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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001688-24.2010.815.0981 – 1ª Vara Mista
da Comarca de Queimadas

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO : Antônio de Souza Veloso
DEF. PÚBLICA: Marize Pimentel de Figueiredo Luna

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação  dolosa. Art.
180, caput, do Código Penal. Absolvição. Irresignação
ministerial. Provas da autoria e materialidade. Objeto
de  origem  ilícita  encontrada  na  posse  direta  do
recorrido.  Inversão  do  ônus  da  prova.  Dolo
evidenciado.  Condenação  que  se  impõe.
Provimento parcial do apelo.

- Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em
poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova,
impondo-se justificativa inequívoca, portanto, se esta
for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção
em certeza, autorizando, assim, a condenação. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.
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Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO, para condenar o réu Antônio de Sousa Veloso, como
incurso nas sanções do art. 180,  caput, do Código Penal, e manter a sua
absolvição pelo delito do art. 311 do Estatuto Repressor, em harmonia com o
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal do Ministério Publico, à fl.
138, irresignada com a sentença, de fls. 136/137, que julgou improcedente
a denúncia, e absolveu o réu Antônio da Silva Veloso, com fulcro art. 386,
inciso III, da Código de Processo Penal. 

Razões do apelo, nas fls. 139/140:

“(...)
Segundo entendimento do douto juiz  a quo,  a conduta
praticada  pelo  Apelado  não  decorreu  de  dolo  e,  sendo
assim, o mesmo foi absolvido na forma do art. 386, III do
Código de Processo Penal.
O magistrado sustentou a absolvição do Apelado aduzindo
apenas que o preço pago pelo veículo  foi  proporcional,
não sendo considerado na sentença o fato do carro se
encontra  com  o  motor  adulterado,  chassis,  e  ainda
numeração dos vidros, sem falar que o Denunciado não
tinha recibo do citado veículo.
Em  que  pese  o  entendimento  do  douto  magistrado,
pensamos que o caso tem contexto diverso,  posto que
entendemos que o Apelado agiu dolosamente, uma vez
que  é  dever  de  tudo  cidadão  comprador  analisar  a
procedência  do  bem que está  adquirindo,  notadamente
quando se trata de veículos.
Nos  autos  consta  perícia  efetuada  no  veículo
comprovando que havia várias adulterações.
Os  policiais  que  flagraram  o  Apelado  com  o  veículo
adulterado disseram que as adulterações eram visíveis de
tal forma que não poderiam ser ignoradas por qualquer
pessoa, por mais inocente que fosse.
Portanto,  diante  do  que  foi  apurado  nos  autos,  vê-se
claramente que o Apelado praticou a conduta tipificada no
art.  180 caput  do  Código  Penal,  uma vez  que querem
compra um carro complemento adulterado com certeza
sabe que comprou um veículo produto de crime. Tanto
isso  é  verdade,  que  o  Apelado  ao  perceber  que  seria
abordado pela Polícia Rodoviária Federa, tratou logo de
fugir do local.
Isto posto, requer este parquet o provimento do presente
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apelo em todos os seus termos.
(...)” (sic)

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 142/144,
pugna pela manutenção integral da sentença absolutório.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, através
do Dr. Paulo Barbosa de Almeida, em parecer, de fls. 149/153, opinou pelo
provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço do apelo, porquanto tempestivo, cabível e
adequado. 

Ausentes  preliminares  suscitadas  pelas  partes,  ou  as
quais tenha que conhecer de ofício.

Sem embargos  de  ideias,  o  apelante  pede  a  completa
reforma da sentença que absolveu o réu, condenando-o como incurso nas
sanções do art. 180, do Código Penal.

A teor do aduz, em suma, era de total ciência do apelado
a procedência ilícita do carro apreendido em seu poder, conforme consta da
prova amealhada nestes autos.

Foram os fatos denunciados, nas fls. 02/04:

“(...)
No dia 11 de julho de 2010, por volta das 01h00min, na
BR 104, nesta cidade, em operação da PRF o veículo do
Denunciado foi abordade, momento em foi constato pelos
policiais rodoviários indícios de adulteração no chassi do
veículo, bem com a falta de numeração no motor, nos
vidors, plaquetas e adesivos. Tal veículo foi adquirido pelo
Denunciado por valor totalmente desproporcional, sendo,
certamente, produto de crime.
Depreende-se dos autos que o Denunciado tentou evadir-
se da BR quando percebeu que em frente ao Posto da PRF
de Queimadas, policiais abordavam veículos que por ali
transitavam. Em virtude disso, os policiais imediatamente
providenciaram a busca do veículo, que ao ser abordado,
foi constatado inúmeras irregularidades, tais como:
adulteração no chassi, falta de numeração no motor e
vidros, plaquetas adesivas, fato esta comprovado pelo
laudo de identificação veicular.
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Ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado
afirmou que adquiriu o veículo por R$ 3.000,00 (três mil
reais) a uma pessoa que negocia com carros.
(...)”

O auto de apreensão e apresentação, de fl. 10, identificou
o veículo como sendo 01 (um) Fiat Uno Mille EX, de placas MNS 7193/PB,
99/99, de cor verde, chassi 9BD158068X4046216, registrado em nome da
Cia Itaú Leasing Mercantil  (ver  cópias  dos  documentos,  às  fls.  19/20),
apreendido em poder do acusado Antônio de Souza Veloso.

Já o laudo nº 2.347/2010, de identificação veicular, às fls.
38/45, concluía que o veículo apreendido se apresentava adulterado, com
remoção de seu NIV original e regravação de outro NIV, bem como com a
remoção da codificação identificadora do motor e destruição da impressão da
VIS  nas  etiquetas  adesivas  de  segurança  e  nos  vidros,  impossibilitando,
assim, a identificação original do carro.

Os  policiais  rodoviários  federais,  Daniel  Pereira  do
Nascimento  e  Edgley  Sousa  do  Bú,  respectivamente,  nas  fls.  29/30,
descreveram a ação policial que apreendeu o veículo, afirmando que no dia
11/07/2010, por volta de 01h00, estavam procedendo operações policiais,
quando avistaram um carro em atitude suspeita, abordando-o e procedendo
as averiguações de praxe logo perceberam as adulterações no Fiat Uno, sem
explicações  do seu  proprietário,  que disse  desconhecer  tais  fatos,  e  que
comprara o carro de um terceiro, identificado por Raminho.

Interrogado na esfera policial, na fl. 12, o denunciado
afirmou, no dia do 11 de julho de 2010, por volta de 01h00, quando
retornava de Barra de Santana com destino para Queimadas, deparou-se
com operação da PRF, momento em que tentou se evadir, sendo pego pelos
policiais por trás do Hospital Regional de Queimadas, quando foram
solicitados os documentos e depois foi conduzido para o Posto Rodoviário,
local em que informou que havia adquirido o veículo de um homem chamado
Raminho, negociador de veículos e morador do Sítio Serrinha, pelo valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), admitindo, ainda, que não tinha carteira de
habilitação veicular.

Ouvido  perante  a  autoridade  policial,  José  Severino  do
Ramos  Rodrigues,  simplesmente  chamado  de  Raminho,  contou  que  foi
proprietário do carro, desconhecendo sua origem ilícita, tendo-o adquirido da
pessoa conhecida por “Velho”, residente no Sítio Riachão da Barra, tendo
trocado uma moto pelo carro, numa negociação de aproximadamente R$
3.000,00 (três mil reais), dois dias depois o revendeu ao ora apelado (fl.
32).

“Velho”  por  sua  vez,  é  Valdigles  Barbosa  Marinho,  que
falou  ter  sido  proprietário  do  Fiat  Uno,  tendo  adquirido  o  carro  por  R$
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3.500,00  (três  mil  e  quinhentos  reais)  de  um  terceiro  chamado
simplesmente  de  Júnior,  no  Município  de  Barra  de  Santana,  à  época  há
pouco  mais  de  60  dias,  havendo  repassado-o,  posteriormente,  para
Raminho, que o entregou para o ora recorrido. No seu depoimento, ainda
consta que não sabia da origem ilícita do veículo, tudo na fl. 31.

Na judiciosa instrução, o policial Edhley Dousa do Bú (fl.
74), foi escutado, sem muito a acrescentar, disse que o então acusado não
deu justificativas para as adulterações encontradas, mas que demonstrava
não ter ciência de tais fatos.

Já o policial Daniel Pereira do Nascimento, depondo em
Juízo, na fl. 124, revelou que o carro foi abordado após tentativa de evasão
de  barreira  policial,  quando  constatou-se  todas  as  adulterações  depois
confirmadas pela autoridade policial  e  pelos peritos.  Falou,  ademais,  que
Antônio de Sousa Veloso se mostrou nervoso com todo o ocorrido.

Ouvido também na esfera judicial, José Severino Ramos
Rodrigues, vulgo Raminho (fl. 95), nada revelou de novo, ressaltando que
não suspeita da origem ilícita do carro, por se tratar de veículo alienado,
com 02 prestações ainda para quitar.

Tal  desconfiança  também não  se  fez  presente,  quando
“Velho” adquiriu o carro ainda sob aspectos de alienação, conforme disse
perante a autoridade judiciária, na fl. 118.

Interrogado  em  Juízo,  às  fls.  126/127,  o  ora  apelado
apenas se limitou a falar que não sabia de origem ilícita do carro, pensara
ter pago um preço justo e que tentou fugir da fiscalização, porque o carro
teria emplacamento atrasado e estava com alienação atrasada, faltando o
pagamento de 02 prestações, que foram dispensadas no ato da compra,
efetuada num valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Segundo falou, no ato
da compra, procurou ver o chassi do Fiat Uno, mas não o encontrou, dando-
se  por  satisfeito  pela  placa  ser  a  mesma  constante  no  documento  que
recebera.

Pois bem. in verbis o tipo penal pelo qual foi denunciado:

“Receptação
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:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Sendo de natureza complexa o delito de receptação
dolosa, exige a configuração de ambos os requisitos integrantes de sua
descrição, quais sejam, a comprovação da procedência ilícita do bem e a
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ciência do agente sobre essa circunstância. 

Se o cotejo das provas documentais com as orais,
especialmente com os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
dos agentes, evidenciam circunstâncias que levam à conclusão sobre a
caracterização do elemento subjetivo do referido tipo, e à ciência do agente
quanto à procedência ilícita do bem objeto do crime, não há amparo à
absolvição. 

O  dolo na receptação, via de regra, é de difícil
comprovação, por se tratar de comportamento meramente subjetivo do
agente, cuja demonstração em juízo, geralmente, depende da confissão. 

Entretanto, na maioria dos casos, o réu nega a ciência da
origem ilícita do bem. Assim, a prova se formará indiretamente, extraída da
conduta do réu e das circunstâncias fáticas e indícios que envolvem o delito.

Verifica-se, entretanto, no caso em tela, que os elementos
coligidos se mostram suficientes para apontar que o acusado tinham ciência
da procedência ilícita do bem encontrado em sua posse, tendo em vista o
fato de que o carro, passado por pelo menos 03 pessoas, num o período tão
curto, não sugeriria boa procedência. 

Outrossim, não fosse só esse simples elemento, o valor
deste automóvel nos idos deste ano de 2014, segundo dados da Tabela FIPE
– Fundação Instituto  de Pesquisas  Econômicas,  modelo  Fiat  Uno Ex,  5p,
ano/modelo  1999/1999,  hoje valeria  em torno de R$ 9.000,00 nas  suas
melhores  condições  (ver  http://www.fipe.org.br/web/index.asp?
aspx=/web/indices/veiculos/introducao.aspx).

Importante destacar que a apreensão da res na posse do
agente é circunstância que gera a presunção de responsabilidade, invertendo
o onus probandi, ou seja, caberá ao réu provar a licitude da posse sobre a
coisa, o que não se fez nestes autos. A propósito, transcrevo, os seguintes
julgados: 

“Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao
acusado demonstrar acima de toda a controvérsia, que
adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder,
pois como se trata de hipótese em que o princípio do ônus
da prova tem aplicação inversa, toca ao acusado pôr de
manifesto a regularidade de sua condição.” (TACRSP,
RJTACrim 34/235). 

“No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto
de crime em poder do réu enseja a inversão no ônus da
prova, cabendo ao acusado demonstrar o
desconhecimento da origem ilícita da Res.” (TJDF; Rec
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2012.03.1.002181-0; Ac. 688.886; Segunda
Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro
Belinati; DJDFTE 03/07/2013; Pág. 161)

No caso, apesar de não se poder perscrutar a consciência
do apelante, de modo a se evidenciar a presença do elemento subjetivo do
delito, as circunstâncias em que os atos foram praticados, bem como as
incongruentes justificativas apresentadas pelo recorrido, apontam para a
ocorrência da infração penal. 

Assim, não há cogitar de absolvição para a receptação,
vez que o comete aquele que adquire de forma ciente o bem fruto de crime
anterior, como no caso em apreso, onde as circunstâncias indicam
seguramente que havia ciência do denunciado. 

Acompanha o raciocínio:

“Receptação dolosa. Contexto probatório suficiente para
juízo condenatório. Quem adquire produto de crime,
tendo ciência de tal circunstância, comete o delito de
receptação dolosa.” (TJRS; ACr 0308290-
33.2014.8.21.7000; Porto Alegre; Quarta
Câmara Criminal; Rel. Des. Aristides Pedroso de
Albuquerque Neto; Julg. 16/10/2014; DJERS
28/10/2014)

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO
APELADO. NECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. BEM DE ORIGEM ILÍCITA
ENCONTRADA NA POSSE DIRETA DO RECORRENTE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO.
ISENÇÃO DA CUSTAS PROCESSUAIS. RÉU
HIPOSSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.  1. Comete o
crime de receptação o agente que adquire em proveito
próprio coisa que sabe ser produto de crime. 2. Nos
crimes de receptação, a prova do elemento subjetivo é
realizada por meios indiretos, devendo-se levar em conta
os indícios e as circunstâncias em que os fatos
aconteceram. 3. Em se tratando de crime de receptação,
em que o bem é apreendido na posse do réu, inverte-se o
ônus da prova, competindo ao acusado provar o
desconhecimento quanto à origem ilícita da Res. 4. Uma
vez que o apelado trouxe aos autos declaração de
hipossuficiência financeira, é medida de Justiça isentá-lo
do pagamento das custas processuais. 5. Recurso
provido.” (TJMG; APCR 1.0569.09.015967-8/001;
Rel. Des. Marcilio Eustaquio Santos; Julg.
28/08/2014; DJEMG 05/09/2014)
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É de conhecimento geral que, para ter existência legal,

um veículo automotor necessita estar documentado, com certificado que o
identifique, além de ter no seu corpo físico, sinais de sua legalidade, como
marcações numéricas nos vidros, chassi e motor – no caso dos autos, todos
visivelmente alterados – bem como o seu proprietário, mesmo porque os
veículos automotores, nos dias atuais, não somente tem existência física,
como também documental. 

In casu, o dolo é o direto e não o eventual, cuja
comprovação emerge da prova indiciária que dá sustentação ao livre
convencimento do julgador, conforme autoriza o art. 239 do CPP, in verbis:
"considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação
com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou
outras circunstâncias". Isso em face da impossibilidade de adentrar-se no
pensamento do indivíduo, impossível seria se não fosse dessa forma indicar
o elemento subjetivo de um crime. 

Magalhães Noronha, em seu Curso de Direito Processual
Penal, Saraiva, 1982, 14ª ed., p. 130/131, ensina que o indício é a "... prova
indireta porque a representação do fato a provar se faz através de
construção lógico-crítica [...]"o raciocínio indiciário é um silogismo: premissa
maior - a proposição geral; premissa menor - o fato ocorrido; conclusão
lógica - a prática do delito". 

Valendo-me dessa lição o que se tem é que, no presente
caso, a premissa maior é que todo veículo automotor tem que ter
documento e seus sinais visíveis. Essa premissa é abstrata e genérica. A
premissa menor é que todo veículo que não tenha tais elementares não tem
origem para fins comerciais. É essa a premissa concreta, real e particular. 

Conclusão lógica: aquele que adquire veículo sem
documentação legal, bem como desprovido de sinais que demonstrem sua
origem e fim, de pessoa estranha e de que não se tem nem ao menos o
nome completo, o faz ciente de que está adquirindo bem de origem
delituosa. 

Trata-se de utilização de raciocínio dedutivo ou indutivo,
com que o legislador dá sustentação à prova indiciária, que deve ser
analisada como qualquer outro elemento de convicção. 

Assim, os indícios, quando concludentes e exclusivos de
qualquer hipótese favorável ao acusado, autorizam um juízo condenatório,
como na presente hipótese. 

Nesse sentido são as reiteradas decisões dos mais
diversos tribunais do país. Confirma-se: 

“De acordo com o princípio da livre convicção do Juiz, a



9
prova indiciária ou circunstancial tem o mesmo valor das
provas diretas, pois mesmo que a prova estritamente
extrajudicial não possa embasar condenação, se, somada
a outras, apresentar elementos positivos de credibilidade,
é o suficiente para dar base a uma decisão condenatória.”
(TJSP - in Revista dos Tribunais, v. 748, p.
599). 

“O indício vale como qualquer outra prova e impossível o
estabelecimento de regras práticas para apreciação do
quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao Juiz
sopesar a valia desse contexto, e admiti-lo como prova, à
luz do art. 239 do CPP. Uma coleção de inícios, coerentes
e concatenados, pode gerar a certeza reclamada para a
condenação.” (TACrimSP - in Revista dos
Tribunais, v. 758, p. 583). 

No presente caso a prova indiciária é tranquila para
afirmar o dolo do réu, por ter adquirido de pessoa  conhecida apenas por
“Raminho”, por valor abaixo do preço de mercado, veículo sem sinais
identificadores, ou com estes visivelmente alterados. 

Diante desse contexto, a condenação do apelante pela
prática do delito de receptação dolosa é medida natural e resultante da
análise pontual e correta das provas existentes nos autos, à luz do princípio
do contraditório e da razão lógica. 

Neste ponto, em virtude de ser imperioso o provimento
do recurso ministerial.

Observadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo
59 do Código Penal, tenho que a culpabilidade, os motivos do crime e as
consequências e circunstâncias do delito são comuns ao tipo; quanto aos
antecedentes criminais, de  fl. 22,  demonstram que o réu é primário; já a
conduta social  e a personalidade do acusado, não  estão  amparadas  por
elementos  suficientes  para  que  se  mostrem  prejudiciais  ao  apenado  as
circunstâncias do delito e a conduta da vítima, não se aquilata na presente
demanda. 

Desse modo, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 10 (dez)
meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo
(1/30) salário mínimo. 

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes. 
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Na terceira fase, não há causas de aumento ou

diminuição da pena, pelo que as reprimendas ficam definitivamente
concretizadas em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. 

O apelante faz jus à substituição da pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos, pois preenche os requisitos
constantes no art. 44, do CP. Assim, aplico-lhe a substituição, a saber:
prestação de serviços à comunidade a ser cumprida em local e condições a
serem impostas pelo Juiz da Execução Criminal.

Ressalto, ainda, que, conforme estabelecido em sentença
de primeiro grau, correta foi a absolvição do apelado pelo delito do art. 311
do  Código  Penal,  eis  que  não  há  nos  autos  qualquer  elemento  que
demonstre  a  adulteração/remarcação  no  número  de  chassis  ou  sinal
identificador do veículo automotor.

Dessa  forma,  sem  mais,  CONHEÇO  E  DOU
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO,  para  condenar  o  réu  Antônio  de
Sousa Veloso, como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal
e manter a sua absolvição pelo delito do art. 311 do Estatuto Repressor, em
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da
Câmara  Criminal  e  revisor,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição
limitada), relator, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor
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
fevereiro de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


