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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,  ônus  do  qual  não  se
desincumbiu.

Conforme  entendimento  do  STJ,  balizado  na
Súmula  n.  444,  “é  vedada  a  utilização  de
inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base.”

Vistos, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados;

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
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PARA REDIMENCIONAR A PENA PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10
(DEZ)  DIAS-MULTA,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM
HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Criminal  interposta por  Gustavo Vieira

Gomes face a sentença de fls. 99/102v, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª

Vara Criminal da comarca de Campina Grande, que, julgando procedente a

pretensão punitiva estatal,  condenou-o a uma pena de  01 (um) ano e 04

(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e  30

(trinta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no  art. 180, “caput” do

Código Penal.

Na  mesma  oportunidade,  foi  a  pena  privativa  de  liberdade

convertida em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à

comunidade e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos.

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

fragilidade do conjunto probatório para um decreto condenatório, ainda mais

considerando que o veículo não foi encontrado em sua posse, devendo, assim,

ser observado o princípio do “in dubio pro reo”.

Caso esse não seja o entendimento adotado,  pleiteou que,  ao

menos,  seja  reformada  a  pena  para  ser  a  pena  privativa  estabelecida  no

mínimo  legal,  além  de  que  não  teria  condições  de  efetuar  a  prestação

pecuniária determinada.

Contra-arrazoando (fls. 123/125), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da sentença objurgada.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Francisco Sagres Macedo Vieira, exarou o parecer de fls. 128/138, opinando

pelo provimento parcial do apelo para, tão somente, redimensionar a pena.

É o relatório.
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VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Gustavo Vieira Guedes, dando-o como incurso nas

sanções penais do  art. 155, “caput” e art. 180, “caput” do Código Penal,

por, no dia 06 de junho de 2016, ter sido flagrado na posse do veículo roubado

de propriedade do ofendido Carlos Emanuel Nóbrega Moreira.

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

inicialmente,  absolvê-lo,  na  sentença  de  fls.  85/90,  pelo  crime  de  furto

simples (art. 155, “caput” do CP) do veículo GOL, por força do art. 386, VII do

CPP,  eis  que  a  prova  colacionada  nos  autos  seria  inconclusiva  quanto  à

autoria.

Em  seguida,  uma  outra  sentença  foi  prolatada  (fls.  99/102v),

sendo nesta a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando-o a

uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida

no  regime  inicial  aberto,  e  30  (trinta)  dias-multa,  pela  prática  do  crime

capitulado no  art. 180, “caput” do Código Penal,  quanto ao veículo Celta,

placa NQF-8255/PB.

Na  mesma  oportunidade,  foi  a  pena  privativa  de  liberdade

convertida em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à

comunidade e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos.

Irresignado, o Apelante aludiu a fragilidade do conjunto probatório

para um decreto condenatório, ainda mais considerando que o veículo não foi

encontrado em sua posse, devendo, assim, ser observado o princípio do “in

dubio pro reo”.
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Caso esse não seja o entendimento adotado,  pleiteou que,  ao

menos,  seja  reformada  a  pena  para  ser  a  pena  privativa  estabelecida  no

mínimo  legal,  além  de  que  não  teria  condições  de  efetuar  a  prestação

pecuniária determinada.

Pois bem. Sublinha-se que a reanálise do caso em epígrafe deve

se limitar ao crime de receptação, referente ao veículo Celta, placa NQH-

8255/PB, que, ao tempo do crime, estava na posse do Sr. Lamone Abrantes

Dantas.

 A materialidade delitiva se fez comprovada por intermédio do

auto de apreensão e apresentação de fl. 08, da cópia da certidão de ocorrência

policial de fl. 13, do termo de entrega de fl. 17 e da cópia do documento à fl. 18.

Por sua vez, a autoria restou demonstrada pela própria versão do

réu, eis que não negou que, no momento do flagrante, estava na posse do

veículo Celta, o qual teria adquirido por intermédio de uma troca com um rapaz

do município de Queimadas/PB. Vejamos:

O Policial Militar  Alanjones Alves Dantas descreveu no auto de

prisão em flagrante:

Que relatou o comunicante que se encontrava de
serviço  quando  foi  solicitado  seu  apoio  pelo
soldado  Esdras  Vinícius  de  Lima  Burity  o  qual
localizara um veículo celta de placa NQH 255-PB,
roubado, o qual estava em poder de um indivíduo
conhecido da polícia como “cabecinha”, o qual é
conhecido  pela  prática  contumaz  de  furtos  de
veículos,  o  qual  foi  identificado  como  Gustavo
Vieira Guedes, de 19 anos de idade, o qual afirmou
ter sido apreendido algumas vezes quando menor;
que,  chegando  ao  local,  constatou  que  Gustavo  se
evadiu do local; que saíram em diligência, indo à casa
de  um  suspeito  de  nome  Elias,  morador  da  rua
Monsenhor José Coutinho, 91, Presidente Médici, ali
encontrando Gustavo e Elias, tendo este se evadido
do local em um corsa classic de cor prata; que na casa
de  Elias  foi  encontrado,  ainda,  o  veículo  gol  KLP
6696/PB o qual se encontrava em poder de Gustavo,
que  estava  no  interior  do  referido  veículo;  que
constatou-se  que  o  gol  também possui  restrição  do
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furto,  tendo  a  vítima  sido  localizada;  que  foi
apresentado à autoridade policial um vídeo de celular,
amplamente divulgado na mídia, no qual um indivíduo
usando  o  celta  apreendido  furta  o  gol  também
apreendido,  empurrando-o  pelas  ruas,  já  que  não
conseguiu  fazer  a  ligação  direta;  que  a  vítima  se
comprometeu a gravar as imagens em dvd e entregá-
las  na  Delegacia  responsável  pela  conclusão  deste
procedimento;  que  deu  voz  de  prisão  a  Gustavo,  o
qual confessou ao comunicante que furtou o gol por se
encontrar  com  portas  abertas,  afirmando,  inclusive,
que o dono deveria ter chegado em casa muito doido,
ou seja, esqueceu o carro com as portas destravadas;
que Gustavo afirmou,  ainda,  ter  recebido o celta na
troca de uma moto, na cidade de Queimadas/PB […]
(fl. 05) (grifei).

Em  Juízo  (mídia  digital  de  fl.  70),  ratificou  a  versão

supramencionada.

O agente policial  Esdras Vinícius de Lima Buriti, no auto de

prisão em flagrante, informou:

Que relata o comunicante que se encontrava de folga
quando avistou o veículo Celta passando em atitude
suspeita, tendo seguido-o, fazendo consulta da placa
no SINESP, constatando que tinha restrição de furto
ou roubo; que entrou em contato com Alanjones, que
se encontrava de serviço, tendo este prestado apoio,
indo ao local; que quando abordou o suspeito, este se
evadiu  do local;  que após a  chegada da guarnição,
efetuaram  diligência  procurando  o  referido  suspeito
haja vista comentários de populares de que este havia
sido o autor do furto do veículo gol furtado no bairro
Santa Cruz, na data de ontem, tendo se constatado
que,  de  fato,  este  era  o  ocupante  do  celta
abandonado no local  de  apreensão; que  foram à
casa de um indivíduo conhecido como Elias,  o qual
age em parceria com Gustavo, ali encontrando ambos,
sendo  que  Gustavo  estava  dentro  do  veículo  Gol
furtado e Elias, que estava dentro de um veículo Corsa
Classic,  se  evadindo  do  local,  tendo  a  guarnição
prendido Gustavo, trazendo-o a esta Central de Polícia
para as providências;  que o suspeito confessou aos
policiais militares ser o autor do furto do veículo gol. (fl.
06) (grifei).

Em sede judicial  (mídia digital  de fl.  70),  disse que durante as

diligências policiais receberam a informação de que o veículo celta era utilizado

por Gustavo, conhecido como “Cabeça”, e que ele rodava muito pelo Distrito



Apelação Criminal n. 0006895-91.2016.815.0011

dos Mecânicos. Logo em seguida, um celta, em alta velocidade, passou por ele

e ao pesquisar a placa do veículo constataram que ele era roubado, tendo o

réu  abandonado  o  carro  minutos  depois  e  empreendido  fuga  até  ser

encontrado pela outra guarnição.

O  réu  Gustavo  Vieira  Guedes,  quando  de  seu  interrogatório

policial, disse:

Que adquiriu  o  veículo  celta  ora  apreendido  em
Queimadas,  na  data  de  ontem,  na  troca  de  uma
moto; que o gol estava na casa de Elias, onde tinha
um carro seu guardado; que já foi aprendido quando
menor pela prática de ato infracional  semelhante ao
contido no artigo 157 do CPB (fl. 07) (grifei).

Perante a autoridade judicial (mídia digital de fl. 70), manteve a

versão sobre o ocorrido, relatando que estava no celta no momento da prisão e

que  tinha  comprado  o  veículo,  financiado,  através  de  uma  troca  com uma

motocicleta Honda 150 (ano 2010),  mas que não tinha nenhum documento

porque ainda estava devendo R$3.000,00 (três mil  reais). Afirmou que tinha

comprado  o  carro  a  um homem  do  município  de  Queimadas/PB  chamado

Jandson, o qual conhecia apenas de vista.

O possuidor do veículo Celta, Lamone Abrantes Dantas, ouvido

apenas na esfera extrajudicial, relatou:

Que  no  dia  01/06/2016,  por  volta  das  04:00,
estacionou  seu  veículo  GM/celta,  duas  portas,
ano/modelo  2010/2011,  cor  prata,  de  placa  NQH
8255/PB em frente a sua residência e se recolher para
dormir; que, no mesmo dia pela manhã, por volta das
08:00  horas,  ao  sair  de  casa,  ficou  surpreso  ao
perceber que o referido veículo havia sido furtado; que
o veículo não tem alarme; que sendo-lhe apresentada
as chaves do veículo apreendidas, o declarante testou
uma delas no seu veículo celta, tendo constatado que
a referida  deu a ignição,  tratando-se de uma chave
falsificada, visto que o declarante está de posse das
duas chaves de seu veículo. (fl. 16)
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Pois  bem.  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.

No  que  pertine  a  este  “saber  ser”,  a  jurisprudência  pátria  é

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 pela 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. 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).

Tal entendimento se encontra em harmonia com o artigo 156 do

CPP que é claro ao dispor que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer,

logo, era ônus da Defesa comprovar que não teria como o réu ter ciência da

origem ilícita do veículo comprado. 

No entanto, pesa contra o réu sua própria versão sobre o fato,

diante da circunstância de não ter os documentos do veículo, nenhum recibo

de pagamento ou mesmo da (suposta) troca efetuada, bem como o fato de

conhecer “apenas de vista” o vendedor, não se precavendo no ato da compra

em  averiguar  a  procedência  junto  aos  órgãos  de  trânsito,  medidas  estas

exigíveis ao homem comum.

A  propósito,  destaca-se  o  seguinte  trecho  da  sentença  ora

combatida:
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[…]
E  o  que  é  mais  grave,  o  total  desinteresse  em
averiguar a procedência do veículo junto aos órgãos
de  trânsito,  assim  como  providenciar  a  sua
transferência, mas não, preferiu o acusado em adquirir
um veículo no mercado negro sem se preocupar se o
mesmo era, de fato, do pseudo vendedor, e se havia
alguma restrição administrativa ou judicial.
Não  há  que  se  falar  em  ausência  de  dolo,  pois  o
homem coum médio tem ciência de que, no mínimo,
deverá checar todas as informações,  se precavendo
de futuros problemas, a origem dos produtos duráveis,
em especial, veículos, para concretizar um negócio de
valor  tão  alto,  afastando,  todavia,  a  tese  de
desclassificação  para  receptação  culposa.  (fls.
101/101v).

Nesse norte, deve ser a condenação mantida, eis que existente

um  conjunto  probatório  firme  a  apontar  que  a  ação  do  réu  se  subsume,

perfeitamente,  ao  tipo  penal  do  art.  180,  “caput”  do  Código  Penal,  não

merecendo, assim, a sentença vergastada nenhuma reforma neste ponto.

No que concerne à dosimetria, transcrevo-a para melhor análise

do tema:

Culpabilidade – ressoa normal, não ultrapassando o
descrito  no  tipo;  antecedentes –  apresenta  registro
(fls. 97); conduta social e personalidade do agente
– não apresentam registros de anormalidade;  motivo
do  crime  –  não  fora  apurado;  circunstâncias  e
consequências – não extrapolam as descritas no tipo;
comportamento da vítima – em nada contribuiu para
a conduta ilícita do agente.
Assim,  arrimado  nas  circunstâncias  judiciais  acima
referidas, em 1ª fase, estabeleço a pena-base em 01
(um)  ano  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão  e  o
pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30
do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 
Na 2ª fase, inexistem agravantes e atenuantes.
Em 3ª fase, não reconheço qualquer circunstância a
ser  considerada,  razão  pela  qual  torno  definitiva  a
pena mínimo aplicada, qual seja, de 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos
fatos.
Estabeleço,  para  o  cumprimento  inicial  da  pena,  o
regime aberto,  levando em consideração a regra do
art. 33, §2º, “c” c/c art. 59, ambos do Código Penal.
Diante do atendimento pelo sentenciado dos requisitos
estabelecidos no art. 44 do Código Penal, substituo a
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pena  privativa  de  liberdade  por  duas  restritivas  de
direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor
de 05 (cinco) salários-mínimos em favor da entidade a
ser designada pelo Juízo das Execuções Penais desta
comarca, e prestação de serviços à comunidade, 07
horas por semana, cada hora equivalendo a um dia de
condenação. (fls. 101v/102).

Ora, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal

foram avaliadas de modo correto, exceto no que pertine aos antecedentes

criminais. 

É que da leitura da certidão de fls. 95/97, vê-se que apesar de o

réu responder a outra ação penal junto ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal

da comarca de Campina Grande (ação penal n. 0008243-47.2016.815.0011)

não há a informação de que nela foi prolatada sentença condenatória, o que

impossibilita  negativar  a  circunstância  judicial  referente  aos  antecedentes

criminais.

Esse, aliás, é o entendimento pacificado pela Súmula n. 444 do

Superior Tribunal de Justiça: “é vedada a utilização de inquéritos policiais e

ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Por esta razão, deve ser a dosimetria reformada para, na primeira

fase, ser a pena-base estipulada no mínimo legal, ou seja,  01 (um) ano de

reclusão e 10 (dez) dias-multa, quantum este que se tornará definitivo diante

da ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição a

serem avaliadas.

Há de ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena como

aberto, eis que conformidade com o art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Tendo sido a pena reduzida para 01 (um) ano, deve ser a pena

privativa de liberdade convertida por uma multa ou em uma pena restritiva de

direitos (art. 44, §2º do CP), motivo pelo qual, considerando a atual idade do

réu (20 anos) e a ausência de ocupação (fl. 07), aplico ao caso a pena de

prestação  de  serviços  à  comunidade, 07  horas  por  semana,  cada  hora
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equivalendo a um dia de condenação, em local a ser designado pelo Juízo das

Execuções Penais.

Forte  em tais  razões,  dou provimento  parcial  ao  apelo para

redimensionar a pena, estipulando-a em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez)

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

Em seguida, converto a pena privativa de liberdade em restritiva

de direitos (prestação de serviços à comunidade), em local a ser designado

pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, 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 24 (vinte

e quatro) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR


