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APELAÇÃO  CRIMINAL.  DANO  QUALIFICADO. 
PATRIMÔNIO  PUBLICO.  ARTIGO  163, 
PARÁGRAFO  ÚNICO,  INCISO  III  DO  CÓDIGO 
PENAL.  CONDENAÇÃO.  INCONFORMISMO 
DEFENSIVO.  PRESO  QUE  DANIFICA A CELA 
PARA  FUGIR.  DOLO  ESPECIFICO.  ANIMUS 
NOCENDI.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA. 
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSIÇÃO  LEGAL. 
PROVIMENTO DO APELO.

Para  se  caracterizar  o  crime  de  dano,  é 
necessário  o  “animus  nocendi”,  ou  seja,  o  dolo 
específico de “destruir, inutilizar ou deteriorar coisa 
alheia”, principalmente em se tratando de agente 
encarcerado, não sendo suficiente a presença do 
dolo genérico.  Tal situação se caracteriza quando 
a  intenção do acusado,  ao  fazer  um buraco  na 
parede da cela, é empreender fuga, e não destruir 
bem público, objeto da tutela penal. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  AO  APELO  PARA 
ABSOLVER O APELANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Marcone Edson 
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Pereira da Silva, (fl.105), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 

Comarca de Areia (fls.99/100), que o condenou a uma pena de 01(um) ano e 
03(três) meses de detenção, em regime semiaberto, e  10(dez) dias- multa, 
nas sançõs do art. 163, paragrafo único, inc. III do CP,

Em suas  razões  às  fls.149/153,  o  Apelante  alega  que  o  dano 

causado  foi  mínimo,  além  de  não  ter  utilizado  de  meios  violentos  contra 

pessoas,  pugnando por  absolvição.  Alternativamente,  requer   a  redução da 

reprimenda por ter sido exacerbada.

Contrarrazoando  o  recurso  (fls.156/158),  o  Ministério  Público 

pugna pelo desprovimento do apelo.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça(fls.161/164),  opinou  pelo 

desprovimento do apelo.

É o relatório. 

V O T O: 

O representante do Ministério Público com exercício na  Comarca 

de  Areia/PB,  ofertou  denúncia  contra  Marcone  Edson  Pereira  da  Silva, 

dando-o como incurso nas sanções do art. 163, paragrafo único, inc, III c/c 
art. 61, inc. I  ambos do Código Penal.

Narra a denuncia que no dia 17 de abril de 2009,  por volta das 

15:00 horas, policiais militares estavam e plantão receberam um telefonema 

do agente penitenciário plantonista  na cadeia pública desta cidade, informando 

que estava havendo algo estranho na cela nº 03, pois um aparelho de som 

existente na cela, estava ligado com um som muito alto, além do chuveiro está 

ligado sem que alguém estive tomando banho, motivo que levou os policias a 
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se deslocarem até o local, onde após uma revista na referida cela, encontraram 

um buraco na parede de aproximadamente  60x60 centímetros cavado pelo 

denunciado, com auxilio de 02 espetos de ferro e uma garrafa de plástico “Pet”, 

que planejava fugir, de modo a causar sérios prejuízos ao patrimônio público.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado  julgou procedente a 

Pretensão Punitiva Estatal, para condenar o   réu a uma pena de  de 01(um) 
ano e 03(três) meses de detenção, em regime semi-aberto, e 10(dez) dias- 
multa, nas sanções do  art. 163, paragrafo único, inc, III c/c art. 61, inc. I, 
ambos do Código Penal.

Inconformado  contra  referida  decisão,  o  apelante  recorreu, 

sustentando   que  o  dano  causado  foi  mínimo,  rogando  por  absolvição, 

Alternativamente, pugna pela redução da pena aplicada, ao argumento de que 

fora exacerbada.

DO  RECONHECIMENTO  DE  OFICIO  DA  ATIPICIDADE  DO 
FATO.

 A materialidade restou demonstrada pelas fotografias retiradas no 

local(fls.80/85),  pelo Laudo de Exame de local de constatação de danos na 

Cadeia Pública,(fls.75/78), o qual  chegando-se a seguinte conclusão: “Diante 

dos  exames  realizados,  o  Perito  Oficial  Criminal  conclui  que  houve 

DANOS no interior do sanitário da cela coletiva de nº 3, da cadeia Pública  

de Areia”.

A autoria  por  sua  vez,  é  inconteste,  haja  vista  o  apelante  ter 

confessado a pratica delitiva, afirmando que planejava fugir, senão vejamos::

Que  confessa   que  realmente  tentou  fugir  da 
cadeia local; QUE no dia de ontem(17/04/2009), por 
volta  das  15:00  horas,  depois  do  banho  de  sol, 
começou  a  escavar  a  parede  da  cela  onde  estava 
recolhido há aproximadamente sete meses; Que alega 
que  escavou  a  parede  da  referida  cela  com  dois 
espetos de ferro auxiliado por  uma pequena garrafa 
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pet  onde  continha  agua;  QUE  para  despistar  os 
agentes penitenciários, o conduzido ligava o som e o 
chuveiro  para  disfarçar  o  barulho  da  escavação;(...) 
Que  alega  que  estava  disposto  a  fugir  daquele 
estabelecimento penal, porque não agüentava mais 
ficar naquele local - policia, fl. 08. - grifei

Que é verdadeira a acusação que lhe foi feita na 
denúncia;(...)Que estava na cadeia pública de Areia , 
quando dos fatos narrados na denúncia;(...) Que usou 
o som der um rádio e um proveniente chuveiro ligado 
para  evitar  que  sua  ação  fosse  descoberta;  Que 
comprou  cimento  para  a  reparação  do  dano  que 
causou(...) - interrogatório em Juízo, fls.64/65.

Os depoimentos das testemunhas corroboram com a confissão do 

apelante. Vejamos:
QUE o conduzido Marcone assumiu toda a culpa; QUE 
Marcone confessou que estava fazendo aquele buraco 
na  cela  com  o  objetivo  de  fugir;  -  depoimento  da 
testemunha Jocélio Magno de Souza Medeiros, 
na esfera policial - fl.06.

QUE  ratifica  em  todos  os  termos,  seu  depoimento 
prestado na esfera policial,  às fls.06;  Que estava de 
plantão, no dia 17/04/2009,  por volta das 15:00 horas, 
recebeu um chamado do agente penitenciário da  na 
cadeia pública de Areia,  informando de que na cela nº 
03, estava acontecendo algumas coisas estranhas, a 
exemplo de um som alto e chuveiro ligado direto; que 
juntamente  com seus colegas de farda,  retiraram os 
presos daquela unidade;prisional  e fizeram a revista; 
que  encontraram  um  buraco  na  parede,  medindo 
aproximadamente 60x60 cm; que indagou dos presos 
e  o  denunciado  Marcone  edson  Pereira   da  Silva, 
assumiu  a  autoria  do  dano(...)  Jocélio  Magno de 
Souza Medeiros – em Juízo, fl.62

QUE o conduzido Marcone assumiu toda a culpa; QUE 
Marcone confessou que estava fazendo aquele buraco 
na  cela  com  o  objetivo  de  fugir;  QUE  Marcone  já 
estava  tramendo  a  fuga  há  bastante  tempo(...)- 
depoimento  da  testemunha  Alessandro Correia 
dos Santos   na esfera policial – fl.07.

Que estava de plantão, no dia 17/04/2009,  por volta 
das  15:00  horas,   recebeu  um  chamado  do  agente 
penitenciário  da   na  cadeia  pública  de  Areia, 
informando de que na cela nº 03,  estava acontecendo 
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algumas coisas estranhas, a exemplo de um som alto 
e o chuveiro ligado direto; que juntamente com seus 
colegas  de  farda,  retiraram  os  presos  daquela 
unidade;prisional e fizeram a revista; que encontraram 
um  buraco  na  parede,  medindo  aproximadamente 
60x60  cm;  que  indagou dos  presos e  o  denunciado 
Marcone Edson Pereira da Silva, assumiu a autoria do 
dano(...)- Alessandro Correia dos Santos  – em 
Juízo- fl.63.

Pois bem. A despeito da comprovada materialidade e autoria dos 

fatos narrados na denúncia,  verifica-se que o juiz sentenciante dispensou a 

verificação  do  elemento  subjetivo  especifico,  por  entender,  conforme  se 

depreende da sucinta  sentença,  de fls.  99/100,  suficiente  a vontade livre  e 

consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, sem uma finalidade 

especifica da destruição, para configurar o delito de dano qualificado.

Na  hipótese,  percebe-se  que  a  própria  denúncia  traz,  em  sua 

narrativa dos fatos, o objetivo de fuga do agente. Deste modo, sendo manifesta 

a atipicidade da conduta, vez que a ausência de dolo específico está narrada 

na própria peça inicial. 

No  caso,  a  instrução  probatória  revelou  que  o  apelante  tentou 

empreender fuga do presídio e não danificar a cela. Para tanto, destruiu parte 

do  patrimônio  público  Estadual,  fazendo  um  buraco  de   aproximadamente 

60x60 centímetros cavado pelo denunciado, com auxilio de 02 espetos de ferro 

e uma garrafa de plástico “Pet”, que planejava fugir, de modo a causar sérios 

prejuízos ao patrimônio público. 

. 
Dessa  forma,  restando  demonstrada  a  atipicidade  da  conduta, 

porquanto, não teria havido dolo específico de danificar patrimônio público na 

conduta do réu, ao abrir um buraco na parede da cela na qual encontrava-se 

encarcerado, haja vista restar demonstrado que o seu objetivo era tão somente 

a fuga e não o fim específico de danificar. 
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Nesse contexto,  conforme o entendimento dos Tribunais Pátrio, 

não há crime, porque a conduta é atípica. Confiram-se os seguintes julgados:

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  SUBSTITUTIVA 
DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  IMPROPRIEDADE  DA 
VIA  ELEITA.  DANO  QUALIFICADO.  PATRIMÔNIO 
PÚBLICO. BURACO NA PAREDE DA CELA. FUGA 
DE  PRESO.  DOLO  ESPECÍFICO  (ANIMUS 
NOCENDI).  AUSÊNCIA. AÇÃO  PENAL.  FALTA DE 
JUSTA  CAUSA.  TRANCAMENTO.  ILEGALIDADE 
PATENTE RECONHECIDA.  NÃO CONHECIMENTO. 
CONCESSÃO  DA  ORDEM  EX  OFFICIO.(...)  2. 
Segundo entendimento desta Corte,  a destruição 
de patrimônio público (buraco na cela) pelo preso 
que  busca  fugir  do  estabelecimento  no  qual 
encontra-se encarcerado não configura o delito de 
dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso 
III  do  CP),  porque  ausente  o  dolo  específico 
(animus nocendi), sendo, pois, atípica a conduta. 
3. Flagrante ilegalidade detectada na espécie. 4. Writ 
não  conhecido,  mas  concedida  a  ordem,  ex  officio, 
para trancar a ação penal,  por falta de justa causa. 
(STJ  -  HC:  260350  GO  2012/0251794-5,  Relator: 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data 
de  Julgamento:  13/05/2014,  T6  -  SEXTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 21/05/2014) – grifei.

HABEAS  CORPUS.  CRIME  DE  DANO 
QUALIFICADO  PRATICADO  CONTRA 
OPATRIMÔNIO  PÚBLICO  ESTADUAL.  1.  PRESO 
QUE  SERRA  AS  GRADES  DA  CELAPARA 
EMPREENDER  FUGA.  AUSÊNCIA  DE  DOLO 
ESPECÍFICO  (ANIMUS  NOCENDI).  2.  ORDEM 
CONCEDIDA.1.  Consoante  entendimento  firmado 
por  esta  Corte,  o  delito  de  danoao  patrimônio 
público, quando praticado por preso para facilitar 
afuga da prisão,  exige o dolo específico (animus 
nocendi)  de  causarprejuízo  ou  dano  ao  bem 
público.  Precedentes.2.  Ordem  concedida  para 
declarar atípica a conduta do paciente.(STJ - HC: 
226021 SP 2011/0281220-6, Relator: Ministro MARCO 
AURÉLIO  BELLIZZE,  Data  de  Julgamento: 
21/06/2012,  T5  -  QUINTA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJe 28/06/2012) – grifo nosso.

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE 
RECURSO  ORDINÁRIO.  CRIME  DE  DANO.  FUGA 
DO  ESTABELECIMENTO  PRISIONAL.  DOLO 
ESPECÍFICO.  NECESSIDADE.  PRECEDENTES DO 
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STJ.  ORDEM CONCEDIDA.1. O  Superior  Tribunal 
de  Justiça  firmou  entendimento  no  sentido  da 
imprescindibilidade  do  dolo  específico  para  a 
configuração  do  crime  de  dano.2.  Não  resta 
configurado o delito previsto no art. 163, parágrafo 
único, III, do Código Penal na hipótese em que os 
presos serram as grades da cadeia com o intuito 
de  fugir,  porque  ausente  o  animus  nocendi.3. 
Ordem  concedida  para  trancar  a  Ação  Penal 
041.06.500772-8,  expedindo-se  aos  pacientes  o 
respectivo  alvará  de  soltura.(HC  135.188/MS,  Rel. 
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 
julgado em 15/10/2009, DJe 16/11/2009

No mesmo norte é o entendimento desta Câmara Especializada 
Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. Dano contra o patrimônio 
público.  Art.  163,  parágrafo  único,  inciso  III,  do 
Código  Penal.  Condenação.  Irresignação. 
Atipicidade  da  conduta.  Reconhecimento. 
Ausência  de  dolo  específico  animus  nocendi. 
Objetivo de fuga do preso e não de destruição do 
estabelecimento prisional. Provimento do apelo. - 
0 dano praticado contra estabelecimento prisional, 
em  tentativa  de  fuga,  não  configura  fato  típico, 
posto que, para tal, exige-se o dolo específico de 
destruir, inutilizar ou deteriorar o bem, o que não 
ocorre quando o objetivo único da conduta é fugir. 
Precedentes do STJ  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO 
do  Processo  Nº  00720080008753001,  CAMARA 
CRIMINAL, Relator  Arnóbio Alves Teodósio , j.  em 
16-10-2012 

"PENAL.  DANO  QUALIFICADO  ATIPICIDADE  DA 
CONDUTA.   AUSÊNCIA  DO  ELEMENTO 
SUBJETIVO  DO  TIPO.  ABSOLVIÇÃO. 
PROVIMENTO. Para se caracterizar o crime de dano, 
é  necessário  o  aninnts  nocendi,  ou  seja,  o  dolo 
específico  de  "destruir;  inutilizar  ou  deteriorar  coisa 
alheia",  não  sendo  suficiente  a  presença  do  dolo 
genérico" (TJPB; ACr 026. DJPB 13/05/2011; Pág. 11) 
Relatoria minha. - Grifei.

Assim,  em que pesem as conclusões a que chegou o juiz a quo, 

que culminou com a condenação do réu/apelante, restou demonstrado que a 

conduta  do  acusado  é  atípica,  por  não  existir  o  dolo  especifico  (animus 
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nocendi) de causar prejuízo ou dano ao bem público.  

Face ao exposto,  dou provimento ao apelo e  ABSOLVO  o 

apelante do crime de dano qualificado previsto no art. 163, paragrafo único, inc. 

III do CP,  em face da atipicidade da conduta..

É como voto.

     Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito 

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator. 

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o 

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr. 

Manoel Henrique Serejo da Silva, Procurador   de Justiça.

        Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Estado da Paraíba, aos 12 (doze ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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