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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 0002041-59.2013.815.0011 –  1ª Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Rúbio André Fernandes Monteiro Coelho Feitosa
ADVOGADOS : Francisco Pedro da Silva, Harley Hardenberg Medeiros

  Cordeiro e Arthur Bernardo Cordeiro
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação.  Art.  180,
caput, do Código Penal. Condenação. Irresignação.
Ausência  de  provas  da  autoria  e  materialidade.
Inocorrência. Bem de origem ilícita encontrada na
posse  direta  do  recorrido.  Inversão  do  ônus  da
prova.  Dolo  evidenciado.  Condenação  que  se
impõe. Desprovimento 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,  que  aqui  deve  ser  mantida  sem
ressalvas. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E NEGAR
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PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal do réu Rúbio André
Fernandes Monteiro Coelho Feitosa, à fl. 165, irresignado com a sentença,
de fls. 155/159, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para
condená-lo como incurso nas sanções do art. 180, do Código Penal, a uma
pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo  vigente  à  época  do  fato  criminoso, absolvendo-o das
imputações do crime previsto no art. 311, do mesmo ordenamento penal,
com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões do recurso, às fls. 166/167, pede
absolvição, em função da inexistência do delito, vez que usou o carro
apenas emprestado de um corretor, posto que seu próprio veículo estava
em revisão, deslocando-se de João Pessoa para Campina Grande, em
razão de uma urgência médica, por problemas de saúde de sua esposa,
não tendo ciência da origem ilícita do bem que conduzia.

Contrarrazões do Ministério Público, nas fls. 169/172,
pugna pelo desprovimento do apelo.

Outro apelo foi encartado, às fls. 191, desta feita,
esculpido nos moldes do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal,
inclusive, com procuração para novos advogados. Entretanto, havendo o
apelo anterior, com razões recursais, precluiu o novo recurso conforme fl.
198.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, às
fls.200/201, através de parecer do Dr. Álvaro Gadelha Campos, Procurador
de Justiça, opinou pelo não provimento do recurso apelatório.

É o relatório.

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

Conheço do apelo, porquanto tempestivo, cabível e
adequado. 

Sem preliminares, aduz o apelante que nenhum delito
foi cometido, já que desconhecia a origem ilícita do carro que conduzia.

Segundo diz, o veículo teria sido pego emprestado de
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um corretor da Capital, utilizado em função de que o seu carro próprio
estava em manutenção, e precisava se deslocar de João Pessoa para
Campina Grande, em razão de um problema de saúde de sua esposa.

Por tais razões, requer sua absolvição com espeque no
art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Vejamos o que consta dos autos.

Primeiro, os termos da denúncia (fls. 02/05):

“(...)
Consta no procedimento inquisitorial que, no dia 05 de
dezembro de 2012, por volta das 00h:04min, nas
imediações do contorno “Raimundo Asfora”, nesta
cidade, o denunciado acima qualificado, foi preso em
flagrante delito por ter adquirido/recebido e conduzido,
em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de
crime, além de ter adulterado número de chassi do
veículo VW/GOLF SPORTLINE, cor vermelha, placas
KHR-6844-PB, entre outros sinais identificadores do
referido veículo.
Insurge dos autos que, a testemunha Alexandre
Augusto Soares de Farias (policial rodoviário federal)
estava em serviço, quando recebeu a informação
oriunda da Central de João Pessoa-PB de que u
indivíduo condutor de um automóvel GOLF havia
discutido com um caminhoneiro e que teria lhe
apontado uma arma de fogo, evadindo-se do local no
sentido Capital/Campina Grande-PB.
Incumbido da missão de encontrar o indigitado, o
policial federal se dirigiu até o contorno “Raimundo
Asfora”, entrada desta cidade, no animo de intercepta-
lo. Ao passar por aquele ponto, o agente federal
abordou o denunciado solicitando-o a documentação do
veículo. Em análise dos documentos, o policial
constatou algo errado em razão de o CRVL do veículo
conter o endereço do proprietário do veículo, mas estes
dados não se encontravam inseridos nos documentos
atuais.
Em diligência, o agente federal realizou pesquisas no
sistema “combate ao crime”  com base na numeração
contida nos documentos apresentados, verificando que
aquela documentação era proveniente de produto de
crime, outrora, oriundo de um lote furtado do DETRAN-
PE. A documentação apreendida é fruto perpetrado em
face do Detran-PE, ocorrido no dia 01 de dezembro de
2012, cuja numeração em inclusa é 869976226,
conforme relatório de documentação roubado e
extraviados carreados as fls. 13/15.
Em análise das condições do veículo e de sua
documentação, verificou-se ainda haver fortes indícios
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de adulteração da numeração do chassi, de etiquetas
do motor, das portas e vidros. Os policiais encontraram
no porta-malas do veículo uma etiqueta de
identificação intacta, ou seja, sem adulteração, do qual
apresentava o número original do chassi
9BWABO1J6A4011980, revelando todas as demais
características verdadeiras do automóvel, como
modelo/marca/cor e a numeração da placa original
KKK-5370-PE.
Ressalte-se que, a numeração da placa original supra
citada encontrava-se sob restrição de roubo/furto.
Diante de todos os contundentes indícios da prática de
adulteração de numeração de chassi e da falsificação
de documentos, os policiais federais deram voz de
prisão em flagrante delito ao denunciado, conduzindo-o
até a Central de Polícia.
Pelos fatos que circundam o caso em comento,
constata-se que o denunciado recebeu o automóvel
sabendo ser proveniente de proveito de crime,
conduzindo o veículo a cidade de João Pessoa/PB até a
cidade e, com animo de revender o referido carro
roubado “legalmente”  e como se proprietário fosse
“legitimamente”, induzindo outrem a erro para obter
vantagem econômica ilícita, razão pela qual falsificou o
documento de Registro e Licenciamento e adulterou a
numeração do chassi original entre outros componentes
identificadores do veículo (fls. 13/18).
Destaca-se o fato de que, em que pese das escusas
exaradas pelo acusado negando a autora dos crimes
que lhe foram imputados diante da autoridade policial,
as circunstâncias fáticas e documentais comprovam a
ocorrência do evento delituoso, sendo patente tanto a
autoria quanto a materialidade do ilícito penal.
Portanto, com esta conduta ilícita, sobejam indícios
suficientes de autoria e prova inconteste da
materialidade do crime de receptação qualificada e de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
razão pela qual emerge in casu justa causa a presente
persecução penal em face do denunciado.
(...)”

Apurados os delitos imputados, o réu/apelante foi
condenado nas sanções do art. 180, do Código Penal, a uma pena de 01
(um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez)
dias-multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo,
vigente à época do fato delituoso, e absolvido das imputações do crime
previsto no art. 311, do mesmo ordenamento penal, com base no art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Das provas amealhadas, podemos destacar:

O auto de apresentação e apreensão, do veículo Golf,
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de cor vermelha, ano/modelo 2010/2010, placas clonadas KHR 6844-PE,
cujo chassi original é 9BWABO1J6A4011980, de placas KKK 5370-PE, com
restrição de roubo/furto, de propriedade de Sônia Maria Araújo, com CRLV
fazia parte de um lote no ano de 2010.

O relatório de documentos roubados e extraviados da
Secretária das Cidades, do DETRAN-PE, à fl. 18, identifica o documento
apreendido em poder do réu/apelante como sendo aquele usurpado da
instituição, sob o nº 869976226.

Outrossim,  o  laudo  de  exame  pericial  químico
metalográfico,  nas  fls.  69/71,  concluiu  que  o  veículo  apreendido  se
encontrava adulterado, por meio de remoção do NIV original e posterior
remarcação com outro NIV,  inclusive,  com raspagem da numeração do
motor, sendo, com os dados coletados, possível a identificação original do
carro,  como  sendo  de  placas  KKK  5370-PE,  NIV  original
9BWABO1J6A4011980, dados estes adulterados para fazer o automóvel se
passar por clone do Golf vermelho, de placas KHR 68-44-PE, com chassi
nº 99BWAB01J0A4017922.

Os  testemunhos  colhidos  na  esfera  policial,  davam
conta dos seguintes fatos:

“encontrava-se  neste  município  de  Campina  Grande,
em  uma  operação  quando  recebeu  uma  informe  da
central de João Pessoa, onde dizia que um elemento
num  Golf  vermelho  havia  discutido  com  um
caminhoneiro e mostrado uma arma contra ele; QUE o
condutor se dirigiu ate esta cidade de Campina Grande,
no contorno Raimundo Asfora, onde ficou aguardando o
veículo com as caracterisrtica que fora anunciada; QUE
por votla das 22h, o citado veiculo vinha adentrando na
cidade de Campina Grande e este então foi abordado e
pedido  documentação  sua  e  do  veículo;  QUE  o
motorista  do  veículo  abordado,  um  VW/GOLF
SPORTLINE,  COR  VERMELHA,  PLACA  KHR6844-PB,
apresentou  o  CRLV  do  veículo  onde  constava  como
proprietário do veículo a pessoa de nome SÔNIA MARIA
ARAÚJO;  QUE  fora  revistado  o  veículo,  mas  não
encontrou nenhuma arma: QUE o condutor ao analisar
o CRLV do veículo, achou algo estranho visto que havia
os dados de endereço do proprietário do veículo, o qual
nao  mais  existe  nos  documentos  atuais;  QUE  o
condutor  solicitou  a  consulta  no  site  "combate  ao
crime"  com  base  na  numeração  do  documento
supracitado e fora informado que era proveniente de
um lote de documentos roubados,  cuja numeração é
869976226.  roubado  em  01/12/2012,  conforme
relatório  de  documentos  roubados  e  extraviados  do
Detran-PE, apresentado pelo condutor; QUE ao analisar
o  veículo  e  o  chassi,  foi  constatado  indícios  de
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adulteração no chassi, etiquetas do motor e das portas,
além da numeração dos vidros; QUE havia no porta-
malas,  uma  etiqueta  de  identificação  que  não  havia
sido adulterada, na qual constava o chassi do veículo
original,  o  qual  seria  9BWABO1J6A4011980,  com as
mesmas  características  como  modelo,  ano,  cor  e
marca,  cuja  placa  original  seria  KKK5370-PE  e  esta
placa  tem  restrição  de  roubo/furto;  QUE  diante  dos
indícios  de  adulteração  de  veículo  e  falsificação  de
documento,  o  conduzido  foi  levado  à  presença  da
Autoridade  Policial  para  as  devidas  providências.”
(Policial  Rodoviário  Alexandre  Augusto
Soares, nas fls. 07/08)

“hoje,  por  volta  das  22h00,  recebeu  comunicado  da
Central de Policia que o motorsista de um veículo GOLF
VERMELHO  havia  brigado  com  um  caminhoneiro  e
apontado uma arma de fogo contra ele; QUE os Policias
Rodoviários  Federais  se  dirigiram  ao  contorno
Raimundo Asfora para esperar que o motorista do Golf
passasse  no  local;  QUE  quando  avistaram  o  veículo
golf,  o  abordaram;  QUE  ao  motorista  foi  solicitado
documentação pessoal e do veículo; QUE o documento
apresentado  pelo  motorista  do  veículo  GOLF
VERMELHO, PLACA K.HR6844-PB, gerou suspeita para
os policiais,  visto  que nele  constava  endereço  e nos
documentos  atuais  dos  veículos  não  constam  mais
informações  de  endereços;  QUE  a  testemunha,
juntamente com o condutor fizeram a busca no veículo,
mas  não  encontraram  arma  de  fogo,  no  entanto
constataram  indícios  de  adulteração  no  chassi,  nas
etiquetas  do  motor  e  das  portas  e  vidros,  mas
encontraram  na  etiqueta  do  porta-malas  outra
numeração que seria do chassi original do veículo, ao
fazer a consulta do chassi, foi identificado um veículo
com mesmas caraceterísticas, ano, cor, modelo, porém
placa  KKK5370-PE,  esta  com  restrição  de
ROUBO/FURTO;  QUE  consultando  a  numeração  do
CRLV  foi  constatado  que  ela  pertencia  a  um  lote
roubado  em  2010;  QUE  constatado  indídios  de
falsificação  de  documentos  e  de  adulteração  de
vepiculo  roubado,  o  acusado  foi  conduzido  até  a
presença  da  autoridade   policial.” (Policial
Rodoviário Federal Luiz Pinheiro Dantas Filho,
às fls. 08/09)

Já o apelante, Rúbio André Fernandes Monteiro Coelho
Feitosa, quando interrogado perante o Delegado, disse (fls. 09/10):

“na presença do seu advogado BRUNO CEZAR CADÊ,
OAB 12591-PB. declarou que o veículo VW/GOLF, COR
VERMELHA,  PLACA  KHR6844-PB,  o  qual  estava
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conduzindo na hora da abordagem da Policia Rodoviária
Federal  é  de  propriedade  de  um  conhecido  seu  de
nome EDINHO, o qual reside na cidade de João Pessoa-
PB; QUE se encontrou com EDINHO, do bairro da Torre,
na  Av  Rui  Barbosa,  onde  deixou  seu  veículo
VW/VOYAGE/PRATA/PLACA  OEZ2015-PB  estacionado
na lateral do Hospital da Unimed e pegou emprestado
com  EDINHO  o  veículo  GOLF  citado  acima;  QUE  o
conduzido  alega  ter  pedido  esse  veículo  emprestado
porque seu veículo estava com pouco combustível, mas
em vez de abastecer seu veículo achou melhor pegar o
do amigo que era mais confortável e possuía teto solar;
QUE EDINHO foi até o local sozinho, lá deixou o veículo
GOLF com o conduzido e foi embora, não sabendo o
conduzido como Edinhho foi embora; QUE o conduzido
não sabe onde o suposto dono do GOLF EDINHO reside,
mas  tem  apenas  seu  telefone  com  o  qual  se
comunicam de n° 83/8610-1776, pois ele seria cliente
do conduzido que comercializa roupas, perfumes, chips
de  telefones  e  outros;  QUE  o  conduzido  acertou  de
entregar o carro amanhã a EDINHO, em lugar a ser
combinado; QUE tem conhecimento que foi conduzido
até esta Central de Polícia porque a Policia Rodoviária
Federal constatou indícios de que o veículo GOLF era
clonado;  QUE  nega  ter  tido  qualquer  confusão  com
algum caminhoneiro na BR no sentido João Pessoa -
Campina Grande, nem tampouco que tenha apontado
arma para alguém, visto que não anda armado; QUE já
foi preso por embriaguez ao volante.” 

Na  esfera  judicial  (DVD,  de  fl.  63),  confirmando  o
depoimento prestado na fase policial, a testemunha Luiz Pinheiro Dantas
Filho,  Policial  Rodoviário  Federal,  acrescentou  que  o  réu,  inicialmente,
justificava estar  com um carro  de terceiro,  pois  queria  andar  com um
carro de teto-solar, entretanto, no momento da abordagem era noite, não
se mostrando crível tal justificativa. Outrossim, falou que Rúbio não dizia
o  motivo  real  de  usar  um  carro  de  terceira  pessoa,  mesmo  após  a
constatação de que era um possível automóvel clonado.

Interrogado, em juízo, a teor do mesmo DVD, de fl. 63,
o réu afirmou que pretendia comprar um segundo carro para casa, ficando
o veículo  que já  possuía  para a  sua esposa.  Dessa forma,  através  de
indicações,  em  oportunidade  de  vinda  a  João  Pessoa/PB,  por
recomendação de um amigo foi ver o carro com Edinho, aqui objeto do
delito, o qual seria comprado como veículo financiado, sendo a transação
a se resolver com instituição financeira em data futura. Dessa forma, de
posse do automóvel, ficou com ele por um dia, para testar e conhecer o
carro, retornando para Campina Grande/PB, a fim de que no dia seguinte
fosse  fechar  o  negócio,  momento  em que  foi  abordado  pelos  Policiais
Rodoviários. 
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Ele falou, ademais, que diante dos Policiais Rodoviários,

com forte  armamento,  sentiu-se  intimidado  e  não  contou  esta  versão
acima  explicitada.  Contudo,  disse  ao  magistrado  que  indicou  para  o
Delegado de Roubo e Furtos, a pessoa do Edinho com sendo um criminoso
contumaz, após a análise de fotos exibidas na fase policial. Todavia, Rúbio
não sabia declinar o nome do homem apresentado a ele por fotos, como
sendo o Edinho.

Agora, em fase recursal,  aduz que o carro era usado
numa emergência  médica,  envolvendo a  saúde  de  sua  esposa.  Vê-se,
portanto, mais uma vez, sem credibilidade o que alega, divergindo em
nova oportunidade do que disse em momentos anteriores deste mesmo
processo penal.

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
ciência do agente sobre essa circunstância. 

Se o cotejo das provas documentais com as orais,
especialmente com os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
do agente, 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 deu tantas versões desencontradas sobre a
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origem do bem. 

Outrossim, não fosse só esse simples elemento, até
hoje não se sabe quem foi essa terceira pessoa que supostamente lhe
cedeu o carro para “passar um dia”, saindo da cidade de João Pessoa/PB.

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 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 recorrente
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, com 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)
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“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)

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". 
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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 clonado,
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
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 mal conhecida apenas
por “Edinho”, um veículo alterado. 

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, devendo, pois, ser mantida em
sua totalidade. 
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Dessa  forma,  sem  mais,  CONHEÇO  E  NEGO

PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  em  face  da
eventual  ausência  do  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição  limitada),  Relator,
João  Batista  Barbosa  (Juiz  de  Direito  convocado  para
substituir o Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), Revisor, e
Carlos Martins Beltrão.

Presente  à  sessão  o  representante  do
Ministério  Público,  Doutor  José  Roseno  Neto,  Procurador  de
Justiça.

 
Sala das Sessões “Desembargador Manoel Taigy

de Queiroz Mello Filho”, em João Pessoa (PB), 16 de abril de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


