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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017264-81.2015.815.0011  –  4ª  Vara  Criminal  da
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APELANTE 2: Município de Mogeiro
ADVOGADO: Geymes Breno de Melo Veiga
APELADO: Jonhson de Lima
DEFENSOR PÚBLICO: Paulo Sérgio Garcia de Araújo

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  DANO
QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III DO
CP).  DANO A PATRIMÔNIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  ACUSATÓRIA.  PLEITO
CONDENATÓRIO.  ALEGAÇÃO  DE  SUFICIÊNCIA DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.  ARCABOUÇO
PROBATÓRIO  DEFICIENTE.  IMPERIOSA
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
DESPROVIMENTO. 

-  Diante das peculiaridades que circundam o caso concreto, não
há como aferir a autoria do crime, acertando o julgador quando
aplicou o princípio do in dubio pro reo. A absolvição pelo crime
de dano qualificado é medida que se impõe.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos apelos,
nos temos do voto do relator, em harmonia com o parecer

RELATÓRIO
   

Trata-se de apelações interpostas pelo  Ministério Público  (fls.
120/124) e pelo Município de Mogeiro (fls. 132/135), contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, que absolveu o
réu Jonhson de Lima do crime a ele imputado na exordial acusatória, previsto no art.
163, II do CP – dano qualificado, que tramita perante aquele juízo no processo nº
0017264-81.2015.815.0011.

Narra a exordial que, “no dia 17 de setembro de 2015, por volta
das  17h40min,,  na  Rua  Luiz  Soares,  nº  245,  Centro,  o  denunciado,  danificou  o



automóvel FORD F4000, de cor branca, placa CWG – 0155/pb, PERTENCENTE À
Prefeitura Municipal de Mongeiro – PB.

O automóvel supracitado estaria na posse do Sr. Adalry Ferreira
de Lima para conserto, visto que o aludido automóvel é de propriedade ad Prefeitura
de Mogeiro e necessitava de reparos.

Ocorre que, no dia e hora supracitados, Isaque Almeida Cunha
(funcionário de Adalry)estacionou o veículo no terreno em frente a loja. Após isso, o
filho do denunciado (Jonathan de Lima),  discutiu  com aquele para que retirasse  o
automóvel  daquele  local.  Após  tomar  conhecimento  da  discussão,  o  acusado,  em
momento de raiva, enfurecido, deslocou-se até o local onde se encontrava o automóvel
e  arremessou  pedras  no  para-brisa  frontal  no  intuito  de  quebrá-lo,  além  de  ter
dilacerado o vidro lateral para entrar no veículo (conforme fotografias às fls. 17/21) e
ligá-lo, assim, colocando-o à deriva em via pública.”

Em sentença  de  fls.  116/119,  o  Magistrado Vandemberg de
Freitas Rocha, julgou improcedente a pretensão acusatória, para absolver Jonhson de
Lima do crime que lhe foi imputado, por considerar o acervo probatório “precário e
inconclusivo quanto à materialidade delitiva”.

Irresignados, tanto o Ministério Público quanto o Município de
Mogeiro  apelaram da  decisão,  aduzindo  em suas  razões  que  mostra-se  suficiente  o
arcabouço probatório, mediante o que fora apurado no inquérito policial, as fotografias
juntadas  aos  autos,  bem  como  os  depoimentos  testemunhais,  que  configuram  a
materialidade e a autoria delitivas.

Pugnam  pelo  provimento  dos  recursos  afim  de  reformar  a
sentença de primeiro grau e a consequente condenação do apelado como incurso nas
sanções do art. 163, parágrafo único, II do CP. 

Requer, ainda, o Município de Mogeiro, dos danos supostamente
causados pelo réu atualizados monetariamente.

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 143/148, pugnando pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça, José Roseno Neto, às fls. 153/156, opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório. VOTO:

Em  síntese,  o  apelado  foi  denunciado  pela  prática  do  delito
descrito no art. 163, parágrafo único, III do CP (crime de dano qualificado), por haver,
em tese, danificado o carro pertencente à Prefeitura de Mogeiro.

Sustenta  a  defesa  que  o  delito  em  epígrafe  não  estaria
caracterizado, posto que não foi ele o autor do dano e que apenas teria retirado o carro
da frente do galpão do qual era locatário à época dos fatos; que retirou o carro do local,
pela discussão ocorrida entre o funcionário de Adalry (Isaque) e seu filho, como segue
transcrição de seu interrogatório a seguir: 

“(…) que não é verdade que foi o autor do dano e que retirou o carro do



local,  pois  era  o  locatário  desses  imóveis  e  que  não  sabe  quem  de  fato
quebrou  os  vidros;  que  não  teve  como  verificar  se  os  vidros  estavam
quebrados,  pois  estava  escuro.  Não  sabe  em  que  momento  o  carro  foi
danificado e que, se estava, não percebeu; que o seu filho já havia pedido
para retirarem o veículo e que o Isaque se exaltou; que não foi seu filho o
responsável pelo dano; que acredita ser um interesse do Adalry de locar os
imóveis, pois isso teria gerado tal desconforto; que jamais houve atrito entre
eles; que não discutiu com ninguém, tampouco tirou satisfações em relação a
discussão ocorrida envolvendo seu filho e o funcionário de Adalry; que não
notou que o carro estava consertado; que estava no mesmo estado no qual se
apresentou por todo o tempo em que estava no terreno, cerca de um ano; que
ao retirar o carro do local, o estacionou na lateral da rua, sem prejudicar o
tráfego da via.”

Para  configuração  do  crime  de  dano,  é  necessário  o
preenchimento dos elementos normativos contidos no art. 163 do Código Penal, quais
sejam: a destruição, inutilização ou deterioração de coisa alheia. No entanto, em análise
detida dos autos, apesar de constatado que o veículo, de fato, estava danificado e de ser
ele coisa alheia (patrimônio público), não é possível, in casu, constatar se foi o apelado
o autor do delito.

Outrossim, conforme termos de fls. 41, 43 e 45, os depoentes,
Adalry  Ferreira  de  Lima,  Isaque  Almeida  Cunha  e  Edilson  de  Carvalho  Brito,
confirmaram de forma uníssona que não viram o momento em que o ora apelado
teria, supostamente, danificado o veículo, não sabendo inclusive apontar o autor do
ato delituoso, o que foi corroborado em juízo, conforme a mídia de fl. 92. Desse modo,
os depoimentos apresentados como forma de embasar a pretensa reforma do  decisum
mostram-se  insuficientes  a  fundamentar  um decreto  condenatório.  Tais  depoimentos
aliados as declarações lançadas na fase investigatória deixam dúvidas quanto a versão
da  acusação,  pois  não  há  precisão  quanto  a  indicação  do  autor  do  delito,  sendo
imperiosa a manutenção da sentença.

Nesse  jaez,  diante  das  peculiaridades  que  circundam  o  caso
concreto, não há como aferir a autoria do crime, acertando o julgador quando aplicou o
princípio  do  in  dubio  pro  reo,  este  último  corolário  do  princípio  da  presunção  de
inocência. 

Nesse sentindo, aponta a jurisprudência:

APELAÇAO  CRIMINAL.  ART.  147  DO  CODIGO  PENAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.  SENTENÇA  REFORMADA.
ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO  REO. Carência  de prova nos  autos  a
sustentar  um  Decreto  condenatório.  A ameaça  deve  representar  um  mal
injusto e grave, além de provocar medo na vítima, o que não ficou claro no
caso  vertido.  Absolvição  do  réu  é  medida  impositiva,  ante  a  prevalência
do in dubio pro  reo.  Sentença  reformada.  Apelação  provida,  por
maioria. (TJRS;  ACr  0453217-29.2013.8.21.7000;  Rio  Grande;  Segunda
Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Lizete  Andreis  Sebben;  Julg.  12/03/2015;
DJERS 04/05/2015) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA.
ABSOLVIÇÃO  POR  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  NÃO  COMPROVADAS.  NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. 1. A palavra da vítima
possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual. Contudo, tal
assertiva deve estar amparada por outros elementos de prova coligidos dos
autos, o que não ocorreu na espécie. 2. Se o conjunto fático-probatório não se



mostra  suficiente  à  formação  de  um  juízo  de  certeza  e  convicção,
apresentando declarações incoerentes e contraditórias entre si, a absolvição é
medida  que  se  impõe,  em  homenagem  ao  princípio in dubio pro  reo.  3.
Recurso  a  que  se  nega  provimento. (TJDF;  Rec  2012.08.1.005445-4;  Ac.
861.857;  Segunda  Turma  Criminal;  Rel.  Des.  João  Timóteo;  DJDFTE
27/04/2015; Pág. 163) 

LESÕES  CORPORAIS  LEVES. Violência doméstica e  familiar  contra  a
mulher. Conduta de agredir a esposa com um empurrão e subsequentes tapas
no rosto. Confissão parcial do acusado, que admitiu, em juízo, o empurrão e a
consequente queda da vítima. Negativa em relação aos tapas. Invocação da
excludente  da  legítima  defesa.  Versão  defensiva  não  infirmada
pela prova produzida.  Excesso não demonstrado.  Insuficiência do conjunto
probatório.  Consagração  do in dubio pro  reo.  Absolvição  decretada  com
fulcro  no artigo  386,  inciso  VI,  2ª  parte,  do  CPP.  Apelo  ministerial
desprovido.  Adequação  do  fundamento  legal  absolutório. (TJSP;  APL
0004782-71.2014.8.26.0483;  Ac.  8369925;  Presidente  Venceslau;  Décima
Sexta  Câmara  de  Direito  Criminal;  Rel.  Des.  Almeida  Toledo;  Julg.
14/04/2015; DJESP 23/04/2015) 
   
Desta feita,  considerando a carência de elementos probatórios

suficientes, não merece censura a decisão absolutória.

Ante  o  exposto, nego  provimento aos apelos, para  manter  a
sentença incólume em todos os seus termos.

É como voto.

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

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 17 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20386&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart386

