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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0006628-79.2015.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante 

DOUGLAS EVAIGUES ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a matéria 

preliminar, e no mérito NEGARAM PROVIMENTO ao apelo, mantendo a r. 

sentença tal qual lançada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

LUIS SOARES DE MELLO (Presidente) e EUVALDO CHAIB.

São Paulo, 28 de março de 2017.

Edison Brandão

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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.      Apelação Criminal nº 0006628-79.2015.8.26.0066

Origem: 2ª Vara Criminal/Barretos

Magistrado: Dr. Luciano de Oliveira Silva

Apelante: DOUGLAS EVAIGUES ALVES DA SILVA

Apelado:  Ministério Público

Voto nº 25560  

APELAÇÃO  RECEPTAÇÃO, POSSE  IRREGULAR DE 
ARMAS e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE 
VEÍCULO   Preliminar  Nulidade  Alegação de ausência de 
laudo pericial completo no tocante ao delito previsto no art. 311 
do CP  Inadmissibilidade  Laudos periciais que foram 
completados com a confissão do acusado  Delito configurado  
Preliminar rejeitada. No mérito - Absolvição  Impossibilidade - 
Autoria e materialidade delitivas comprovadas  Alegação de o 
réu que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem  
Inadmissibilidade  Negativa de autoria isolada nos autos – 
Depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, são 
provas idôneas para a condenação   - Aplicação do princípio da 
consunção entre os delitos de receptação e de falsa comunicação 
de crimes  Inviabilidade  Delitos autônomos - Penas fixadas 
corretamente, as quais são mantidas  Reconhecimento da 
delação premiada  Não cabimento - Regime  inicial semiaberto 
 Alteração  Impossibilidade  Substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direito  Inadmissibilidade - 
Recurso defensivo improvido. 

Cuida-se de recurso de apelação 

interposto contra a r. sentença de fls. 263/268 que 

condenou o réu DOUGLAS EVAIGUES ALVES DA SILVA 

por infração ao art. 12, caput, da Lei nº 10826/03, a cumprir 

01 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa; por 

infração ao art. 180, caput, do Código Penal, as penas de 01 

ano de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa e, por 

infringir ao artigo 311, caput, c.c. art. 71, caput, ambos do CP, 

à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 

11 dias-multa, na forma do art. 69 do Código Repressivo, 

todos a iniciar em regime semiaberto.

Narra a denúncia, que no dia 16 de 
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setembro de 2015, por volta das 20h22min, na Avenida 29, nº 

465, casa 1, na cidade de Barretos, o réu manteve sob sua 

guarda 01 arma de fogo calibre 40 e munições de uso 

permitido, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, e recebeu, em proveito 

próprio, duas caminhonetes, que sabia ser produto de crime, 

bem como adulterou sinal de veículo de seu componente ou 

equipamento.

 

Inconformado, apela o réu buscando, 

preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de 

laudo pericial no tocante ao delito previsto no art. 311 do CP 

ou sua absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP. No 

mérito, requer sua absolvição alegando, em síntese, ausência 

de provas para sustentar o decreto condenatório. 

Alternativamente, pleiteia a aplicação do princípio da 

consunção, o reconhecimento do instituto da delação 

premiada, redução da pena imposta, a fixação do regime 

aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos (fls. 321/326).

Contrarrazões, fls. 328/332.

A D. Procuradoria Geral de Justiça é pela 

rejeição da preliminar, e no mérito, pelo não provimento do 

apelo. (fls. 341/350).

Relatei.

A preliminar levantada pela douta defesa 

não pode ser acolhida.

Isto porque, ao contrário do afirmado 

pela defesa, a materialidade do delito previsto no artigo 311 

do CP restou comprovada, eis que foram juntados aos autos 
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os laudos periciais de fls. 196/200 e 201/206 que 

comprovaram a remarcação da numeração do chassi, bem 

como a falsidade das placas que estavam acopladas aos 

veículos de origem ilícita.

O laudo pericial de fls. 193/195 foi 

realizado sobre peças próprias para gravações e letras e/ou 

números em baixo relevo em superfícies metálicas, peças que 

podem ser utilizadas para adulteração de algarismos de 

chassi e de motor de carros.

Por outro lado, embora nos laudos não 

constem a juntada de fichas de montagem dos veículos, 

fichas estas que atestam as características originais do 

carro e que servem de guia para uma resposta categórica e 

segura na consecução e conclusão dos exames, não se pode 

falar que os referidos laudos são incompletos, eis que os 

peritos limitaram a realizar o exame nas placas de 

identificação nos veículos e constataram as adulterações, 

portanto, sendo já o suficiente para configurar o delito 

previsto no art. 311, do CPP.

Além disso, o acusado confessou em Juízo 

que havia feito adulterações de placas e chassis nos veículos.

Assim, os laudos periciais foram 

completados com a confissão do acusado e pelas demais 

provas dos autos.

Desse modo, não se pode falar na 

ocorrência de alguma nulidade e tampouco em absolvição, eis 

que ficou realmente comprovada nos autos, a materialidade 

delitiva de tal crime, portanto, rejeito a preliminar.

No mérito, o recurso defensivo não 
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merece provimento. 

A materialidade e a autoria dos delitos 

são incontestes, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 

02/13), boletim de ocorrência (fls. 25/29), auto de exibição 

e apreensão (fls. 30/32), auto de exibição, apreensão e 

recolha (fls. 33/34), laudo pericial da arma (fls. 70/71), 

laudos periciais (fls. 185/186, 189/190, 194/195, 196/200 e 

201/206), e pela prova oral. 

                             O réu, na Polícia, preferiu o silêncio (fls. 

13).

                             Em Juízo, ao ser interrogado, confessou a 

prática dos crimes imputados a ele, confirmando que foi 

encontrada pela polícia no interior de sua casa, uma arma 

calibre 38, sem registro, e 40 munições, sendo que ambas 

eram de sua propriedade e herança de família. Confirmou 

ainda que as caminhonetes que estavam em sua posse foram 

passadas pelos próprios proprietários, Alexandre e Osvaldo, 

pois eles iriam fazer o seguro e depois tinham que sumir com 

elas. Confirmou também que os policiais encontraram uma 

placa de um veículo que lhe pertencia. Afirmou que recebeu 

as caminhonetes dos donos, sendo que a primeira pertencia a 

Osvaldo, tal caminhonete havia sido batida e foi a primeira 

que o funileiro arrumou, sendo que foram trocadas suas 

placas. Com relação à outra caminhonete foi passada por 

Alexandre,  proprietário de um açougue, e explicou ter 

recebido tal caminhonete, pois já estava na posse da outra. 

Relatou que arrumou as caminhonetes, pois estavam batidas e 

não tinha nenhuma intenção em fazer algo com elas. Contou 

que as caminhonetes eram asseguradas e foram deixadas 

pelos seus  proprietários, pois eles iriam receber os valores 

dos veículos, após queixa de furto. Acrescentou que uma 

delas trocou as placas, bem como adulterações dos chassis 
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foram realizadas com os kits de pinos apreendidos em sua 

casa (CD ROM de fls. 149 e 167/172v).

                            A sua confissão está em harmonia com as 

demais provas nos autos.

                           O policial militar Paulo Sergio da Silva, 

ouvido em Juízo, declarou ter sido acionado por um 

funcionário de uma empresa de rastreamento de veículos, o 

qual o informou que pelos indicativos de seu controle havia um 

veículo furtado no interior da oficina. Contou que o 

proprietário da oficina foi localizado, conhecido como 

''Branco'', ocasião em que foi aberta e foram localizadas no 

seu interior uma das caminhonetes que apresentava placas 

adulteradas, bem como o chassi, sendo informado que tal 

carro estava para reparos. O proprietário do 

estabelecimento forneceu o endereço do réu, eis que ele 

seria a pessoa que havia deixado o veículo para os tais 

reparos. Em diligência pelo endereço fornecido fora 

encontrada outra caminhonete na posse do acusado, que após 

pesquisas também se confirmou ser produto de furto, e que 

também se encontrava com as placas adulteradas. Além das 

caminhonetes foram encontrados três conjuntos de pinos de 

ferro com sequências de letras e de números, sendo um 

grande, um médio e um pequeno, material próprio para a 

remarcação de chassis, e também uma arma (CD ROM de fls. 

145 e fls. 160/161).

                            Assim, o policial prestou depoimentos 

harmônicos e precisos, sendo que contou minuciosamente 

como se deu toda a abordagem, revelando detalhes da ação 

desde o inquérito policial até sua oitiva em juízo, sob o crivo 

do contraditório. 

Além disso, os depoimentos destes 
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profissionais estão revestidas de fidedignidade, pois são 

funcionários do Estado, vocacionados no importante dever de 

proteção da população e investigação de crimes.

No mais, não se pode desmerecer o 

depoimento da testemunha policial apenas por sua condição 

de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:

                               “O valor do depoimento testemunhal de 

servidores policiais - especialmente quando 

prestado em juízo, sob a garantia do 

contraditório - reveste-se de inquestionável 

eficácia probatória, não se podendo 

desqualificá-lo pelo só fato de emanar de 

agentes estatais incumbidos, por dever de 

ofício, da repressão penal. O depoimento 

testemunhal do agente policial somente não 

terá valor, quando se evidenciar que esse 

servidor do Estado, por revelar interesse 

particular na investigação penal, age 

facciosamente ou quando se demonstrar - tal 

como ocorre com as demais testemunhas - que 

as suas declarações não encontram suporte e 

nem se harmonizam com outros elementos 

probatórios idôneos. Doutrina e 

jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, 

Primeira Turma, DJ 18-10-1996).

E consoante lição do mestre ARY 

BELFORT:

                                   “A tese da insuficiência testemunhal quando 

emane de agentes de Polícia, consiste em velharia 

em boa hora mandada ao bolor dos armários de 

reminiscências especiosas. Desde que 

verossímeis; desde que partidas de pessoas 

insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada 
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se lhes oponha de valia  há nenhuma razão, de 

ordem alguma, para que se repudie a palavra de, 

precisamente, pessoas a quem o Estado confere a 

missão importantíssima de, coibindo o crime, 

operar, e nada menos, a própria prisão.” 

(RJTJESP  136/477).

Ao contrário: é testemunha que depõe 

compromissada, com presunção de veracidade por ser 

funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, 

foram praticados no exercício das suas funções. 

Em sendo assim, tal depoimento reveste-

se de inquestionável eficácia probatória, principalmente 

quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório; 

não havendo provas de que teriam o único intuito de 

incriminar pessoa inocente (ônus da defesa).

O proprietário da oficina, Reinaldo Alves, 

ouvido em Juízo, disse que o réu apresentou-se como sendo o 

proprietário da caminhonete e a deixou em sua oficina, 

ocasião em que forneceu seu endereço para que fosse avisado 

quando os reparos ficassem prontos, sendo que tal endereço 

foi fornecido pela polícia. Contou que em razão disso o 

acusado foi localizado  (CD ROM de fls. 149).

O funcionário da empresa de 

rastreamento, Marcelo Alcassa Gonçalves, ouvido em Juízo, 

confirmou que trabalhava para a Empresa Tracker. Disse que, 

no dia dos fatos realizava o rastreamento de uma 

caminhonete de cor preta, quando acionou a polícia para 

realizar uma averiguação, haja vista que o rastreamento 

apontava para uma oficina de funilaria localizada na Rua 14, nº 

01245. Confirmou que o veículo furtado (caminhonete de cor 

preta) foi encontrado no interior de tal oficina, sendo que ela 

estava com as placas de Atibaia, e havia sido deixada lá por 
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um rapaz de nome Douglas. Relatou que estava na Delegacia 

quando chegou lá o acusado  que foi preso, bem como outra 

caminhonete, arma, documentos, material próprios para 

remarcação de chassis e outros objetos (CD ROM de fls. 

232).

As testemunhas de defesa arroladas pelo 

réu em nada contribuíram com os fatos, pois limitaram a falar 

da vida pregressa do acusado (CD ROM de fls. 149). 

Pois bem. 

Extrai-se do conjunto probatório que os 

fatos se deram nos exatos termos da denúncia.

 Com relação ao crime de posse de arma 

de fogo, as provas produzidas nos autos são suficientes para 

apontar a responsabilidade criminal ao réu, em virtude do 

depoimento do policial, bem como em razão de o próprio réu 

ter admitido a posse da arma de fogo e das munições em sua 

casa, razão pela qual sua conduta se coaduna com o tipo 

descrito no artigo 12 da Lei 10826/03.

 Anote-se que o fato de tal arma e 

munições serem objetos de herança, não exclui sua 

responsabilidade, eis que cabia ao réu ter providenciado a 

respectiva regularização, o que não ocorreu, portanto, sua 

condenação era medida que se impunha.

Do mesmo modo, em que pesem os 

argumentos defensivos, a condenação do réu pelo crime de 

receptação era medida de rigor, pois ficou claro nos autos 

que ele recebeu e mantinha em seu poder as caminhonetes e 

tinha ciência que seus verdadeiros proprietários iriam 

comunicar falsamente a ocorrência de furto, bem como tinha 
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ciência que iriam fraudar o seguro.

Portanto, a prova da ciência da origem 

ilícita do bem é extraída da própria conduta do agente e das 

circunstâncias da infração que cometeu. Neste sentido:

“O dolo específico constante no art. 180, caput, 

do CP, vazado no conhecimento prévio da origem 

criminosa da res, deve ser auferido através do 

exame de todas as circunstâncias que cercam o 

seu recebimento ou do exercício da posse 

propriamente dita.” (TACRIM-SP, rel. Ribeiro 

dos Santos, BMJ 86/15).

“A prova do conhecimento da origem delituosa 

da coisa, no crime de receptação pode extrair-

se da própria conduta do agente e dos fatos 

circunstanciais que envolvem a infração.” 

(TACRIM-SP, rel. Nogueira Filho, JUTACRIM 

96/240).

Ademais, sabe-se que na receptação, a 

apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a 

presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da 

prova. Nesse sentido:

                                 "Na receptação, a apreensão da coisa subtraída 

em poder do agente gera presunção de sua 

responsabilidade, invertendo-se o ônus da 

prova, impondo-se justificativa inequívoca, 

assim, se esta for dúbia e inverossímil, 

transmuda-se a presunção em certeza, 

autorizando, assim, a condenação." (TACRIM-

SP - RT 746/629).

Não tendo ele, com efeito, apresentando 

versão verossímil para a posse do produto de origem espúria, 

como lhe cabia fazer, nos termos do art. 156, do Código de 
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Processo Penal, fica evidente a configuração do elemento 

subjetivo do tipo (dolo). 

Dessa maneira, ao contrário do afirmado 

pela douta defesa, a condenação do acusado como incurso nas 

penas do art. 180, caput, do Código Penal é medida de rigor e 

deve prevalecer, eis que ficou patente o dolo em sua conduta.

Por sua vez, incabível o reconhecimento 

do princípio de consunção, entre os delitos de receptação e 

de falsa comunicação de crimes, pois conforme asseverou o 

douto Procurador de Justiça em seu r. Parecer: ''o pedido de 

reconhecimento do princípio da consunção, entre os crimes de  

receptação e de falsa comunicação de crime, este não pode ser acolhido. 

Isso porque, eventual delito praticado pelos proprietários das 

caminhonetes é autônomo em relação ao delito praticado pelo apelante. 

Aliás, o fato de ter sido praticado este crime anterior é pressuposto 

para o reconhecimento do crime de receptação aqui analisado, uma vez 

que é necessário que o bem receptado seja produto de crime'' (fls. 

348).

Por fim, a condenação do réu pela prática 

do crime previsto no artigo 311 do CP era medida que se 

impunha, pois além de sua confissão restou comprovada a 

materialidade delitiva de tal crime, conforme já explicitado, 

tendo em vista que  adulteração de chassi e também troca de 

placas originais por outro, sendo o suficiente para configurar 

o crime previsto no art. 311, do CP.

Com relação dosimetria penal, a r. 

sentença  não merece reparo.

O douto Magistrado atento ao artigo 59 

do Código Penal fixou a pena-base de todos os crimes em seu 

mínimo legal, a desmerecer, pois, qualquer alteração.
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Na segunda fase, apesar da reincidência 

do réu, tal agravante foi compensada integralmente com a 

atenuante da confissão espontânea, ficando as penas 

mantidas.

Por sua vez, não se pode falar em 

diminuição da pena ao acusado em virtude da chamada 

delação premiada, eis que não ocorreu a colaboração 

voluntária do réu, apesar de sua confissão na fase judicial. 

Todavia, não se pode falar que suas declarações contribuíram 

no desfecho da ação penal, pois os veículos foram localizados 

não em razão da conduta do apelante, mas sim por meio de 

investigações. Além disso, o réu não forneceu informações 

sobre o esquema de dublagem de veículo que provavelmente 

deve fazer parte, já que a sua alegação de que foram fatos 

isolados e que não sabia o que iria fazer com as caminhonetes 

não convence.

Desse modo, não houve delação premiada 

e sim confissão espontânea que foi considerada na fixação da 

reprimenda e resultou na manutenção em seu piso mínimo.

Com relação ao delito previsto no art. 311, 

do CP, tendo em vista ser duas as infrações apuradas, em 

continuidade, as penas foram acertadamente aumentadas em 

1/6, a teor do art. 71 do CP, resultando em 03 anos e 06 

meses de reclusão e 11 dias-multa.  

                             O regime inicial fixado foi o semiaberto, 

nada a ser modificado, eis que o acusado é reincidente, 

portanto, sendo o único compatível com as condutas 

praticadas pelo meliante, eis que merece ter uma efetiva 

punição estatal.

Inviável a substituição da pena privativa 
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de liberdade por penas restritivas de direitos, eis que o réu 

não preenche os requisitos subjetivos do art. 44, inciso III, 

do Código Penal.

Posto isto, REJEITO a preliminar, e no 

mérito NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a r. 

sentença tal qual lançada.

EDISON BRANDÃO

Relator
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