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ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0000507-19.2016.815.2002  –  1ª  Vara  Criminal  da
Comarca de João Pessoa
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Sueldes Ribeiro de Araújo
DEFENSOR PÚBLICO: Adriana Ribeiro Barboza
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba  

APELAÇÃO CRIMINAL  — CRIME DE RECEPTAÇÃO
— CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA —
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA
MODALIDADE  CULPOSA —  NÃO  ACATAMENTO  —
ELEMENTOS PROBATÓRIOS FIRMES E COERENTES
QUANTO AO CONHECIMENTO DO RÉU ACERCA DA
PROCEDÊNCIA  ILÍCITA  DO  BEM  —   VERSÕES
DEFENSIVAS  VACILANTES  —   PLEITO  DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITO  —  MEDIDA  NÃO
RECOMENDADA  —  RÉU  REINCIDENTE  E  QUE
COMETEU O DELITO QUANDO DO CUMPRIMENTO
DE  PENA  ANTERIOR  NO  REGIME  SEMIABERTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

—  Restando firme  e  segura  a  prova  coligida  no  processo,
quanto  ao  conhecimento  do  réu  da  origem  ilícita  do  bem
adquirido, em contrapartida as várias versões apresentadas pelo
réu, sobre o fato lhe imputado, não há que se desclassificar o
delito de receptação para a modalidade culposa. 

 — Embora haja possibilidade legal, nos termos do art. 44, § 3º,
do  CP,  do  réu  reincidente  ter  a  pena  privativa  de  liberdade
substituída por reprimendas restritivas de direitos,  na hipótese
concreta,  verifica-se  que  o  acusado  cometeu  o  ilícito  em
questão,  no  curso  do  cumprimento  de  pena,  no  regime
semiaberto, pelo cometimento anterior de crime de roubo, o que
demonstra que a medida não é socialmente recomendada. 
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VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em desprover o recurso, nos termos
do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal interposta  por  Sueldes
Ribeiro de Araújo, em face da sentença das fls. 123/126, prolatada pelo Juiz de
Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa, Adílson Fabrício Gomes
Filho,  nos  autos  da  ação  penal  acima  numerada  promovida  pelo  Ministério
Público  do  Estado  da  Paraíba,  que  julgou  procedente  a  denúncia  para
condená-lo pelo delito de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do CP,
estabelecendo uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime
inicial semiaberto, cumulada com 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa no
importe de um 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 

Tendo em vista a reincidência do réu, não lhe foi concedida a
substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos,
nem a respectiva suspensão, bem como o regime inicial foi fixado de forma mais
gravosa.

Ao réu foi concedido o direito de apelar em liberdade. 

“(…)

Consta  dos  autos  que  o  acusado  acima  qualificado,  no  dia  12  de
dezembro  de  2015,  por  volta  das  1.6:30,  na  Comunidade  "Rua  do
Arame",  no  bairro  do  Grotão,  nesta  Capital,  foi  preso  em  flagrante
delito  por  adquirir  e  transportar,  em proveito  próprio  uma  motoneta
TRAXX,  de  cor  azul,  chassi  LAAAXKBB090011194,  que  sabia  ser
produto de crime e pela qual pagou a quantia de R$ 2.500,00.

Conforme  se  infere  do  inquérito  policial,  na  data,  local  e  horário
acima citados,  os Policiais Militares Carlos Alberto dos Santos Silva
e Gláucio de Almeida Duarte quando realizava rondas na Comunidade
"Rua do Arame", avistaram um indivíduo a pé em atitudes suspeitas,
quando  decidiram  abordá-lo  para  revistá-lo,  não  encontrando  nada
com ele, a não ser a chave de uma motoneta.

Ao  indagar  acerca  dessa  motocicleta,  o  indivíduo  identificado
com o Sueldes Ribeiro de Araújo, disse que a mesma pertencia ao seu
tio.  Os  policiais  realizaram  uma  consulta  e  verificaram  que  a  moto
possuía um registro de roubo/furto.

Após  tal  verificação,  cientificado  Sueldes  Ribeiro  de  Araújo  da
restrição existente, mudou a versão do fato anteriormente dito e disse
que tinha adquirido a motoneta na Feira de Oitizeiro, contudo, negou
ter ciência da origem ilícita do veículo, argumentando ter comprado a
motoneta  pela  quantia  de  R$  2.500  (dois  mil  e  quinhentos  reais)  a
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uma  pessoa  que  identificou  pela  alcunha  de  "Marcelo  Ruivo",  seu
conhecido do bairro  do Grotão,  mesmo que sem qualquer  indicativo
de  procedência  legal,  posto  que  nenhuma  documentação  lhe  foi
passada nesse sentido.

Frise-se,  por fim, o fato de ter a dona da TRAXX, Priscila Fernanda
da Luz Silva, prestado depoimento, quando relatou ter sido vítima de
um  crime  de  roubo  no  dia  28  de  março  de  2015,  por  volta  das
08h0Omin.,  praticado  por  pessoa  não  identificada,  oportunidade  em
que  teve  subtraída,  mediante  gave  ameaça  exercida  com  arma  de
fogo,  a  sua  motoneta,  comprada originariamente  por  Severino  Alves
dos Santos, pessoa que lhe repassou em contrato de compra e venda.

Mesmo  que  tenha  Sueldes  Ribeiro  de  Araújo  revelado  a  quem
adquiriu  a  motoneta  e  o  valor,  isso  não  indica  que  não  tinha
conhecimento  da  sua  origem  ilícita  e  tanto  é  verdade  que  ao  ser
abordado  apresentou  uma  versão  e  ao  ser  comunic  da  restrição  de
roubo/furto, a mudou completamente.

Ademais  de  destacar  que  Sueldes  Ribeiro  de  Araújo  já  registra
condenação por crime de roubo,  estando atualmente cumprindo pena
no regime semiaberto, o que evidencia ser pessoa bastante experiente,
fato que justifica a alteração da versão inicial da origem da motoneta,
bem ainda que era sabedor de sua procedência criminosa.
Muito  embora  nos  autos  não  conste  a  certidão  de  antecedentes
criminais de Sueldes Ribeiro de Araújo, feita a consulta no sistema do
Poder Judiciário,  se constatou que efetivamente já foi  condenado por
crime de roubo em regime fechado, estando no processo de execução
da   pena  que  lhe  foi  imposta,  tendo  progredido  para  o  regime
semiaberto,  fato  que  impede  a  concessão  do  beneficio  da  suspensão
condicional do processo.

(...)”

Em  suas  razões  recursais,  fls.  127/136,  pleiteia  a
desclassificação  para  receptação  culposa  e  substituição  da  reprimenda  privativa  de
liberdade por restritivas de direitos. 

Nas  contrarrazões  das  fls.  141/148,  o  Parquet  pugnou  pelo
desprovimento do recurso apelatório e, consequente, manutenção da sentença recorrida. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através de parecer do
Procurador Álvaro Gadelha Campos, fls. 155/157, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO.

O tipo penal, no qual o réu se encontra incurso, preceitua:

Receptação
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Art.  180 -  Adquirir,  receber,  transportar,  conduzir ou ocultar,  em proveito
próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que
terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:  (Redação dada pela Lei nº
9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.  (Redação dada pela Lei nº
9.426, de 1996)

Por sua vez, a  irresignação da defesa versa sobre os seguintes
pontos: a) desclassificação de receptação dolosa para culposa; e b) substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

A matéria dispensa maiores delongas.

No  que  toca  ao  pedido  de  desclassificação  do  crime  de
receptação  para  modalidade  culposa,  sob  o  argumento  de  que  o  réu  desconhecia  a
origem ilícita do veículo, não merece prosperar.

De acordo com os elementos coligidos, fls. 06/07 e mídia das
fls.  107,  verifica-se que os depoimentos dos policiais  militares responsáveis  pela
prisão em flagrante do réu são firmes e coerentes  no sentido de afirmar que, por
ocasião da abordagem policial, o acusado detinha a chave da motocicleta apreendida e
asseverou, num primeiro momento, que a motocicleta pertencia a um terceiro, seu tio, e,
após ter sido advertido que a moto era produto de crime, assentou que a tinha adquirido
na Feira de Oitizeiro, pela quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mas não
possuía nenhum documento do veículo. 

Enquanto isso,  percebe-se que a versão dos fatos dada pelo
réu é vacilante e não possui o condão de desclassificar o tipo penal em comento, já
que, na esfera policial, assumiu a propriedade da moto, sob a alegação de que a teria
adquirido de “Marcelo Ruivo”, seu conhecido do bairro Grotão, já, em juízo, o réu traz
nova exposição dos fatos, asseverando que a motocicleta apreendida pela polícia não era
sua,  a  chave  que  possuía,  quando  da  abordagem  policial,  era  do  cadeado  da  sua
residência e sequer sabia quem era o detentor do veículo. 

Quanto  ao  pleito  de  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por restritivas de direitos, sob a alegativa de que, embora reincidente, o réu
deveria obter o benefício, melhor sorte não assiste a defesa, vez que, embora haja tal
possibilidade legal, nos termos do art. 44, § 3º, do CP, na hipótese concreta, tal benesse
não é socialmente recomendada, pois o acusado, ora apelante,  cometeu o ilícito em
questão, no curso do cumprimento de pena, no regime semiaberto, pelo cometimento
anterior de crime de roubo. 

 
Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO

PROVIMENTO AO APELO. 

Após  o  prazo  de  embargos  de  declaração,  sem manifestação,
expeça-se mandado de prisão.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art1
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É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Márcio Murilo
da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor,
e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de Desembargador, vogal). Ausente justificadamente o Desembargador Carlos Martins
Beltrão Filho. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
                    Relator


