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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0003218-58.2016.815.0171  –  2ª  Vara  da  Comarca  de
Esperança/PB.
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Adenilton Florentino dos Santos 
DEFENSORA: Anailza dos Santos Silveira
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL  ADULTERAÇÃO  DE  SINAL
IDENTIFICADOR  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
CONFISSÃO DO  RÉU.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  INCONTESTES.
CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO. ALEGAÇÃO  DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  DESCABIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.

Comprovadas a autoria e materialidade delitiva do acusado
nos crimes a ele imputado, impõe-se manter a condenação
imposta, sobretudo  quando  todos  os  fatos  induzem a  sua
condenação.

O crime delineado no artigo 311 do CP configura-se com a
mera aposição de placa fria na motocicleta de propriedade do
réu, não exigindo o tipo penal para sua configuração que a
ação dolosa seja imbuída de elemento subjetivo especial ou
alguma intenção específica.

VISTOS,  relatados e  discutidos  os  autos  de  apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade, em, NEGAR PROVIMENTO ao recurso apelatório,
em desarmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Oficie-se.

R E L A T Ó R I O

O  Ministério  Público,  com  assento  na  2ª  Vara  da  Comarca  de
Esperança/PB, ofereceu denúncia em face de  Adenilton Florentino dos Santos,  como
incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, e arts. 16 da Lei 10.826/03
e 311 do CP, estes dois últimos c/c art. 70 do CP (segunda parte), bem como todos c/c
art. 69 do CP.

Na peça acusatória consta o seguinte:

“Narram os autos de inquérito policial em anexo que no dia
09  de  outubro  de  2016,  por  volta  das  12h,  no  Sítio
Mamanguape, Zona Rural de Montadas/PB, o denunciado
subtraiu  coisa  móvel  alheia  da  vítima  Tiago  Vieira  de

AC 0003218-58.2016.815.0171                                                                                                                                 1
                                                                          CMBF – Relator



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

França, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, e em concurso de pessoas, ao passo que no
dia 11 de outubro do corrente ano, por volta das 18h3omin,
na cidade de Areial/PB, o denunciado portava arma de fogo
com  numeração  raspada,  bem  como  adulterou  sinal
identificador de veículo automotor.

Segundo os relatos colhidos na esfera inquisitorial, no dia
11  de  outubro  do  corrente  ano  policiais  militares
realizavam  rondas  ostensivas  na  cidade  de  Areial/PB
quando,  em  dado  momento,  avistaram  o  denunciado
conduzindo  a  Motocicleta  Honda/CG  Fan  125  KS,
ostentando placa QFJ-5375 /PB, oportunidade em que este,
ao  visualizar  os  policiais,  empreendeu  fuga,  do  que  se
iniciou uma perseguição.

Ato  contínuo,  após  ser  detido,  constatou-se  que  o
denunciado  portava  um  revólver  calibre  .38  com
numeração raspada e 03 (três) munições intactas (vide auto
de apreensão à fl. 09), bem como, após consulta realizada
pelos policiais, que a motocicleta pilotada pelo denunciado
estava com placa adulterada, visto que a placa originária da
mesma é OET-7480 /PB (conforme cópia do CRLV juntado
autos à fl. 14).

Posteriormente,  após  a  prisão  do  denunciado,  a  vítima
compareceu perante a autoridade policial, oportunidade em
que,  em  suas  declarações,  reconheceu  a  motocicleta
apreendida, bem como reconheceu o denunciado como um
dos  autores  do  roubo  em  comento  (vide  certidão  de
ocorrência policial à fl. 23).

Em seu respectivo interrogatório, o denunciado confessou a
autoria delitiva no tocante aos delitos de porte de arma com
numeração  raspada  e  roubo  majorado,  ressaltando  que
praticou o assalto utilizando arma de fogo e acompanhado
do  indivíduo  conhecido  por  "Galego"  ou  "Picolé",  da
cidade de Campina Grande/PB.

Materialidade  dos  delitos  devidamente  atestada  pelos
elementos  probatórios  juntados  ao  procedimento
investigativo.”

Denúncia recebida em 24/01/2017 (fl. 37).

Oitiva testemunhal e interrogatório em CD (fls. 58).

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  68/74)  e  pelo
acusado, através da Defensoria Pública (fls. 75/83).

Na sentença de fls. 84/93, o douto magistrado julgou procedente a
denúncia e, considerando a confissão do acusado, aplicou a pena mínima em todos os
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delitos descritos na denúncia e condenou o acusado, em seguida, em razão do concurso
material, estabeleceu a reprimenda definitiva de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à
época dos fatos, em regime fechado, negando-lhe o direito de apelar em liberdade.

Tempestivamente, foi interposto apelo (fls. 95/96).

Razões  apelatórias  apresentadas  pela  Defensoria  Pública
pugnando pela absolvição tão somente ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal
(fls.97/103).

Contrarrazões ministeriais (fls. 105/110).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Promotor
de Justiça Amadeus Lopes Ferreira, encartado às fls. 116/119, opinou pelo provimento
do recurso, para absolver o apelante do crime de adulteração de sinal identificador de
veículo automotor.

É o breve relatório.

VOTO:

O apelo é tempestivo e adequado, razão pela qual o conheço.

Em suas razões, pugna o apelante por sua absolvição apenas ao
tipo previsto no art. 311 do Código Penal, ante a fragilidade das provas colhidas nos
autos, pois, no seu entendimento não há comprovação nos autos de sua autoria delitiva.

Pois bem!

Compulsando detidamente os presentes autos, tenho que a autoria
está devidamente provada, bem como a materialidade delitiva. O réu confessou todos
os delitos com clareza.

No interrogatório do acusado,  no CD de fl.  58, este confessou
todos os delitos, narrou que roubou a motocicleta, levou para um “conhecido” trocar a
placa e utilizou o veículo com a placa adulterada no crime realizado em 09 de outubro
de 2016.

Nas alegações finais, a defesa pede de forma genérica absolvição
do acusado, e, alternativamente, diante das declarações do réu, a aplicação da atenuante
da confissão (fls. 83), vejamos:

“Caso assim, V. Exa. não entenda, requer seja reconhecida
a aplicação da circunstância atenuante estabelecida no art.
65,  II,  alínea  “d”,  do  Código  Penal  (confessado
espontaneamente,  perante  a  autoridade,  a  autoria  do
crime)” 

A defesa não trouxe aos autos nenhum elemento que o excluísse
da imputação.
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Com isso, denota-se que não se extrai de seus relatos qualquer
fator verídico, capaz de demonstrar erro em sua condenação.

Os elementos trazidos nos autos, concluem que os crimes foram,
de  fato,  praticados  pelo  apelante,  eis  que  devidamente  comprovada  a  autoria  e
materialidade delitiva, sobretudo, em razão de ter o recorrente sido preso em poder do
objeto do crime e confessado tanto diante da autoridade policial quanto em juízo.

O art. 311 do CP pune quem “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”.

No caso dos autos, restam evidentes que as condutas praticadas
pelo  réu  enquadram-se,  perfeitamente,  na  hipótese  da  adulteração,  sendo  nesse
particular  exatamente  o  que  aconteceu,  o  réu  detinha  em  sua  posse  veículo
anteriormente  roubado  por  ele  e  levado  para  ser  adulterado,  circunstâncias  estas
exigidas nos tipos penais.

Nesse aspecto, assim vem decidindo a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  ROUBO
MAJORADO  E  DE  ADULTERAÇÃO  DE  SINAL
IDENTIFICADOR  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
PALAVRA  DO  OFENDIDO.  VALOR  PROBATÓRIO
RELEVANTE.  RECONHECIMENTO  DE  PESSOA.
PROVA TESTEMUNHAL.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
ROBUSTO.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.
Tendo  a  prova  coligida  aos  autos  comprovado,
inequivocamente,  a  participação  do  réu  no  evento
delituoso,  não  há  como  ser  acolhido  o  seu  pleito
absolutório  ante  a  inexistência  de  dúvida  ou  fragilidade
probatória. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00037864720158152002, Câmara Especializada Criminal,
Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA , j. em 08-09-
2016) 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO
DE  SINAL  IDENTIFICADOR  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR.  PLACA  FRIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
APELO.  PRELIMINARES.  ILEGALIDADE  DA AÇÃO
POLICIAL  QUANDO  DA  APREENSÃO  DO  BEM.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  INOBSERVÂNCIA.
CONFISSÃO DO RÉU RATIFICADA PELAS DEMAIS
PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. MANUTENÇÃO
DA  CONDENAÇÃO.  PEDIDO  ALTERNATIVO.
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SUPRESSÃO DA PENA RESTRITIVA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA SUPERIOR A
01  ANO.  ADEQUAÇÃO  A  SUA  JORNADA  DE
TRABALHO.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DE
EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO. O crime delineado
no artigo 311 do CP configura-se com a mera aposição de
placa  fria  na  motocicleta  de  propriedade  do  réu,  não
exigindo  o  tipo  penal  para  sua  configuração  que  a  ação
dolosa  seja  imbuída  de  elemento  subjetivo  especial  ou
alguma intenção específica. A pena restritiva de prestação
de  serviços  à  comunidade  não  impedirá  o  indigitado  de
exercer  suas  tarefas  cotidianas,  no  trabalho  e  em  sua
moradia, não sendo esse argumento suscetível de suprimir-
lhe do cumprimento eis que o artigo 149, III da Lei 7.210
permite o Juiz da Execução alterar a forma de execução a
fim de que ajustá-las às modificações em sua jornada de
trabalho.(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº
00000384220118150031,  Câmara Especializada  Criminal,
Relator DES JOAO BENEDITO DA SILVA , j. em 30-10-
2014) 

RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO. CARRO FURTADO.
CIÊNCIA  DO  RÉU.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  INCONTESTES.
CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.  PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.  PENA  EM  CONCRETO.
INAPLICABILIDADE.  REJEIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  DESCABIMENTO.  RECURSO
DESPROVIDO.  A  prescrição  só  pode  incidir  havendo
comprovado decurso de  prazo,  entre  o  fato  e  seu  marco
interruptivo ou entre a denúncia e a sentença, superior ao
previsto  em  lei.  Comprovadas  a  autoria  e  materialidade
delitiva do acusado nos crimes a ele imputado, impõe-se
manter a condenação imposta, sobretudo quando todos os
fatos induzem a sua condenação. Não prospera a alegação
de  insuficiência  de  provas  quando  todas  as  testemunhas
ouvidas  nos  autos  demonstram,  cabalmente,  a  autoria  e
materialidade delitivas.(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00251008120108150011,  Câmara
Especializada Criminal, Relator DES CARLOS MARTINS
BELTRAO FILHO , j. em 10-02-2015) 
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - Roubos majorados
consumado e tentado (Art. 157, § 2º, I e II, c/c 14, II, CP),
adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP)
e  porte  de  arma  (art.  14,  Lei  10.826/03)  em  concurso
material (art. 69, CP) - Condenação - Apelação - Negativa
de autoria e insuficiência de provas - Alegações descabidas
- Reconhecimento do réu pelas vítimas - Palavras da vítima
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que  assumem  especial  relevância  em  crimes  contra  o
patrimônio -  Elementos  de provas colhidos  que apontam
para  os  réus  as  práticas  narradas  na  denúncia  -
Desprovimento.  -  Nos  crimes  contra  o  patrimônio,  as
palavras das vítimas mostram-se suficientes a sustentar o
decreto condenatório,  máxime quando harmonizadas com
os  demais  elementos  indiciários  constantes  dos  autos  e
firmes e coerentes no sentido de apontar os acusados como
sendo os autores dos fatos delituosos a eles imputados. -
Apelos  desprovidos.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00028321220128150351,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES  JOAS  DE  BRITO
PEREIRA FILHO , j. em 29-01-2015) 

Nesse ponto, a sentença ora atacada não merece reparo, impondo
a manutenção de sua condenação, não tendo como afastar a autoria e materialidade
delitiva, eis que devidamente comprovadas.

Não se pode acolher a alegação de insuficiência de prova, como
pretende em suas razões recursais, quando o sentenciado, preso em flagrante, confessa
espontaneamente em juízo.

Ante o exposto, e em desarmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça,  NEGO PROVIMENTO  ao recurso apelatório,  para  manter
integralmente a sentença objurgada.

É o meu voto.

Oficie-se

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho,
Presidente da Câmara Criminal e relator, dele participando os Exmos. Srs. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. 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, 05 de Abril
de 2018.

João Pessoa, 09 de Abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Relator
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