prevenção do crime, 
devendo inferir o critério da suficiência da culpabilidade, dos antecedentes, 
da conduta social e da personalidade do condenado, bem como dos 
motivos e das circunstâncias do crime, sendo óbvio que o princípio do livre 
convencimento do Magistrado encontra limitação nos expressos domínios 
da lei. 

 
Sendo assim, considerando que nenhum óbice há nos autos à 

aplicação da substituição da pena privativa de liberdade, deve prevalecer o 
disposto no artigo 44 do Código Penal, sobre o disposto no artigo 77, do 
mesmo diploma legal, em respeito ao teor do inciso III daquele citado 
dispositivo legal. 

 
Em consequência, na forma do art. 44, § 2º do CP, deve a 

pena privativa de liberdade imposta ao apelado ser substituída por 01 (uma) 
pena restritiva de direito, consubstanciada em prestação de serviços à 
comunidade pelo período restante da condenação, na forma das condições 
a serem estabelecidas pelo juízo da execução. 

 
 
No tocante ao regime prisional, diga-se que a pena do 

acusado restou fixada por força do presente julgado em 07 meses de 
detenção e 11 dias-multa, e na verdade, dessa forma caberia pelo art. 33, § 
2º, “c” do CP o regime inicial aberto, já que a pena é inferior a quatro anos. 
Esse critério estabelecido pela lei pode ser alterado pelo magistrado, mas 
somente se as circunstancias judiciais do art. 59 assim indicarem. Não 
basta a opinião do julgador sobre o crime para determinar regime mais 
gravoso do que o estabelecido na lei. É o que determina os enunciados 718 
e 719 da súmula de jurisprudência do E. STF:  

 
SÚMULA-Nº 718 
  
A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO 
DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A 
IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO 
SEGUNDO A PENA APLICADA. 
  
SÚMULA-Nº 719 
  
A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO 
QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
 
 
Assim, adotando o entendimento de que, ante o quantum 

de pena aplicado, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto 

http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=718.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=719.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade 
com o previsto no art. 33 do Código Penal, e considerando que no caso do 
apelante as circunstancias judiciais do art. 59 foram favoráveis, sendo este 
primário e não possuindo maus antecedentes, deve o regime inicial em 
caso de descumprimento injustificado das penas substitutivas ser o aberto, 
eis que se revela mais adequado para a prevenção e reprovação do delito. 

 
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso 

para dar parcial provimento para fixação da pena-base em seu mínimo 
legal, qual seja 6 meses de detenção e 10 dias-multa, alcançando a pena 
final 7 meses de detenção e 11 dias-multa, reconhecendo a ocorrência de 
crime único. De ofício substituir a pena privativa de liberdade imposta ao 
apelante por 01 (uma) pena restritiva de direito, consubstanciada em 
prestação de serviços à comunidade pelo período restante da condenação, 
arbitrado o regime aberto em caso de descumprimento.  

 
 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2012. 
 
 
 
Desembargador SIRO DARLAN DE OLIVEIRA 

Relator 
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