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APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIME  DE
RECEPTAÇÃO  SIMPLES.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
APELO.  DESCLASSIFICAÇÃO.
FAVORECIMENTO  REAL.  IMPOSSIBILIDADE.
COAÇÃO  MORAL  IRRESISTÍVEL  NÃO
COMPROVADA.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
PROVA.  CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
CONFISSÃO  QUALIFICADA.  NÃO
ATENUAÇÃO  DA  PENA.  REINCIDÊNCIA.
AVALIAÇÃO  EQUIVOCADA.  REFORMA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

O favorecimento real tem por elemento subjetivo a
vontade específica de tornar seguro o proveito do
crime, não sendo punível a forma culposa.

A confissão qualificada, na qual o agente agrega
teses defensivas descriminantes ou exculpantes à
confissão, não tem o condão de operar a redução
prevista no art. 65, III, “d” do CP.

Conforme dispõe o artigo 63 do CP a reincidência
somente poderá ser reconhecida quando o agente
cometer  novo  crime  depois  de  transitar  em
julgado a sentença que o tenha condenado por
crime anterior.

Vistos, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO

PARA REDUZIR A PENA PARA 01 (UM) AO DE RECLUSÃO, NO REGIME

SEMIABERTO,  NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,  EM HARMONIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Criminal interposta  por  José  Severino

Ramos Júnior face a sentença de fls. 109/111 proferida pelo Juízo de Direito

da 4ª  Vara  Criminal  da  comarca da  Capital que,  julgando  procedente a

denúncia,  condenou-o a uma pena de  01 (um) ano e 02 (dois) meses de

reclusão, a ser cumprida no regime, inicial,  semiaberto, mais 12 (doze)

dias-multa, pela prática do crime de receptação simples (art. 180 do CP).

Em suas razões recursais (fls.  115/119), o Apelante requereu a

desclassificação para o crime de favorecimento real (art. 349 do CP), além da

aplicação da atenuante de confissão voluntária e a alteração do regime inicial

do cumprimento de pena para o aberto.

Contra-arrazoando (fls. 121/125), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da sentença objurgada.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora

Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, exarou o parecer de fls. 130/134,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em  desfavor  de  José  Severino  Ramos  Júnior,  dando-o  como

incurso na sanção penal do  art. 180 do Código Penal (receptação), por, no
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dia 29 de maio de 2015, ter ocultado, no interior de sua residência, coisa que

sabia ser produto de crime, qual  seja:  motocicleta Honda Fan, 125 CC, cor

vermelha, placa NQC 9979/PB.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo  primevo a julgar

procedente a denúncia, condenando-o a uma pena de  01 (um) ano e 02

(dois) meses de reclusão,  a ser cumprida no regime, inicial, semiaberto,

mais 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de receptação simples (art.

180 do CP).

Em seguida,  o  réu  interpôs  recurso  apelatório,  pleiteando,  em

suas razões recursais (fls. 115/119), tão somente a desclassificação para o

crime de favorecimento real (art. 349 do CP), além da aplicação da atenuante

de confissão voluntária e a alteração do regime inicial do cumprimento de pena

para o aberto.

Portanto, nota-se que a irresignação recursal se limita à tipificação

dos fatos, ou seja, se o fato da motocicleta ter sido encontrada na residência do

réu se adequaria ao crime de receptação ou seria o caso de favorecimento

real, não sendo negada a ocorrência de um crime. Passo, então, à análise do

conjunto probatório:

A  materialidade restou,  suficientemente,  comprovada  por

intermédio do auto de apresentação e apreensão de fl. 14 e do documento de

fl. 22, o qual demonstrou ser objeto de roubo.

O Policial Militar  Gilmar Sá Maia, quando do auto de prisão em

flagrante, disse:

[…] que ao ser perguntado sobre a motocicleta o
mesmo  informou  que  a  pessoa  conhecida  por
“Mel” (traficante do bairro Rangel) tinha obrigado
(de porte de arma de fogo) ele a ficar com a moto
guardada em sua residência […] (fl. 06)
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Em  sede  judicial  (mídia  digital  de  fl.  72)  ratificou  a  versão

supramencionada e disse não ter sido investigada a real existência do citado

traficante “Mel” por não ser da competência daquela Delegacia, mas que o réu

negou ser proprietário da motocicleta.

O mesmo foi dito pelo Policial Militar José Helder Rafael Nunes

de Lima nas fases extrajudicial (fl. 07) e judicial (mídia digital de fl. 72).

Em  sede  de  interrogatório  extrajudicial,  o  réu  José  Severino

Ramos Júnior relatou:

Que não  sabia  que  a  motocicleta  (Honda  Fan  125,
placa NQC – 9979/PB) apreendida era roubada; que é
usuário de drogas e tem uma dívida com o traficante
conhecido por  “Mel  ou Melque”;  que “Mel”  foi  até  a
casa  do  conduzido  com  a  referida  motocicleta  e
obrigou a guardá-la; que “Mel” mostrou uma arma de
fogo para o conduzido para intimidá-lo; que, por medo,
resolveu ficar com a motocicleta […] (fl. 10)

Sob o  crivo  do  contraditório  (mídia  digital  de  fl.  72),  disse  ser

verdadeira a acusação contra si feita e, em seguida, manteve a versão de que

o traficante “Mel”, ameaçando-o com uma arma de fogo, mandou ele guardar a

moto, objeto de roubo, no terraço de sua residência.

Explanou,  neste  momento,  que  estava  com  suas  sobrinhas,

menores de idade, e que devia R$ 50,00 (cinquenta reais) a este traficante.

Afirmou não saber a origem ilícita da motocicleta e que não participou do

assalto, tendo transcorrido, aproximadamente, o intervalo de duas horas entre

o momento em que o traficante “Mel” deixou a moto e o instante em que os

policiais chegaram no local.

Pois  bem.  O  favorecimento  real  tem por  elemento  subjetivo  a

vontade específica de tornar seguro o proveito do crime, não sendo punível

a forma culposa. Dito isso, nota-se que na versão apresentada pela Defesa,

inexiste a citada vontade do réu de beneficiar o criminoso (traficante “Mel”), eis

que teria ele guardado a motocicleta sob coação, o que inibe a subsunção ao

tipo do artigo 349 do CP.
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Também não é o caso de exclusão da culpabilidade com base na

1ª parte do art. 22 do CP, pois, para tanto, seria imprescindível a comprovação,

por intermédio de prova testemunhal, dos fatos relatados pela tese defensiva

(art.  156  do  CPP),  ou  seja,  que  o  traficante  “Mel”  existia,  que  o  réu  seria

usuário  de  drogas,  que  devia  R$  50,00  (cinquenta  reais)  a  ele  e  que  foi

coagido,  de modo irresistível,  a guardar a motocicleta roubada.  No entanto,

apesar  de  a  versão  ser  uníssona  nos  autos,  não  há  prova  de  que  ela,

efetivamente, ocorreu. 

Ademais, sublinha-se, que no crime de receptação, a apreensão

do bem ilícito em poder do acusado  enseja a inversão do ônus da prova,

competindo ao réu comprovar a proveniência do bem.

Ora, a conduta de receber, em proveito próprio, coisa que sabe

ser produto de crime é figura típica descrita no artigo 180 do Código Penal

como  crime  de  receptação.  E  a  ciência  da  natureza  ilícita  do  bem  resta

evidenciada na própria versão apresentada pela Defesa, eis que não se mostra

plausível a afirmação de que sequer desconfiava que a motocicleta era objeto

de crime. Nesse norte, não há equívoco a ser corrigido quanto à tipificação

delitiva.

De outra feita, no que pertine à atenuante de confissão não é o

caso de aplicação eis que a confissão qualificada, na qual o agente agrega

teses defensivas descriminantes ou exculpantes à confissão, não tem o condão

de operar a redução prevista no art. 65, III, “d” do CP.

No  entanto,  analisando  detalhadamente  a  dosimetria  da  pena,

verifica-se  ser  necessária  a  reforma,  especificamente  no  que  pertine  à

reincidência, eis que da leitura da certidão de antecedentes criminais de fls.

107/108,  nota-se  que  o  trânsito  em  julgado  da  ação  penal  n.  0027317-

31.2016.815.2002  se  deu  no  dia  09.09.2016,  data  esta  posterior  ao  crime

(29.05.2015),  não se enquadrando, assim, aos parâmetros estabelecidos no

art. 63 do CP.
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Nesse  espeque,  considerando  a  correta  avaliação  das

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, há de ser mantida a pena-base em 01

(um) ano de reclusão (mínimo legal).

No entanto, na 2ª fase subtraiu o aumento de 02 (dois) meses

ante a inocorrência de reincidência no caso em epígrafe, sendo, assim, a pena

definitiva fixada em 01 (um) ano de reclusão, ante a ausência de atenuantes,

agravantes, causas de aumento e diminuição. 

Consequentemente, reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-

multa e fixo como regime inicial de cumprimento da pena o aberto, por força

do que dispõe a alínea “c” do §2º e §3º do art. 33 do CP.

No entanto,  não  é  o  caso  de  conversão  da  pena  privativa  de

liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), considerando que apesar de

a sanção ter sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime não ter sido cometido com

violência  ou  grave  ameaça  e  não  se  tratar  de  réu  reincidente,  consta  na

certidão  de  antecedentes  criminais  (fls.  107/108)  uma  condenação  em seu

desfavor pela prática de crime patrimonial (art. 157, §2º, II do CP),  a indicar

que a substituição não seria suficiente para reprovação e prevenção do

crime, não preenchendo, assim, o requisito encartado no inciso III do art. 44.

Forte em tais razões, dou provimento parcial ao apelo para, tão

somente, redimensionar a pena, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão e 10

(dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

   Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da Câmara Criminal,  revisor,   dele
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participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João  Batista

Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao

Exmo. Sr.  Des.  João Benedito da Silva),  relator,  e Márcio Murilo  da Cunha

Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino da Costa

Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 12

(doze) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR


