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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000604-75.2014.815.0551 – Comarca de Remígio
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Cristiano Silva dos Santos
DEFENSOR: Ana Paula Miranda dos Santos Diniz
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ADULTERAÇÃO  DE  SINAL
IDENTIFICADOR  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR
(CHASSI  DE  MOTOCICLETA).  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  ALEGAÇÃO  DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA.
NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
ATESTA TER  SIDO  O  RÉU  O  RESPONSÁVEL PELA
ADULTERAÇÃO DENUNCIADA. DESPROVIMENTO. 

- É de rigor a condenação do réu pelo crime de adulteração de
sinal  identificador  do  veículo  (art.  311  do  CP),  quando  o
conjunto  probatório  constante  dos  autos  atesta  ter  sido  o
apelante quem, efetivamente, adulterou o chassi da motocicleta
por ele adquirida. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra
Cristiano Silva dos Santos, incursionando-o no art. 311 do Código Penal (adulteração de
sinal identificador de veículo automotor).

Narra a peça acusatória que, no dia 01/06/2014, por volta da 01
hora, na Lagoa Parque, na cidade de Remígio, o denunciado foi flagrado por policiais,
na posse de uma motocicleta Honda 150, cor cinza, placa DZM 3175/SP, apresentando
indícios de adulteração no número de identificação constante do chassi do motor e do
que fica registrado nas proximidades do guidão, apresentando-se parcialmente raspado.

Em  sentença  de  fls.  91/92,  a  Magistrada  Juliana  Dantas  de



Almeida julgou procedente a pretensão punitiva, condenando a uma pena de 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa,
substituindo aquela por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo. 

Irresignado, o réu interpôs Apelação a esta Corte, alegando, em
síntese, que as provas são insuficientes para lastrear um decreto condenatório, por não
serem capazes de concluírem que foi ele o responsável pela adulteração, já que adquiriu
o veículo de um terceiro; e que houve equívoco na sentença, quando entendeu que a
autoria  se  encontrava  comprovada  pela  prova  testemunhal,  pois  nenhuma  das
testemunhas afirmou que foi o acusado quem adulterou o chassi (fls. 100/102).

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 103/106, postulando pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, às fls. 111/119, opinou pelo desprovimento do
apelo.

É o relatório.

VOTO:

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão à defesa
quando alega insuficiência de provas para a condenação do ora apelante.

Com efeito, o conjunto probante constante dos autos aponta no
sentido de ter o réu praticado o crime descrito no art. 311 do CP, a seguir transcrito:

“Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identi-
ficador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.”

As  testemunhas  Ismael  Silva  Santos  e  Faed  Ribeiro  Batista,
policiais militares que fizeram a abordagem ao acusado e constataram a adulteração,
foram uníssonas em atestar que a motocicleta estava com o chassi adulterado e que o
réu admitiu ser o proprietário desta, motivo pelo qual foi preso em flagrante (mídia de
fl. 78).

O apelante, por sua vez, admitiu, em juízo, que a motocicleta era
sua, embora dizendo não ter sido ele quem fez a adulteração, esclarecendo, ainda, que a
adquiriu de Carlos Alberto da Silva.

Este último, em seu depoimento testemunhal, afirmou não ter
visto,  no  momento  do  negócio  entre  ele  e  o  réu,  se  o  chassi  da  moto  já  estava
adulterado, daí conclui-se não haver qualquer prova da tese defensiva de que moto já
estava com o chassi alterado e que o denunciado, simplesmente, não havia percebido.

Ora,  caso  a  moto  já  estivesse  com  o  chassi  adulterado,  no
momento em que o apelante adquiriu a moto, como pretende fazer a crer a defesa, não
seria crível que não tivesse este percebido a adulteração, por ser esta bem evidente,
conforme se vê no Laudo de fl. 48.



Não  prospera,  portanto,  a  tese  defensiva  de  que  não  foi  o
denunciado quem realizou a adulteração no chassi, porquanto todos os indícios apontam
em sentido contrário.

Assim,  diante  do  conjunto  probatório  citado,  é  possível
verificar-se que o acusado foi o responsável pelo cometimento da adulteração referida
na denúncia, sendo frágil e insuficiente, para modificação da sentença condenatória, o
argumento  apelatório  de  que  a  prova  testemunhal  não  teria  atestado  que  fora  o
recorrente o autor do crime.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo. 

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  decano  do  exercício  da  Presidência  da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).  Ausente  justificadamente  o Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão
Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

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, 15 de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


