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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001509-31.2011.815.0181 – 2ª Vara da Comarca de
Guarabira/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Reginaldo Agostinho da Silva
ADVOGADO: Carlos Alberto Silva de Melo (OAB/PB 12.381)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO.  LESÃO  CORPORAL  LEVE,  DANO,
DESACATO  E  DANO  QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO  PARA  O
CRIME  DE  LESÃO  CORPORAL  E  DO  DANO
SIMPLES.  ABSOLVIÇÃO  PELO  DESACATO.
CONDENAÇÃO  PELO  DANO  AO  PATRIMÔNIO
PÚBLICO. VIATURA POLICIAL. INCONFORMIDADE.
RECURSO.  PROVAS  ROBUSTAS.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO.

Estando a reprimenda corporal razoável com o fato típico
praticado, não há que se falar de redução da pena base
para  o  mínimo  legal,  sobretudo,  se  há  circunstâncias
desfavoráveis ao caso em questão.

Tratando-se de crime de dano ao patrimônio público,
importante  a  comprovação  do  dano  como  forma  de
evidenciar a punição coerente com o delito praticado.

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  ao  apelo,
mantendo-se  a  condenação imposta  em todos  os  seus  termos,  em harmonia  com o
parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

O  Ministério  Público  da  Segunda  Vara  da  Comarca  de
Guarabira/PB denunciou Reginaldo Augustinho da Silva, como incurso nas penas dos
arts. 129, caput, 163, parágrafo único, I, 331 e 163, parágrafo único III, todos do CP, em
decorrência das agressões produzidas contra a vítima Luiz Henrique da Silva Simões.
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Emergem dos autos que no dia 20/04/2011, por volta das 21h00,
no  Bar  “Point  do  Perneta”,  situado  na  Cidade  de  Cuitegi/PB,  o  acusado  agrediu
fisicamente a vítima, forçando-a a ingerir bebida alcoólica, batendo com o copo em sua
boca, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 62, e destruindo seus óculos. 

Naquele  momento,  o  denunciado  ainda  danificou  e  destruiu
cadeiras do estabelecimento comercial de propriedade de Ronaldo da Cunha Ribeiro e,
por fim, desacatou os policiais militares, com palavras de baixo calão e desabonadoras,
sendo preso em flagrante.

Durante a condução à delegacia,  o acusado danificou a viatura
policial, conforme laudo de fls. 32/38.

Alvará de soltura (fls. 18).

Denúncia recebida em 12/11/2013 (fls. 66/67).

Defesa prévia (fls. 68/69).

Termo de audiência (fls. 78/80, 89/90 e 109/111).

Alegações Finais pelo Parquet (fls. 112/118) e pelo acusado (fls.
119).

Antecedentes criminais (fls. 120).

Na sentença de fls. 122/132, a douta juíza Dra. Isabelle de Freitas
Batista  Araújo,  julgou  procedente  em  parte  a  denúncia,  declarando  extinta  a
punibilidade do acusado em relação aos arts. 129,  caput  (lesão corporal leve), e 163,
caput (dano), ambos do CP, nos termos do art. 103 c/c 107, IV, do CP e do art. 38 do
CPP, sustando os efeitos jurídicos e legais; o absolveu da acusação tipificado no art. 331
do CP (desacato), com fulcro no art. 386, III do CPP; e condenou Reginaldo Agostinho
da Silva,  como incurso no art.  163,  parágrafo único,  III  (dano qualificado – contra
patrimônio público) do CP, a cumprir a pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses
de detenção, em regime aberto, além de 30 (trinta) dias multa. Concedeu o direito de
apelar em liberdade.

Inconformado, o acusado recorreu, em tempo hábil, a esta Egrégia
Corte  de  Justiça,  pugnando  pela  reforma  parcial  da  sentença  a  fim  de  julgar
improcedente  a  denúncia,  absolvendo-o  do  crime de  dano  qualificado ou reduzir  a
fixação da pena base, no mínimo legal (fls. 145/148).
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Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 151/154). 

A douta  Procuradoria de Justiça emitiu parecer, encartado as fls.
157/161, opinando pelo desprovimento recursal.

É o que se tem a relatar.

V O T O

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço  da  presente  apelação,  por  estarem  presentes  os
pressupostos de admissibilidade e regular processamento  do recurso, uma vez que a
sentença  foi  prolatada  em  17/05/2016  (fls.  122/132),  o  Ministério  Público  tomou
ciência em 18/05/2016 (fls. 132/verso), bem com a defensoria pública. A apelação foi
interposta no dia 14/06/2016, conforme chancela no papel anexo ao apelo (fls. 134).
Portanto, tempestivo.

2. DO APELO

Pugna o recorrente pela reforma da sentença, apenas no tocante a
condenação imposta pelo crime previsto no art. 163, parágrafo único, III do CP (dano
qualificado),  em decorrência de destruição produzida na viatura da polícia militar,  no
momento em que o réu era conduzido à delegacia.

Subsidiariamente,  requer  a  redução  da  pena  aplicada,  para  o
mínimo legal.

Pois bem!

O fato típico decorre dos danos constatados no veículo periciado,
conforme demonstra o laudo de fls.  32/38, onde revelou que a Blazer,  placas MNT
6348/PB,  prefixo  0863,  apresenta  danos  no  “vidro  lateral  traseiro  direito  e
deslocamento na tela interna do xadrez, de proteção ao vidro danificado”  (fls.  34),
consubstanciado nas fotos, em anexo (fls. 37/38).

Os  depoimentos  colhidos  nos  autos  revelam  a  veracidade  dos
fatos aduzidos na denúncia, denotando a agressividade perpetrada pelo acusado, durante
sua apreensão pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

Diante disso, a autoria e materialidade delitiva estão claramente
demonstradas nos autos, sendo inconteste qualquer indagação a respeito.
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Por outro lado,  a fixação da pena é questão de ordem subjetiva e
que não pode ser depreciada pelo Juízo  ad quem, sob pena de interferência no poder
discricionário  do  juiz,  ou seja,  insere-se na  órbita  do convencimento e  do poder de
decidir do magistrado, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na
hipótese concreta, para a reprovação e prevenção do crime, desde que observados os
vetores insculpidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal e os limites estabelecidos pela
norma penal.

Vislumbra-se da doutrina do mestre Guilherme de Souza Nucci:
“O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente
fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento
(discricionariedade),  embora  com  fundamentada  exposição  do  seu  raciocínio
(juridicamente vinculada)” (in Código penal comentado. 9. ed. Rev., atual e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 388).

Nesse contexto, preleciona Alberto Silva Franco que:  “A fixação
da pena dentro das balizas estabelecidas pelas margens penais constitui, conforme o art. 59
do CP, uma tarefa que o juiz deve desempenhar de modo discricionário, mas não arbitrário.
O  juiz  possui,  no  processo  individualizador  da  pena,  uma  larga  margem  de
discricionariedade,  mas  não  se  trata  de  discricionariedade livre  e,  sim,  como  anota
Jescheck  (Tratado  de  Derecho  Penal,  vol.  II/1191,  1981),  de  discricionariedade
juridicamente  vinculada,  posto  que  está  preso  às  finalidades  da  pena e  aos  fatores
determinantes do 'quantum' punitivo” (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial –
Parte Geral. 7. ed., vol. 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 1.025 e 1.026).

O  quantum não pode ficar aquém ou além do que é devido ao
acusado para saldar sua dívida com a sociedade. A legislação penal determina que a
quantidade da pena deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do
crime e dentro dos limites previstos (arts. 59, caput e inciso II, e 68 do CP).

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à
conduta  social,  à  personalidade  do  agente,  aos  motivos,  às
circunstâncias  e  consequências  do  crime,  bem  como  ao
comportamento  da  vítima,  estabelecerá,  conforme  seja
necessário  e  suficiente  para  reprovação  e  prevenção  do
crime:

[...];

II  -  a  quantidade  de  pena  aplicável,  dentro  dos  limites
previstos.
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Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério
do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as
circunstâncias  atenuantes  e  agravantes;  por  último,  as
causas de diminuição e de aumento.

Logo, a meu ver a pena aplicada foi suficiente para a reprimenda,
não vislumbrando a necessidade de reduzi-la, ante a personalidade do agente e outros
fatores ponderados na sentença pela douta magistrada de primeiro grau, o que considero
razoável  ao  caso  em disceptação,  até  porque,  toda  e  qualquer  conduta  penalmente
tipificada deve ser punida e submetida aos mesmos critérios punitivos, evitando coibir o
mal decorrente do seu resultado.

Na  dosimétrica,  a  douta  magistrada  analisou  corretamente  as
circunstâncias judiciais e, em decorrência disso, fixou a pena base um pouco acima do
mínimo, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, tornando-a definitiva ante a
ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes.

Assim,  na  presente  hipótese, observa-se  que  não  há  nenhuma
censura na aplicação da pena, pois o Juízo a quo fundamentou, a contento, cada item das
circunstâncias judiciais, de acordo com o quadro sócio delitivo do acusado disposto nos
autos, demonstrando segurança e destreza de investi-lo na punição adequada ao seu perfil
processual, no sentido de promover a justa coibição para não mais praticar tais ilícitos
penais.

E,  em  se  tratando  de  dano  qualificado,  ainda  teve  sua  pena
privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito. 

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CRIME  DE  DANO
QUALIFICADO  (ART.  163,  PARÁGRAFO  ÚNICO,
INCISO  I,  CP)  -  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO  -
IMPRATICABILIDADE  -  PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE  DANO
SIMPLES  -  INVIABILIDADE  -  CONFIGURAÇÃO  DA
QUALIFICADORA  VIOLÊNCIA  À  PESSOA  -  PENA
ADEQUADAMENTE  FIXADA  -  BENEFÍCIOS  DA
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA  -
COMPETÊNCIA  DE  ANÁLISE  DO  JUÍZO  DA
EXECUÇÃO  -  ART.  804  DO  CPP  -  RECURSO  NÃO
PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Comprovado que o
agente agiu com a intenção de causar prejuízo ao patrimônio
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alheio, e ainda, constatado o efetivo dano através das provas
testemunhais e laudo pericial, a manutenção da condenação
é a medida que se impõe. - Inviável a desclassificação do
delito  de  dano  qualificado  para  a  modalidade  simples  na
hipótese  de,  pelo  cotejo  analítico  das  provas,  restar
evidenciado que o crime de dano ocorreu mediante violência
à  pessoa.  (…)  (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0461.15.004993-4/001,  Relator(a):  Des.(a)  Wanderley
Paiva,  1ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
06/02/2018, publicação da súmula em 21/02/2018).

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  DANO  QUALIFICADO  E
EMBRIAGUEZ  NA  CONDUÇÃO  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR  -  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA,
DE  OFÍCIO  -  NECESSIDADE.  I  -  Demonstrada  a
materialidade  do  crime  de  dano,  inclusive  por  perícia,  e
comprovada a autoria,  não há que se falar em absolvição.
(...).  (TJMG -  Apelação Criminal  1.0515.13.010241-8/001,
Relator(a):  Des.(a)  Alberto  Deodato  Neto,  1ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  06/02/2018,  publicação  da
súmula em 21/02/2018).

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  DANO  QUALIFICADO  -
PLEITO  ABSOLUTÓRIO  -  REJEIÇÃO  -  CONTEXTO
PROBATÓRIO  HÍGIDO  E  SUFICIENTE  -  AMEAÇA E
DESACATO  -  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE -
ISENÇÃO  DO  PAGAMENTO  DAS  CUSTAS
PROCESSUAIS  -  MATÉRIA  AFETA  AO  JUIZO  DA
EXECUÇÃO PENAL. Não há que se falar em absolvição
por  insuficiência  de  provas  quando  a  autoria  e  a
materialidade  se  encontrarem  sobejamente  comprovadas.
(…) (TJMG -  Apelação Criminal  1.0625.14.007861-3/001,
Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento  em  23/01/2018,  publicação  da  súmula  em
31/01/2018).

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus
termos.
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É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz de Direito convocado para substituir o Des. Arnóbio Alves
Teodósio), como 1º vogal, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até
o  preenchimento  da  vaga  de  desembargador),  como  2º  vogal.  Ausente,
temporariamente, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Márcio Murilo da Cunha
Ramos.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 17
(dezessete) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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