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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  PORTE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO  E  RECEPTAÇÃO  SIMPLES.
SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. APELO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA
DE  AUTORIA.  IMPOSSIBILIDADE.  ÔNUS  DE
PROVA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  FIRME  E
HARMÔNICO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
DOSIMETRIA.  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  AVALIAÇÃO
EQUIVOCADA.  REFORMA  IMPERIOSA.
CONVERSÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  EM
RESTRITIVA DE  DIREITOS.  ADAPTAÇÃO  DO
REGIME. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ciência do réu quanto à origem ilícita do bem
apreendido  em  seu  poder  é  de  difícil
comprovação,  uma  vez  que  de  caráter
estritamente subjetivo, portanto, deve ser aferida
pelas  circunstâncias  do  crime  e  da  própria
conduta do agente, sendo válida a orientação de
que, quando a coisa objeto do ilícito é apreendida
na  posse  do  receptador,  cabe  a  ele  provar  a
origem lícita do bem.

Existindo  análise  equivocada  das  circunstâncias
judiciais  do art.  59 do CP, sem o devido cotejo
com os elementos concretos dos autos, impõe-se
o redimensionamento da reprimenda no tocante a
sua dosimetria.

Vistos, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados;
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A  C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
PARA REDIMENCIONAR A PENA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EM DESARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Criminal  interposta  por  Jefferson Alex

Soares Santiago face  a  sentença de fls.  117/123,  proferida  pelo  Juízo de

Direito  da  7ª  Vara  Criminal  da  comarca  da  Capital, que,  julgando

procedente a  pretensão  punitiva  estatal,  condenou-o a  uma  pena  de  02

(dois)  anos  de  reclusão  e  30  (trinta)  dias-multa pela  prática  do  crime

capitulado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, mais 02 (dois) anos e 06 (seis)

meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa pelo crime de receptação simples

(art.  180  do  CP),  as  quais  somadas,  ante  o  reconhecimento  do  concurso

material  (art.  69 do CP), resultaram em uma pena definitiva de  04 (quatro)

anos e  06  (seis)  meses  de  reclusão  e  60  (sessenta)  dias-multa,  a  ser

cumprida no regime inicial semiaberto.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  136/140),  pugnou  por  sua

absolvição, ratificando a fundamentação exposta nas alegações finais. Caso

esse não seja o entendimento adotado, pleiteou pela reforma da dosimetria eis

que teria o magistrado  primevo dosado corretamente a pena para o porte de

munição de uso permitido mas se equivocado quanto ao crime de receptação

simples, haja vista inexistir circunstâncias desfavoráveis a justificar a adoção

de pena acima do mínimo legal. 

Ainda,  suplicou  pela  adaptação  do  regime  prisional  pois  se

encontra  em  regime  fechado  por  força  da  decisão  denegatória  de  fl.  122,

apesar de imposto o regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

Contra-arrazoando (fls. 142/147), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção in totum da sentença objurgada.
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A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador de

Justiça Álvaro Gadelha Campos, exarou o parecer de fls. 151/154, opinando

pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de  Jefferson Alex Soares Santiago imputando-lhe a

prática dos crimes capitulados no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 180 do CP

c/c art. 69 do CP, por, no dia 24 de setembro de 2016, por volta das 20h30, ter

sido preso em flagrante delito por portar 08 (oito) munições, calibre 38 (trinta e

oito),  sem  autorização  e  em  desacordo  com  determinação  legal,  além  de

conduzir veículo (Hyundai HB20, placa QFR1149/PB) objeto de roubo ocorrido

três dias antes (dia 21.09.16).

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo de Direito da 7ª

Vara  Criminal  da  comarca  da  Capital  a  julgar  procedente a  pretensão

punitiva estatal, condenando-o a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e

30 (trinta) dias-multa pela prática do crime capitulado no artigo 14 da Lei n.

10.826/2003, mais 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta)

dias-multa pelo  crime  de  receptação  simples  (art.  180  do  CP),  as  quais

somadas,  ante  o  reconhecimento  do  concurso  material  (art.  69  do  CP),

resultaram em uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de

reclusão  e  60  (sessenta)  dias-multa,  a  ser  cumprida  no  regime  inicial

semiaberto.

Irresignado, veio o réu, por intermédio da Defensoria Pública, a

recorrer,  ratificando  a  fundamentação  exposta  nas  alegações  finais  (fls.

106/108),  peça  esta  que  pugnou  por  sua  absolvição  ou,  ao  menos,  a

desclassificação para o crime de furto privilegiado (art. 155, § 2º do CP) em seu

teto máximo de redução da pena.
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Caso  esse  não  seja  o  entendimento  adotado,  pleiteou  pela

reforma da dosimetria eis que teria o magistrado primevo dosado corretamente

a pena para o porte de munição de uso permitido mas se equivocado quanto

ao  crime  de  receptação  simples,  haja  vista  inexistir  circunstâncias

desfavoráveis a justificar a adoção de pena acima do mínimo legal. 

Ainda,  suplicou  pela  adaptação  do  regime  prisional  pois  se

encontra  em  regime  fechado  por  força  da  decisão  denegatória  de  fl.  122,

apesar de imposto o regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

Pois bem. A materialidade do crime de porte de munição de uso

permitido restou demonstrada no auto de apresentação e apreensão de fl. 13 e

no laudo de exame de eficiência em munição de fls. 113/114v, enquanto a do

crime de receptação estaria comprovada por intermédio da certidão de registro

de ocorrência à fl. 22 e da cópia do certificado de registro e licenciamento de

veículo à fl. 25. 

Sobre os fatos, descreveu o Policial Militar  Leonardo de França

Pereira no auto de prisão em flagrante:

Que no dia de hoje à tarde, de serviço, comandando a
guarnição  na  vtr  5893,  tomou  conhecimento  de  um
assalto e um posto de combustível  na Av.  Cruz das
Armas no bairro de mesmo nome, praticado por um
homem  portando  uma  faca,  tendo  como  apoio  um
veículo  Hyundai  HB20  de  cor  prata,  estando  no
momento sem ambas as placas; que ainda no dia de
hoje,  por  volta  das  20:30h,  realizando  rondas  pelo
bairro de Cruzz das Armas, na rua do rio, observou um
veículo Hyundai HB20, de cor prata, sem as placas e
resolveu  abordá-lo,  e  realizando  revista  no  veículo,
encontrou  no  porta  coisas,  ao  lado  do  câmbio,  oito
munições, calibre .38; que no veículo também estavam
um documento do Detran de guia de licenciamento, o
qual continha a numeração da placa e do chassi; que
repassou  estas  informações  ao  CIPO,  tendo  o
operador  lhe  dito  que  contra  o  citado  veículo  havia
queixa de roubo/furto, ocorrido no dia 21 do corrente
mês; que o acusado se identificou como Jefferson
Alex Soares Santiago e negou a prática do citado
assalto,  porém  confessou  ser  proprietário  da
munição; que manteve contato com funcionários do
posto assaltado,  tendo orientado para se deslocar a
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esta  central  da  polícia  a  fim  de  realizar
reconhecimento;  que aqui  chegando o funcionário
não  reconheceu  Jefferson  Alex  Soares  Santiago
como a pessoa que lhe assaltou,  bem como não
chegou  a  ver  o  motorista  que  deu  fuga  ao
assaltante. (fl. 06) (grifei)

Em sede judicial (mídia digital de fl. 99), relatou que o funcionário

do Posto reconheceu o automóvel Hyundai HB20 como o utilizado no assalto

eis que, assim como o carro apreendido, estava amassado na lateral. Relatou,

ainda, que o réu teria dito aos policiais que pegou o carro emprestado para

levar a mulher e a criança, que estavam em sua companhia, para o hospital,

mas não disse o nome de quem lhe emprestou o veículo.

A mesma versão foi apresentada pelo Policial Militar Elvis Ribeiro

Plácido no auto de prisão em flagrante (fl. 07), a qual foi confirmada em Juízo

(mídia digital de fl. 99), tendo complementado, neste instante, que o réu teria

dito que o veículo automotor não era dele, que tinha apenas pego emprestado,

e que nada sabia sobre as munições encontradas.

Deuzimar  Lúcio  de  Santana,  proprietário  do  carro  roubado  e

encontrado na posse do réu, descreveu, sob o crivo do contraditório (mídia

digital de fl. 99), o momento no qual foi subtraído o referido bem em perfeita

harmonia com a descrita à  fl.  23,  não reconhecendo o réu como um dos

assaltantes eis que estes utilizaram capacete no momento do crime. Negou ser

de sua propriedade a faca e as munições encontradas no interior do veículo.

Relatou, ainda, que o automóvel voltou amassado na lateral, sem

o estepe, chave de roda, macaco, GPS, pendrives, etc. 

Por sua vez, o réu Jefferson Alex Soares Santiago, quando de

seu interrogatório policial, apresentou a seguinte história:

Que no  dia  de  hoje,  por  volta  das 21:00h,  tendo  a
necessidade de conduzir seu filho a um hospital, pediu
emprestado um veículo HB20 a um vizinho que mora
próximo,  o  qual  não  conhece  e  não  sabe  o  nome,
tendo  o  mesmo  emprestado  seu  veículo;  que  não
observou  que  o  veículo  não  havia  placa  de
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identificação;  que  já  na saída,  ainda  próximo a  sua
residência, foi abordado por policiais militares os quais
encontraram oito munições no porta coisas no interior
do veículo; que o interrogado afirma que também não
viu as munições e que a responsabilidade do veículo
sem placa e as munições são do seu proprietário,  o
qual  já  disse  anteriormente,  não  o  conhece;  que
indagado sobre a participação em um assalto ocorrido
no  dia  de  hoje  a  um  posto  de  combustível,  o
interrogado  negou  ter  participado  e  sequer  tomou
conhecimento;  que  já  foi  preso  por  roubo  tendo
cumprido pena no presídio do Roger […] (fl. 08)

Perante a autoridade judicial  (mídia digital  de fl.  99), confirmou

que foi flagrado pela polícia no interior de um veículo automotor roubado. Disse

que pegou o carro emprestado de uma pessoa chamada  João Pedro,  que

morava em Cruz das Armas, vizinho a casa de seu tio, eis que precisava levar

seu filho para o Hospital, pois ele sofre de “cansaço”. Que somente tinha essa

pessoa para ele pedir  ajuda e que João Pedro não foi  deixá-lo pois estava

esperando uma pessoa. 

Negou saber  a procedência ilícita do veículo e afirmou que se

tivesse ciência jamais teria colocado seu filho, sua esposa e a prima dela nele.

Relatou que estava tão aflito com o filho doente que nem olhou se o veículo

estava sem placa e amassado.

Nesse instante, é válido sublinhar que a negativa do réu, por si só,

sem provar o que afirma, é incapaz de absolvê-lo dos crimes a ele imputados.

Ora, o artigo 156 do CPP é claro ao dispor que a prova da alegação incumbirá

a  quem  a  fizer,  logo,  deveria  ter  o  acusado,  ao  menos,  arrolado  como

testemunha o dito João Pedro, assim como sua esposa e a prima dela, para

confirmar a versão por ele exposta.

No entanto, vê-se da peça de defesa preliminar de fls. 90/91 que

nenhuma  testemunha  foi  arrolada,  nem  mesmo  se  anexou  ao  caderno

processual  a  comprovação  de  que  seu  filho  foi,  realmente,  naquela  data,

internado no Hospital.
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Destaca-se que o crime de receptação, conforme o artigo 180 do

Código  Penal,  é  configurado  pelo  simples  ato  de  transportar/conduzir,  em

proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime.

Sendo a jurisprudência pátria pacífica em dispor que a ciência do

réu  quanto  à  origem  ilícita  do  bem  apreendido  em  seu  poder  é  de  difícil

comprovação, uma vez que de caráter estritamente subjetivo, motivo pelo qual

deve ser aferida pelas circunstâncias do crime e da própria conduta do agente,

sendo válida a orientação de que, quando a coisa objeto do ilícito é apreendida

na posse do receptador, cabe a ele provar a origem lícita do bem, ônus do qual

não se desincumbiu. A propósito:

É entendimento  consolidado  neste  Superior  Tribunal
de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo
acerca  da  materialidade  e  a  autoria  do  crime  de
receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em
poder  do  réu,  caberia  à  defesa  apresentar  prova
acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta
culposa,  nos  termos do disposto  no art.  156  do
Código  de  Processo  Penal (HC  360.590/SC,  Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 15/03/2017) (grifei).

Ainda,  quanto  ao  porte  ilegal  de  munição  de  uso  permitido,  o

artigo 14 da Lei n. 10.826/03 dispõe que o simples ato de transportar munição

de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, configura crime.

Neste norte, repisa-se que o simples fato de negar ser proprietário

da munição encontrada na sua posse não é capaz, por si só, de absolvê-lo do

citado crime quando não vem o acusado a se desincumbir do ônus de prova

que lhe é imposto (art. 156 do CP).

Em  contrapartida,  em  favor  da  tese  ministerial  há  a  versão

apresentada  pelos  agentes  policiais  no  auto  de  prisão  em  flagrante,  e

confirmadas  sob  o  crivo  do  contraditório,  de  que  o  réu  teria  assumido  ser

proprietário  das  munições  encontradas  no  porta-luvas  do  veículo.  Portanto,

deve ser a condenação mantida in totum.
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No que concerne à dosimetria, não houve impugnação da pena

imposta a título de porte ilegal de munição de uso permitido eis que dosada no

mínimo  legal  (02  anos  de  reclusão  e  30  dias-multa).  Resumiu,  assim,  a

irresignação à pena do crime de receptação, a qual transcrevo:

Observo  que  a  culpabilidade ressoa  grave,  porém
sem exorbitações. Apesar de responder a outro feito, o
réu  não  registra  antecedentes criminais,  conforme
certidão  de  fls.  109/110.  A  conduta  social é
desconhecida.  A  personalidade é  distorcida  e
vacilante demonstrando tendência à prática de delitos.
O  motivo  do  crime,  injustificáveis,  pois  o  acusado
estava  se  locupletando  de  objeto  que  não  lhe
pertencia  em  detrimento  ao  prejuízo  alheio.  As
circunstâncias  não  lhe  foram favoráveis,  haja  vista
que restou provado que o veículo que o réu conduzia,
além de ser objeto de crime, foi utilizado em crime de
roubo. As consequências do crime são negativas pois
o proprietário do veículo experimentou prejuízos além
do esperado com a subtração e deterioração de seu
carro. O comportamento da vítima não influenciou o
âmago criminoso do imputado.
Estribado  nas  circunstâncias  judiciais  acima,  fixo  a
pena-base em 02 (dois)  anos e 06 (seis)  meses de
reclusão e 30 (trinta) dias-multa, tornando-a definitiva,
diante  da  inexistência  de  circunstâncias  atenuantes
e/ou agravantes, bem como de causas de diminuição
e/ou aumento. (fls. 121/122).

Da leitura da avaliação das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

nota-se  que  a  fundamentação  atribuída  ao  motivo  do  crime não  pode  ser

mantida eis que utilizou elemento próprio do tipo, qual seja: locupletamento de

objeto alheio.

Não há, ainda, elementos concretos nos autos capazes de aferir

a,  suposta,  distorção  da  personalidade do  acusado  e  a  tendência  para  a

prática de crimes, pois,  conforme certidão de antecedentes criminais de fls.

109/110,  não  há  nenhuma ação  penal  com sentença  condenatória  em seu

desfavor.
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Outrossim, os fatos atribuído a título de circunstâncias também

não podem pesar contra o acusado eis que não há comprovação de que tenha

ele tido alguma participação no roubo ocorrido em data anterior.

Neste  diapasão,  das  oito  circunstâncias  judiciais,  apenas  uma

pesa  em  desfavor  do  réu  (consequências).  E  considerando  que  a  pena

mínima abstrata é de 01 (um) ano de reclusão, não poderia ser a pena-base

estipulada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-

multa, motivo pelo qual deve ser procedido o redimensionamento:

1ª fase: considerando os parâmetros supramencionados, estipulo

a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e mantenho a pena de multa

em 30  (trinta)  dias-multa por  estar  em perfeita  sintonia  com o art.  49  do

Código Penal.

2ª fase: não há atenuantes ou agravantes;

3ª  fase:  não há causas de aumento  ou diminuição da pena a

serem avaliadas.

Considerando o concurso material  (art.  69 do CP), soma-se as

penas dos crimes de porte de munição e de receptação, resultando uma pena

definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta)

dias-multa.

Fixo como regime de cumprimento inicial da pena o aberto, nos

moldes do art. 33, § 2º, alínea ‘’c” do CP.

Em seguida, presentes os requisitos encartados no incisos do art.

44  do  CP (pena  não  superior  a  04  anos,  ausência  de  violência  ou  grave

ameaça, não reincidente em crime doloso, circunstâncias judiciais indicam que

a substituição é suficiente)  converto a pena privativa de liberdade em duas

restritivas de direito (art. 44, § 2º do CP), quais sejam: prestação de serviços à

comunidade (art.  46 do CP) e prestação pecuniária no valor de um salário-
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mínimo  (art.  45,  §  1º  do  CP),  admitido  o  parcelamento,  caso  haja  pedido

expresso direcionado ao Juízo de Execuções Penais.

Por fim, considerando que foi negado ao réu – ora Apelante – o

direito de recorrer em liberdade (fl. 122), sendo mantido preso até a presente

data, deve ser procedida a adaptação da prisão preventiva para com o regime

de cumprimento inicial da pena ora fixado, em caso de recurso desta decisão. 

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

mantendo a condenação, redimensionar a pena para 03 (três) anos e 06 (seis)

meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime  inicial  aberto,  e  60

(sessenta)  dias-multa e,  posteriormente,  converter  a  pena  privativa  de

liberdade em duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade

e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo).

Oficie-se o Juízo de Execuções Penais para que se proceda a

adaptação da prisão preventiva para o regime de cumprimento inicial da pena

ora fixado. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa ( Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des  João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês   de março de 2018.

  

Dr. João Batista Barbosa
R E L A T O R – Juiz Convocado


