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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000581-97.2011.815.0531 – Vara Única de Malta
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ADULTERAÇÃO  DE  SINAL
IDENTIFICADOR  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
CONCURSO  DE  PESSOAS.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS
PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS  PELO
CONJUNTO  PROBATÓRIO,  ESPECIALMENTE  PELO
LAUDO  PERICIAL  E  PELO  DEPOIMENTO  DAS
TESTEMUNHAS,  OUVIDAS  SOB  O  CRIVO  DO
CONTRADITÓRIO. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  A tese de absolvição por ausência de provas não prospera,
quando  as  evidências  obtidas  na  instrução  convergem-se  na
direção dos réus, apontando-lhes  a autoria e a materialidade
delitivas.

- Recurso a que se nega provimento.

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

Cuida-se  de  apelação  criminal,  interposta  por  Geraldo
Gouveia de Carvalho, em face da sentença de fls. 139/143, da lavra do Magistrado
Luzivando Pessoa Pinto, da Vara Única da Comarca de Malta, nos autos da ação penal
supra numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que julgou
procedente a denúncia para:

1 – CONDENAR o apelante JOSÉ LEITE DE ARAÚJO pela
prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP,



art. 311, caput), praticado mediante concurso de agentes (art. 29, caput, do CPB),
cominando-lhe uma pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa, que fora substituída por duas restritivas de direito (art. 44, I, II e
II, do CPB), concernentes, pois, interdição temporária de direitos (art. 43, V, do
CP) e prestação de serviços à comunidade (CP, art. 43, I); e

2  –  CONDENAR  o  apelante  GERALDO  GOUVEIA DE
CARVALHO pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor (CP, art. 311,  caput), praticado mediante concurso de agentes (art. 29,
caput, do CPB), cominando-lhe uma pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de
reclusão e 10 (dez) dias multa, que fora substituída por duas restritivas de direito
(art. 44, I, II e II, do CPB), concernentes, pois, em a prestação pecuniária (art. 43,
I, do CP) e prestação de serviços à comunidade (CP, art. 43, I).

Narra a denúncia que, no dia 30/07/2011, por volta das 23:00
horas, nas imediações da Praça Edvaldo Mota, centro da cidade de Malta, a autoridade
policial procedeu à apreensão de uma motocicleta, que àquele momento era guiada por
Anísio de Souza Félix, e estava perturbando a tranquilidade local, em razão do barulho
excessivo apresentado pelo cano de escape do referido veículo.

Segue informando que a Polícia, ao efetuar vistoria no chassi da
motocicleta apreendida, perceberam que este se achava “pinado”, ou seja, possuía sinais
de adulteração.

Assevera, ainda, a exordial acusatória, que, instado a esclarecer
a procedência do veículo, Anísio de Souza informou que havia tomado a motocicleta
por empréstimo, declinando nomes de seus antigos proprietários (José Gadelha Filho e
Francisco de Assis Lima), que, ouvidos pela autoridade policial, indicaram os réus como
sendo os autores da adulteração.

Salienta,  por  fim,  que  os  réus,  interrogados  na  Delegacia,
confessaram  a  autoria  do  crime,  detalhando  que  o  apelante  José  Leite  de  Araújo
adquirira a motocicleta junto a uma pessoa nominada “Zé da Budega”, e efetuado o
pagamento  da  monta  de  R$  50,00  (cinquenta  reais),  para  que  o  segundo  apelante,
Geraldo Gouveia de Carvalho, confeccionasse a placa “fria” para o veículo.

A denúncia foi recebida em 16/05/2012 (fl. 41/42).

Irresignados, os réus Geraldo Gouveia de Carvalho e José Leite
de Araújo interpuseram as apelações de fls. 148 e 152, respectivamente.

O apelo deduzido por José Leite de Araújo não fora recebido
pelo juízo primevo, porquanto intempestivo (fl. 154).

Em suas razões recursais  (fls.  166/167),  a defesa do apelante
Geraldo  Gouveia  de  Carvalho argumenta  que  a  instrução  processual  não  logrou
produzir prova cabal, certa e induvidosa que possa levar à conclusão de que tenha o
recorrente cometido o delito descrito na Denúncia Ministerial, devendo o apelante, por
tal motivo, ser absolvido, nos termos do art. 386, IV, do CPP.

Nas  contrarrazões  das  fls.  170/173,  a  Promotoria  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da



sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do
Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira, no seu parecer das fls. 180/188, opinou
pelo desprovimento do apelo, no seu mérito.

É o relatório.

VOTO:

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

Conheço o recurso apelatório de fl.  148, eis  que presentes os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

Compulsando a prova produzida no presente encarte processual,
concluo que não há, todavia, como subsistir tal pretensão defensiva.

Ao contrário do que afirma o apelante em suas razões, a autoria
criminosa,  nos  moldes  delineados  pelo  pórtico  inaugural  acusatório,  está
cabalmente evidenciada, não pairando quaisquer dúvidas acerca de tais considerações.

De  fato,  em que  pese  tenha  o  delito  ocorrido  altas  horas  da
madrugada, toda a prova material produzida neste processo conduz firmemente ao
fato  de  que  os  apelantes  adulteraram  o  chassi  da  motocicleta  Honda  Twister
modelo CBX 250, ano 2008, placa MCE-3558 – Araraquara/SP, apreendida pela
autoridade policial na posse de Anísio Souza Félix à época do crime.

Nesse sentido,  DOIS elementos fundamentais desencadeiam
essa conclusão: (1) o laudo pericial de exame de identificação veicular de fl. 11, que
atesta,  por  sua  vez,  a  materialidade  do  crime  perpetrado  pelos  agentes;  e  (2) o
depoimento judicial das testemunhas que confirmam, com certeza e convicção, as
informações de que foram os réus, em ação conjunta, os autores do delito, senão
vejamos:

Trecho  do depoimento  da  testemunha  Valdociro  de  Sá  Henriques  (fl.
104):
“(...) QUE  estava  em  Condado/PB  quando  José  Leite  lhe  ofereceu  a
motocileta; QUE comprou a moto porque confiava em Jean Kleber; (...) QUE
a moto Twister já veio com a placa; (…) QUE depois é que ficou sabendo
que  a  moto  estava  com  a  placa  adulterada;  (...)  QUE  ele  escutou  do
denunciado José Leite que: 'tinha dado R$ 50,00 de seu Geraldo para ir a
Patos  colocar  uma  placa';  QUE  ainda  o  denunciado  teria  dito  a  ele
declarante que Geraldo disse que: 'se acontrecesse qualquer coisa dissesse
que encontrou a placa na estrada'; (…) QUE segundo Totó a placa era de
um carro roubado de outra cidade”. 

Trecho do depoimento prestado pela testemunha Jean Kleber Pereira de
Almeida (fl. 106):

“(...) QUE trocou a moto com Zé Estevão e que a moto não possuía placa;
(…) QUE repassou a moto sem placa; QUE viu um bate boca entre os dois
denunciados acerca de quem mandou colocar a placa; (...)”



Importante  esclarecer  que,  quando o veículo  é  encontrado na
posse do agente com o sinal identificador adulterado, o ônus da prova inverte-se, sendo
incumbência deste comprovar o desconhecimento do fato delituoso, circunstância que
não se verifica no caderno processual.

Perante  a  autoridade  judiciária  (fls.  120/121),  o  apelante
confirmou que sabia da origem da motocicleta (de leilão), afirmando que a mesma tinha
uma nota, e que, ainda assim, a pedido do corréu, mandou confeccionar, na cidade de
Patos/PB, uma placa para a motocicleta.

A esses fatos, acrescentem-se as informações contidas, tanto no
interrogatório  do  corréu  José  Leite  de  Araújo  (fl.  118/119),  quanto  da  testemunha
Valdociro  de  Sá  Henriques  (fl.  104),  de  que  a  ação  do  apelante  se  dera  mediante
recompensa financeira,  concernente  no pagamento  do valor  de R$ 50,00 (cinquenta
reais).

Como o tipo previsto no art. 311 do Código Penal ostenta um
crime de forma livre, admitindo, portanto,  diversos meios de execução, da instrução
exsurge, forçosamente, a ilação de que o apelante de fato adulterou a identificação da
moto Honda Twister modelo CBX 250, ano 2008, providenciando para esta a placa de
outro veículo.

Desse modo, a reivindicação de ausência de provas, deduzida
pelo apelante, não tem como prosperar, posto que a instrução fora exitosa, angariando,
com a oitiva das testemunhas arroladas, evidências que reforçam o entendimento de que
ambos os réus, em concurso, promoveram a adulteração e remarcação da motocicleta
Honda Twister modelo CBX 250, ano 2008, ornando-lhe com uma placa “fria”, não
condizente  com  o  veículo  em  apreço,  e  sob  o  dolo  específico  de  ocultar-lhe  a
procedência (de leilão).

A  prova  pericial,  por  seu  turno,  atesta  cabalmente  a
materialidade do delito, e está em consonância com os depoimentos coligidos, tendo o
perito, subscritor do laudo de exame de identificação veicular anexo ao presente feito
(fl.  11),  concluído  que  o  veículo  se  encontrava “com  a  gravação  da  SANIV
9C2MC35008R107326 apresentando danos por instrumento contundente (pinado), com
o objetivo de prejudicar a identificação de seus caracteres”, acrescentando, ainda, que
“quanto a placa MCE3558-SP consta cadastrado em um veículo GM/CORSA WIND”.

Nesse  esteio,  diante  de  todo  o  contexto  probatório
supramencionado,  e  em  harmonia  parcial  com  o  parecer  ministerial, NEGO
PROVIMENTO ao apelo  interposto, mantendo inalterados  os  termos  da  sentença
prolatada em primeira instância.

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
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada,  para substituir  o
Desembargador 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, 12 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz Convocado


