
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
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APELADO : Geilson Luiz da Silva
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APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA
QUALIFICADA  E  ADULTERAÇÃO  DE  SINAL
IDENTIFICADOR  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
ARTS. 180, §1º e 311 DO CP.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  RECEPTAÇÃO  DOLOSA  SIMPLES  (ART.
180,  CAPUT,  CP)  E  ABSOLVIÇÃO  QUANTO  AO
CRIME  DE  RECEPTAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.  ALEGAÇÃO  DE  SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA  ACERCA  DA  OCORRÊNCIA  DO
CRIME  DO  ART.  311,  CP.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Não  revelando  os  autos  um  conjunto  probatório
contundente a permitir  um juízo seguro de condenação,
não há de se falar em sentença proferida contrariamente
à legislação ou jurisprudência, impondo-se a manutenção
da sentença absolutória.

Desprovimento da Apelação.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba,
à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal  interposta  pelo Representante  do
Ministério Público oficiante na comarca de Areia, em face da r. sentença de fls. 154-156
prolatada  nos  autos  da  presente  ação  penal  através  da  qual  o  MM. Juiz  de  Direito
daquela Comarca, julgando parcialmente procedente a denúncia de fls. 02-03, absolveu
o  réu  Geilson  Luiz  da  Silva  da  imputação  relativa  ao  cometimento  de  crime  de
adulteração de sinal identificador de veículo automotivo e, mediante a emendatio libelli
desclassificou a acusação inicialmente formulada quanto ao crime de receptação dolosa
qualificada, corrigindo a capitulação delitiva como sendo a correspondente a do caput
do art. 180 (receptação dolosa simples).

A  peça  vestibular  narrou  que  no  dia  05  de  maio  de  2008,  o
apelato  foi  preso  por  uma  guarnição  da  polícia  militar  enquanto  conduzia  uma
motocicleta  Honda/Broz,  2003,  de  placa  MOR  6293/PB,  sem  documentos  de
identificação pessoal e de propriedade da motocicleta, motivo pelo qual foi conduzido
até a delegacia onde foi constatado que a moto conduzida pelo denunciado estava com a
placa de outro veículo sobre o qual pesava restrição de roubo/furto (moto Yamaha/YBR
125  ED,  2002)  e  que  o  chassis  da  moto  apreendida  correspondia  a  uma  outra
motocicleta de placa MMP 0144/PB, também com restrição de roubo/furto,  além de
estar com chassis adulterado, segundo relatos das autoridades policiais.

Segundo a denúncia, quando interrogado pela autoridade policial,
o  apelado  afirmou  haver  adquirido  a  motocicleta  apreendida  de  um  “elemento
conhecido por Zé Cardoso”, na cidade de Mari-PB, por meio de troca realizada, tendo
adquirido a motocicleta de boa-fé.

A denúncia foi recebida (fl. 02) e a instrução processual ocorreu
sem anormalidades com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu.  As alegações
finais foram apresentadas conforme termos encartados às fls. 147-148 (MP) e 152-153
(Defesa do réu).

Encerrado o sumário de culpa, o MM. Juiz da Comarca de Areia,
decidiu  pela  absolvição  do réu  relativamente  à  acusação  sobre  adulteração  de  sinal
identificador de veículo automotor (art. 311. CP) e pela desclassificação da imputação
relativa ao cometimento do crime de receptação dolosa qualificada (art. 180, §1º, CP)
para  a  hipótese  de  receptação  dolosa  simples  (art.  180,  caput,  CP).  Diante  da
possibilidade  da  suspensão  condicional  do  processo  quanto  à  essa  imputação,
determinou  o  MM.  Juiz  que  após  o  trânsito  em  julgado  da  sentença  fossem
encaminhados  os  autos  ao  Ministério  Público  para  que,  a  seu  julgo,  pudesse  ser
oferecida a proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95).

Irresignado com a decisão proferida, o representante do Parquet
interpôs recurso apelatório (fl. 157) e, em suas razões (fls. 160-163), busca a reforma da
decisão  primeva  a  fim de  obter  a  condenação  do apelado,  nos  termos  da  denúncia
oferecida.

Em contrarrazões, a defesa do réu o desprovimento do apelo. (fl.
165). 



Com vistas dos autos, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
da lavra do Promotor de Justiça Convocado Dr. Amadeus Lopes Ferreira, manifestou-se
pelo não provimento do recurso.

Os autos, então, me vieram conclusos.

É o Relatório.

VOTO:

Da admissibilidade recursal

O recurso é tempestivo e adequado, eis que se trata de apelação
interposta dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, além de não depender de preparo, por
ser apelo aviado pelo Ministério Público e, ainda, referir-se à ação penal pública, em
observância à Súmula n° 24 do TJPB. Portanto, conheço do apelo.

Do mérito recursal

A insurgência recursal não merece provimento. Explico.

Pretende o Órgão do Ministério Público, através do seu recurso
apelatório, a modificação da irretocável sentença lançada aos autos (fls. 154-156) sob o
inconsistente  argumento  de  que  o  apelado,  tendo  adquirido  uma  motocicleta  cujo
chassis estava adulterado e sendo esta adulteração grosseira, flagrante e perceptível à
mais  humilde pessoa,  não tendo o réu detectado a irregularidade,  tal  alteração a ele
deveria ser creditada.

Sobre tal, assim argumentou o Parquet recorrente:

“Ora, o apelado conscientemente adquiriu uma motocicleta
Honda/Broz,  ano  2003,  de  placa  MOR  6293/PB,  sem  qualquer
documento de identificação pessoal e com a placa pertencente a outro
veículo  com  restrição  de  roubo/furto,  ou  seja,  a  uma  moto
Uamaha/YBR 125 ED, ano 2002, cor prata, com reserva de domínio
ao  Banco  Panamericano  AR,  além  disso,  o  chassis  da  moto
apreendida correspondia a uma motocicleta de placa NMP 0144/PB,
também com restrição de roubo/furto na cidade de Sumé/PB, estando,
assim, com o seu chassis adulterado.

As afirmações do Juiz a quo de que inexistem provas nos autos que
enseje a condenação do apelado pela prática do delito previsto no
art. 311 do CP, não merecem a menor acolhida, pois como vemos,
Doutos Julgadores, sendo a adulteração flagrante e perceptível por
mais humilde que seja a pessoa, se o apelado não percebeu que a
placa  de  identificação  da  motocicleta  e  seu  chassis  estavam
adulterados, é porque foi ele mesmo que o adulterou, dessa forma,
data vênia, o Juiz a quo, deveria proferir sentença condenatória, pois
estando o crime devidamente tipificado e sua materialidade e autoria
demonstradas nos autos, não há que se falar em absolvição com base
no art. 386, inciso V, do CPP (...).”

Por oportuno, transcrevo o tipo legal supostamente transgredido
pelo apelado, na forma referida pelo Ministério Público:



Art  . 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal
identificador  de  veículo  automotor,  de  seu  componente  ou
equipamento:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
§ 1º Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em
razão dela, a pena é aumentada de um terço.
§ 2º Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui
para  o  licenciamento  ou  registro  do  veículo  remarcado  ou
adulterado,  fornecendo  indevidamente  material  ou  informação
oficial.

Como bem assinalado pelo Douto Juiz sentenciante, não há nos
autos elementos que comprovem ter o réu praticado qualquer dos núcleos do tipo legal
supratranscrito. Igualmente, não há no caderno processual qualquer prova material da
ocorrência delitiva relativa ao crime de adulteração.

Quanto à autoria delitiva, argumenta o promotor originário que a
“prática  do  apelado  na  consumação  do  crime  é  inconteste  e  decidindo  por  sua
absolvição  o  ilustre  magistrado  agiu  de  forma totalmente  contrária  às  provas  dos
autos, à legislação e à vasta doutrina e jurisprudência sobre a matéria e,  por este
motivo é que deve sua sentença se revista para o fim de se condenar o apelado, o qual
tinha  plena  consciência  da  procedência  ilícita  da  motocicleta  que  adquiriu,  pois,
deliberadamente colocou outra placa na motocicleta e adulterou seu chassis, tanto é
que  o  próprio  apelante,  quando  de  seu  interrogatório  (fls.  52/54)  confessou  que
realizou  diversas  transações  comerciais  com  o  elemento  conhecido  por  “José
Cardoso” de quem supostamente adquiriu a motocicleta e que quanto viajava de Mari
para Areia,  fazia tal  percurso pela cidade de Mulungu,  Gravatá e  Alagoinha para
desvia  da  cidade  de  Guarabira,  exatamente  para  não  ser  abordado  e  preso  pelas
autoridades policiais por conduzir uma motocicleta com os seus sinais de identificação
adulterados (placa e chassis).”

Com a devida vênia, apesar de argumentar, o Órgão Ministerial
não logrou êxito em provar, estreme de dúvidas, que o agente denunciado teria sido o
responsável  pelo  cometimento  da  adulteração  referida  na  denúncia  sendo irrazoável
imputar ao denunciado o cometimento da conduta delitiva da adulteração com base em
ilações.

Em seu depoimento, prestado em juízo, o réu NÃO confirmou ter
sido  ele  o  autor  da  adulteração.  Ao  contrário,  às  perguntas  do  Ministério  Público
respondeu:

“(...) que passou 26 dias com a motocicleta e nunca desconfiou se os
chassis estavam adulterados; Que também nunca chegou a investigar
se a placa da motocicleta estava adulterada (...)”

As  testemunhas  ouvidas  (fls.  108-109  e  125-127),  em  suas
declarações,  não  forneceram  elementos  capazes  de  corroborar  com  a  acusação
formulada  no  sentido  de  que  o réu  tenha  sido  o autor  da  adulteração  referida  pelo
Ministério Público e, como bem observado pelo Promotor subscritor do parecer de fls.
170-172, possuir ou trafegar com veículo adulterado não caracteriza o crime previsto no
art. 311 do Código Penal.

Ademais,  é  cediço  que  a  condenação  não  pode  ter  por  base
suposições, pois, em nosso sistema processual, impera a busca pela verdade real e, na

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art311
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art311


falta de provas acerca do cometimento da conduta delitiva, a absolvição é medida que se
impõe, em respeito ao princípio in dubio pro reo.

Assim, não havendo provas de autoria e materialidade, inviável o
juízo de condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
MATERIALIDADE  COMPROVADA.  DÚVIDAS  QUANTO  À
AUTORIA.  PROVA  JUDICIALIZADA  INSUFICIENTE  A
SUSTENTAR  O  DECRETO  CONDENATÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTROVERSA E
ESTREME  DE  DÚVIDAS  A  PERMITIR  A  CONCLUSÃO
ACERCA  DA  AUTORIA  CRIMINOSA  POR  PARTE  DO
APELANTE.  DÚVIDA INSTALADA QUE SE RESOLVE EM
FAVOR  DO  RÉU.  RECURSO  PROVIDO.  -  Para  qualquer
condenação é  necessária  a  certeza  e  não apenas  indícios  e
presunções  quanto  à  autoria.  -  Inexistindo  provas
judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria
delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a prolação de
uma decisão absolutória firmada no princípio do in dubio pro
reo, pois a dúvida deve ser sempre interpretada em favor do
réu, não sendo o caso de exigir dele o ônus da prova quanto ao
seu  estado  de  inocência,  mas  sim da  acusação a  prova  em
contrário.

(TJ-MG  -  APR:  10598140007181001  MG,  Relator:  Nelson
Missias de Morais, Data de Julgamento: 26/11/2015,  Câmaras
Criminais  /  2ª  CÂMARA  CRIMINAL,  Data  de  Publicação:
09/12/2015)

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  RECEPTAÇÃO  -  SENTENÇA
CONDENATÓRIA  -  RECURSO  DEFENSIVO  -  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO  -  POSSIBILIDADE  -  PROVAS  QUE  NÃO
DEMONSTRAM A PRÁTICA EFETIVA DO CRIME PELO RÉU -
DÚVIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 386, VII,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO PROVIDO.

(TJ-MS  -  ACR:  22767  MS 2008.022767-9,  Relator:  Des.  Romero
Osme  Dias  Lopes,  Data  de  Julgamento:  27/04/2009,   2ª  Turma
Criminal, Data de Publicação: 16/06/2009)

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos,  Presidente  da Câmara Criminal e relator, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Guedes  Cavalcanti
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des  Joás de Brito Pereira
Filho), revisor e João Benedito da Silva.



Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
 Relator


