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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, DAR PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO
PARA ABSOLVER  O  RÉU  DO  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO,  MANTIDA A
CONDENAÇÃO  PELO  DELITO  DE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO,
RESTANDO  A PENA DE  02  (DOIS)  ANOS  E  04  (QUATRO)  MESES  DE
RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Anderson Alves

Lourenço (fl.  144)  contra a sentença  (fls.  132/138)  proferida pelo juízo de

direito da 5ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande, que o condenou

a uma pena de  03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão,  em regime

inicialmente semiaberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor de 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delituosa esculpida no art.

180 c/c art. 304, na forma do art. 69, todos do CP.

Nas  razões  do  recurso (fls.  147/150),  o  apelante  pugna  pela

absolvição para ambos os delitos pelos quais fora condenado, alegando, para

tal, que desconhecia a natureza ilícita do bem adquirido, bem como a natureza

simulada  do  documento  que  portava. Subsidiariamente,  afirma  que  a

reincidência  não  impede  o  estabelecimento  de  um regime  menos  gravoso,

assim requer, a alteração do regime inicial  de cumprimento da pena para o

aberto nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.

Em  contrarrazões de  fls.  151/153,  o  parquet pugna  pelo

desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória proferida em

1º grau em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, por seu Procurador Francisco Sagres

Macedo Vieira (parecer de fls. 158/167) opina pelo desprovimento do apelo,

Desembargador João Benedito da Silva
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mantendo-se a decisão prolatada em primeira instância, dando-se, logo após,

prosseguimento à execução provisória da pena.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que o acusado, no dia 05 de abril  de

2015 (domingo), por volta das 10h00min, na cidade de Campina Grande/PB,

“conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime” e “fazia

uso de documento público falsificado”.

Descreve  a  denúncia  que,  no  dia  e  horário  em  questão,  o

acoimado pilotava a motocicleta da marca Shineray, modelo XY 50-Q Phoenix,

de  cor  preta  e  chassi  LXYCBL01D0510343,  quando foi  percebido por  uma

guarnição da Polícia Militar que ali se encontrava fazendo patrulhamento.

Continua  relatando  a  peça  acusatória  que,  com receio  de  ser

revistado,  o  denunciado desviou o caminho e,  sem embargo,  foi  seguido e

alcançado pelos agentes de segurança pública.

Emerge dos autos que o réu,  após solicitado,  apresentou uma

nota  fiscal  relativa  ao  ciclomotor  que  vinha  conduzindo.  Ato  contínuo,  os

policiais, após consultarem a Chave de Acesso indicada naquela nota fiscal,

constataram, que o documento era falso.

É que,  a  nota fiscal apresentada pelo acusado (fl.  14),  com

Chave de Acesso 2512 1208 4358 6500 0192 5500 1000 0092 8510 1964 2123

e  Chassi  LXYXCBL01D0514303, indicava,  como  proprietário  daquela

motocicleta, a pessoa de JOÃO OLIVEIRA SIUVA. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Ocorreu que os policiais militares, ao realizarem  consulta pelo

número da Chave de Acesso em epígrafe, verificaram que a verdadeira nota

fiscal  era  de  uma  motocicleta  da  mesma  espécie  daquela  conduzida  pelo

censurado,  porém,  como  número  de  Chassi  LXYXCBL00D0512567,  de

propriedade da senhora ELIZETE DE OLIVEIRA LIMA (fls. 19/22).

Ato  contínuo,  os  policiais  realizaram  uma  segunda  consulta,

dessa vez,  pelo número do  Chassi da motocicleta  que se encontrava em

poder  do  denunciado.  Na ocasião,  verificaram que a  verdadeira  nota  fiscal

daquele veículo possuía Chave de Acesso 2513 0308 4358 6500 0192 5500

1000  0102  5012  9327  6732,  além  de  indicar  a  pessoa  de  MARIA RITA

FERREIRA DE ARAÚJO como proprietária originária.

Inquirida pela autoridade policial  (fl.  66),  a  senhora  Maria Rita

Ferreira de Araújo relatou que adquiriu a referida motocicleta no ano de 2013;

e que, após, (seis) meses vendeu o veículo. Na ocasião, a referida depoente

apresentou contrato particular da revenda da moto (fls. 64/65). 

Reinquirida,  à  fl.  85,  a  depoente  ratificou  suas  informações

anteriormente prestadas. Relatou, também, que a moto em questão  não foi

roubada enquanto permaneceu em sua posse, bem como não soube informar

se a mesma foi ou não roubada após ser vendida à terceira pessoa.

Por  sua  vez,  a  senhora  Elizete  de  Oliveira,  ao  prestar

declarações à autoridade policial (fl. 86), relatou que sua motocicleta XY 50Q

PHOENIX, chassi LXYXCBL00D0512567, havia sido roubada de seu filho, em

janeiro de 2014,  conforme Certidão de Ocorrência Policial  de fl.  89,  sendo,

porém,  recuperada e restituída naquele mesmo ano (Auto de Entrega – fl.

90).

Ao ser ouvido em juízo, o Militar Carlos Tibério Lucas Fernandes

de Souza, que participou da prisão em flagrante do acusado, relatou o seguinte

Desembargador João Benedito da Silva
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(mídia audiovisual – fl. 111):

Que  estava  fazendo  rondas  ostensivas,  quando
visualizaram o acoimado, pilotando uma motocicleta,
instante  em que  decidiram abordá-lo;  que  o  tipo  de
moto pilotada pelo réu não possuía placa; que o réu
apresentou uma nota fiscal; que consultaram, através
do  número  de  chave  de  acesso,  a  autenticidade
daquela nota fiscal, ocasião em que verificaram que o
referido documento era falso; que, diante da situação,
verificaram  se  havia  restrição  de  roubo  ou  furto
registrada  sob  o  número  do  chassi;  que  procedem
essa  verificação  através  de  uma  lista  de  motos
roubadas, enviada periodicamente por uma servidora
do DETRAN-PB; que,  ao consultarem a situação do
ciclomotor  conduzido  pelo  denunciado,  através  do
número do chassi, e da chave de acesso, verificaram
que o veículo havia sido roubado.

Interrogado pelo juízo sentenciante (mídia audiovisual – fl. 119), o

acusado  asseverou  que  havia  comprado  a  motocicleta  de  boa-fé;  e  que

desconhecia a origem ilícita do produto, assim como a natureza simulada da

nota fiscal que portava:

 Que já foi preso e processado por tráfico de drogas e
foi condenado; que não é verdadeira a acusação que
lhe é imposta; que não conhece as provas carreadas
nos  autos;  que  não  sabia  que  a  motocicleta  era
produto  de  roubo;  que  também  não  sabia  que  o
documento  continha  dados  falso;  que  comprou  a
motocicleta a um senhor na feira de Santo Antônio;
que  o  referido  senhor  apresentou  e  entregou-lhe  a
nota  fiscal;  que  os  policiais  que  o  abordaram  e
constataram que os dados do documento não eram da
motocicleta; e que não sabia que a moto havia sido
furtada do filho da senhora Elisete. 

Concluída  a  instrução  criminal,  o  MM.  Juiz  primevo  julgou

procedente a denúncia, para condenar Anderson Alves Lourenço, a uma pena

de e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 15 dias-multa,

pela prática do delito capitulado no art. 180, do CP. Bem como, o condenou a

uma reprimenda 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 15

dias-multa, por ter cometido o ilícito penal descrito no  art. 304, também do

CP.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em razão do concurso material de crimes, somou as reprimendas,

fixando a pena final em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além

dos dias-multa, sendo determinado o seu cumprimento, inicialmente, no regime

semiaberto.

Irresignado, o  apelante pugna  pela  absolvição  para  ambos  os

delitos, vez que desconhecia que o bem adquirido tivesse origem ilícita e que

portava  a  nota  fiscal  não  sabendo  que  a  mesma  era  falsa.  Em  caráter

subsidiário, requer a readequação do regime inicial de cumprimento da pena

estatal,  para o regime aberto, sustentando que a reincidência não impede o

estabelecimento de um regime menos gravoso.

Pois bem. Passemos a analisar cada um dos pleitos formulados

pelo recorrente.

1. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Como  visto,  o  apelante,  em  suas  razões,  vem  pleitear  pela

absolvição,  sustentando,  para  tal,  que  desconhecia  a  natureza  ilícita  da

motocicleta que havia adquirido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Legislador, ao descrever o

tipo  penal  taxado  no  art.  180  do  CP,  considerou  necessária  para  sua

caracterização  que  a  coisa  em questão  seja,  de  fato,  produto  de  natureza

criminosa:

Art.  180  -  Adquirir,  receber,  transportar,  conduzir  ou
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe
ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de
boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em outras palavras, para a caraterização do crime de receptação,

é necessária a existência de um crime antecedente. 

Nesta  senda,  o  magistério  do  doutrinador  Cezar  Roberto

Bitencourt nos traz a seguinte lição:

“(...) O objeto material do crime de receptação  há de
ser produto de crime, isto é, há de ser o resultado,
mediato  ou  imediato,  de  um fato  definido  como
crime (...)"
(BITENCOURT,  Cezar  Roberto.  Tratado  de  direito
penal,  v.  1:  Parte  Epecial  –  dos  crimes  contra  o
patrimônio.  10  ed.  São  Paulo:  Saraiva,  2014,  pág.
357).
(Grifei)

No caso em tela, não há no bojo dos autos nenhum elemento que

demonstre que a motocicleta apreendida em poder do acusado seja produto de

crime, conforme esmiuçaremos a seguir.

Ora, conforme visto, o denunciado foi preso quando pilotava uma

motocicleta e apresentou uma nota fiscal falsa aos policiais, a qual continha as

seguintes informações:

Inicialmente,  os  policiais  averiguaram  que  número  do  chassi

indicado na nota fiscal apresentada pelo acusado, de fl. 14, convergia com a

numeração  da  gravada  na  motocicleta  (Auto  de  Apreensão  –  fl.  12).  Não

obstante, realizaram duas consultas, sendo uma pelo próprio número chassi e

outra pela Chave de Acesso daquela nota fiscal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Número do Chassi Chave de Acesso Proprietário(a)

LXYXCBL01D0514303 JOÃO OLIVEIRA SIUVA
2512 1208 4358 6500 
0192 5500 1000 0092 
8510 1964 2123
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Na  primeira  delas,  verificaram  que  o  número  do  chassi  da

motocicleta  não  correspondia  ao  documento  apresentado,  mas  sim,  a  uma

outra nota fiscal, a qual apresentava número de série e proprietário diferentes,

razão pela qual deduziram que o documento em poder do acusado, era falso.

Ao  realizarem  a  segunda  consulta,  os  agentes  de  segurança

averiguaram que o número da Chave de Acesso descrito  nota fiscal  que o

acoimado portava, referia-se, na verdade a uma terceira nota fiscal, em nome

de uma terceira proprietária e referente a outra motocicleta da mesma espécie

daquela que fora apreendida.

Ato  contínuo,  os  policiais  militares  verificaram,  através  de

informações  fornecidas  pelo  DETRAN/PB,  que  um  dos  registros  acima

descritos apresentava restrição de roubo, de modo que deram voz de prisão ao

acusado.

Não  obstante,  da  análise  detida  dos  autos,  verifica-se  que  a

motocicleta  que  possui  registro  de  roubo  não era  aquela  conduzida  pelo

increpado, mas sim, aquela de chassi  LXYXCBL00D0512567,  pertencente à
Desembargador João Benedito da Silva
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CONSULTA REALIZADA PELO CHASSI

Chave de Acesso Proprietário(a)

4358 6500 0192 5500 
1000 0102 5012 9327 
6732

MARIA RITA 
FERREIRA DE 

ARAÚJO

Chassi Proprietário(a)

LXYXCBL00D0512567

CONSULTA REALIZADA PELA CHAVE DE 
ACESSO

ELIZETE DE OLIVEIRA 
LIMA
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senhora ELIZETE DE OLIVEIRA LIMA. 

Por  outro  lado,  a  motoneta  que  foi  apreendida  em  poder  do

denunciado possui o chassi com a marcação  LXYXCBL01D0514303, veículo

este  que  originalmente  pertenceu  à  senhora  MARIA RITA FERREIRA DE

ARAÚJO, a qual, segundo relatou à autoridade policial, não registrou nenhuma

ocorrência de roubo do referido veículo, além de desconhecer se o mesmo foi

roubado após sua revenda.

Outrossim,  conforme  asseverou  a  senhora  Elizete  de  Oliveira,

quando ouvida em sede policial, a moto que lhe fora roubada foi recuperada,

após  ser  encontrada  abandonada  em  um  sítio,  de  modo  não  poderia  se

confundir com aquela que estava em poder do acusado.

Muito embora conste nas peças policiais, às fls. 25/33, uma lista

elencando mais de 300 (trezentas) motos, em tese, roubadas, descritas por

placa,  chassi,  marca  e  cor,  não se  encontra  registrada,  naquele  rol,  a

motocicleta apreendida em poder do sentenciado. 

De fato, a atitude do réu em empreender fuga quando visualizou a

guarnição policial, além de valer-se de uma nota fiscal falsa, bem como pela

situação em que a moto se encontrava, com chave que não era original e que

“estava quebrada, ficando a moto ligada o tempo inteiro”, conforme relatou, à fl.

10, um dos militares que participou da diligência (fl. 10), demonstram indícios

de que aquela motocicleta possuía, eventualmente, natureza ilícita. Entretanto,

não há nos autos, repito, nenhum elemento que comprove, de fato e de modo

irrefutável,  a  tese acusatória,  de  modo que o arcabouço probatório  não se

demonstra hábil a ensejar um edito condenatório para o delito de receptação.

Isto porque, em suma,  não há, no bojo dos autos, informações

precisas  que  asseverem  a  existência  de  registro  de  roubo/furto para  a

motocicleta apreendida em poder do acusado, de marca Shineray, modelo

XY  50Q  PHOENIX,  chassi  LXYXCBL01D0514303,  e  que  pertenceu,
Desembargador João Benedito da Silva
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originalmente, à senhora MARIA RITA FERREIRA DE ARAÚJO.

Há de salientar, ainda, que não se pode dessumir que o chassi da

referida motocicleta tenha sofrido adulterações, posto que o Exame Químico

Metalográfico,  apesar  de  solicitado  pela  autoridade  policial  (fl.  13),  não  foi

acostado aos autos.

Quanto  à  fundamentação  utilizada  para  justificar  o  edito

condenatório,  verifica-se,  da  análise  da  decisão  ora  vergastada,  que  o

magistrado sentenciante formulou seu juízo de valor com base no teor  dos

depoimentos prestados pelos policiais militares, sem, contudo, atentar para a

inexistência  de  documentação  comprobatória  nesse  sentido,  conforme

transcrevo a seguir:

“(...) A testemunha Carlos Tibério Lucas Fernandes de
Sousa,  policial  militar,  ao  ser  ouvido  perante  este
Juízo,  disse  que  estava  fazendo  rondas  quando
abordou o acusado,  no momento este apresentou a
nota fiscal da moto, mas  ao verificar no sistema a
moto estava com restrição de furto/roubo

[…]

A  testemunha  Edelmário  Queiroz  de  Lima,  policial
militar, ao depor perante este juízo, afirmou que vinha
fazendo  patrulhamento  na  localidade,  quando  o
acusado visualizou os policiais e desviou o caminho,
momento  em  que  perseguiu  o  denunciado  e  foi
constatado  que  a  moto  que  este  pilotava  era
produto de furto

[…]

Desse modo, fica clara que a autoria dos crimes em
comento recai  sobre o réu,  haja vista  que este não
tomou as cautelas devidas ao adquirir o bem

[…]

Desta  forma,  restou  devidamente  demonstrado  nos
autos  que  o  acusado  adquiriu  a  moto  descrita  na
denúncia sabendo tratar-se de objeto de crime (...)”

Desembargador João Benedito da Silva
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Desse modo, percebe-se que o teor dos depoimentos prestados

pelos policiais militares, apesar de possuírem valor probante, não se encontram

corroborados  por  outros  elementos  dos  autos,  visto  que  não  restou

demonstrado,  nas  peças  que  compõem os  presentes  autos,  que  o  veículo

apreendido apresentava restrição de roubo/furto.

Não se percebe, contudo, má-fé por parte daqueles agentes de

segurança que realizaram a prisão do denunciado, posto que, de fato,  havia

uma restrição de roubo referente a uma motocicleta (que apesar de não ser

aquela específica que se encontrava em poder do acoimado), cuja chave de

acesso  da  respectiva  nota  fiscal  coincidia  com  as  informações  simuladas

constantes no documento apresentado pelo acusado, quando no momento de

sua  abordagem,  o  que  causou  um embaraçado  conflito  de  informações  e,

consequentemente, levou os policiais a decaírem em equívoco, concluído que

aquela moto que vinha sendo conduzida pelo réu possuía natureza ilícita.

Assim,  em  virtude  de  não  restar  demonstrado  que  a  coisa

apreendida em poder  do  denunciado -  a  motocicleta,  era produto  de crime

(elemento  imprescindível  para  a  caracterização  do  delito),  a  conduta

perpetrada pelo acusado é atípica, sendo imperiosa, portanto, sua absolvição.

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CRIME ANTECEDENTE
NÃO  COMPROVADO.  CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  O
delito  de  receptação  pressupõe  a  prática  de  um
crime anterior. Inexistindo comprovação de que o
bem  possui  origem  ilícita,  a  conduta  torna-se
atípica, eis que a expressão "ser produto de crime"
aparece  no  delito  de  receptação  como  elemento
normativo do tipo. (TJMG; APCR 1.0525.14.024893-
7/001; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 07/06/2016;
DJEMG 13/06/2016

Por  tais  razões,  tenho que a  absolvição do acusado,  quanto  ao

crime capitulado no  art. 180, do CP, é medida que se impõe, sendo, desse

modo, desnecessário examinar as alegações recursais pertinentes a este pleito

Desembargador João Benedito da Silva
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específico.

2. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE USO DE DOCUMENTO

FALSO.

Quanto à prática do ilícito penal descrito no art. 304, do Código

Penal pátrio, descabida absolvição postulada.

É  que  a  materialidade  delitiva  restou  sobejada,  conforme  se

observa das peças colacionadas nos autos, de modo que ficou devidamente

demonstrado  que  a  nota  fiscal  apresentada  pelo  acusado  (fl.  14)  continha

informações simuladas, ou seja, possuía natureza falsa.

Da análise do almanaque processual, verifica-se que os policiais

militares, diante da nota fiscal apresentada pelo acoimado, verificaram que a

mesma apresentava dados alterados, tais como o nome do proprietário e o

número da Chave de Acesso.

Conforme já fora explanado neste voto, a documento apresentado

pelo acoimado possuía chave acesso 2512 1208 4358 6500 0192 5500 1000

0092 8510 1964 2123 e nome de proprietário “JOÃO OLIVEIRA SIUVA”, ao

passo em que os policiais, após realizarem consultas pela chave de acesso e

pelo chassi do veículo, verificaram que as informações contidas naquela nota

fiscal  eram simuladas,  com dados  obtidos  de  outras  duas  notas  fiscais  de

motocicletas na mesma natureza daquela apreendida em poder do denunciado.

(fls. 15/22).

No  que  pertine  à  alegação  defensiva,  no  sentido  de  que  o

recorrente desconhecia a natureza inidônea da nota fiscal, tal argumento não

se demonstra hábil a ensejar a absolvição pretendida.

É que a apreensão do documento falsificado em poder do agente

Desembargador João Benedito da Silva
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gera a presunção de culpabilidade pelo crime de falsificação, invertendo-se o

ônus  da  prova,  impondo-se  justificativa  convincente  a  respeito  da  origem

simulada  do  documento  ou  a  demonstração  clara  acerca  de  seu

desconhecimento. 

Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  USO  DE  DOCUMENTO
FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO.  DESCABIMENTO.  CRIME
CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ART.  156  DO  CPP.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
CUSTAS  PROCESSUAIS.  SUSPENSÃO  DA
EXIGIBILIDADE.  VIABILIDADE.  1.  Não  tendo  o  réu
provado que procedeu com a realização de todos os
exames  para  a  aquisição  da  CNH  e  sendo
comprovada  a  falsidade  do  documento,  deve-se
manter a condenação pelo crime previsto no art. 304
do CP. 2. Conforme art. 156 do Código de Processo
Penal,  o  ônus da prova cabe a  quem alega,  sendo
que, in casu, o réu não comprovou que desconhecia a
falsidade  do  documento.  3.  Deve  ser  concedida  a
justiça  gratuita,  mediante  a  causa  suspensiva  de
exigibilidade  das  custas,  quando  se  tratar  de  réu
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais.  (TJMG;  APCR  1.0134.03.034252-8/001;  Rel.
Des.  Marcilio  Eustaquio  Santos;  Julg.  03/11/2016;
DJEMG 11/11/2016)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  USO  DE  DOCUMENTO
FALSO.  ABSOLVIÇÃO  EM  PRIMEIRO  GRAU.
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  DOLO
CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REFORMA.  CONDENAÇÃO  EM  SEGUNDO  GRAU.
Condena-se  o  apelado  pelo  crime  de  uso  de
documento  falso,  tipificado  pelo  art.  304,  do
Código Penal brasileiro, quando a versão isolada
do  processado,  de  desconhecimento  da  origem
ilícita  do  documento,  não  se  mostra  apta  a
desconstituir  a  resposta  penal  desfavorável,
especialmente  se  a  prova  indica  o  contrário,  ao
adquirir  a  carteira  nacional  de  habilitação  sem  se
submeter a nenhum procedimento de avaliação, bem
como exames médicos e psicotécnicos, demonstrando
a  ciência  da  procedência  ilícita  do  documento,
apresentando-o a  autoridade policial,  configurando o
modelo incriminador. Apelo conhecido e provido com a

Desembargador João Benedito da Silva
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condenação  do  apelado.  (TJGO;  ACr  0471470-
66.2008.8.09.0051;  Goiânia;  Primeira  Câmara
Criminal; Relª Desª Lilia Monica C. B. Escher; DJGO
15/03/2016; Pág. 233)  

Na  espécie,  embora  o  apelante  negue  saber  da  procedência

inidônea da nota fiscal, adquiriu a moto e o referido documento de pessoa que

não conhecia e sequer soube declinar o nome, limitando-se a asseverar que o

vendedor tratava-se de um “senhor”. 

Outrossim,  a  compra  foi  realizada,  conforme  asseverou  o

interrogado  em  juízo,  em  uma  feira,  local  no  mínimo  duvidoso  para  a

comercialização de um veículo, o que demonstra que denunciado deveria ter

sido diligente em verificar a idoneidade da nota fiscal, objeto desta ação penal,

o que não o fez.

De outro lado, se faz mister destacar que a atipicidade da conduta

do recorrente em relação ao delito de receptação não acarreta na absolvição

para este ilícito penal, posto que a apresentação do documento falso é delito

autônomo, eis que, na espécie, se destinava a alterar a verdade sobre fato

juridicamente relevante.

Por tais razões, mantenho a condenação do acusado pelo crime

capitulado no art. 304, do Código Penal.

3. DO PEDIDO DE ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL MENOS

GRAVOSO

Em caráter subsidiário, o apelante vem suplicar pela readequação

do regime inicial do cumprimento da reprimenda estatal. Para tal, sustenta que

a reincidência não impede o estabelecimento de um regime menos gravoso,

conforme o teor do art. 33, § 2º, alínea 'c', do CP.

Entretanto, sem razão a parte recorrente.
Desembargador João Benedito da Silva
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É que, conforme dispõe o texto legal supracitado, é admitida a

fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena quando esta for

aplicada em patamar igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, desde

que, o réu não seja reincidente.

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em
regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade
de transferência a regime fechado.
[...]
§ 2º -  As penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito
do  condenado,  observados  os  seguintes  critérios  e
ressalvadas  as  hipóteses  de  transferência  a  regime
mais rigoroso:
[...] 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual
ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início,
cumpri-la em regime aberto. 

Na  espécie,  verifica-se,  através  da  Certidão  Criminal  de  fls.

131/131v)  que  o  acusado  é  reincidente,  de  modo  que o  magistrado

sentenciante estabeleceu corretamente o regime semiaberto como inicial  ao

cumprimento da pena, não cabendo, portanto, qualquer reforma nesse sentido.

Forte em tais razões,  DOU PROVIMENTO PARCIAL  ao apelo,

para absolver  o acusado pelo crime de receptação, devendo ser mantida a

condenação pelo delito de uso de documento falso, assim como o regime de

cumprimento da pena imposto pelo juízo sentenciante.

Expeça-se Mandado de Prisão.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Desembargador João Benedito da Silva
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Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o

Exmo. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior), revisor, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da

Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

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, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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