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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0001158-22.2014.815.2002  –  6ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital.
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Walisson Pereira da Silva
ADVOGADOS: Erika Patrícia Serafim Ferreira Bruns e Adailton Raulino Vicente da
Silva
APELADA: Justiça Pública

RECEPTAÇÃO  DOLOSA.  Acusado  que  adquire
motocicleta  de  terceiro  não  identificado,  e  não  toma  as
cautelas  necessárias  no  sentido  de  verificar  a  origem do
bem.  Ciência  inequívoca  da  origem  ilícita  do  veículo.
Depoimento  do  acusado  que  gera  a  presunção  de  sua
responsabilidade.  Autoria  e  materialidade  comprovadas.
Condenação. Alegação de que inexistem provas. Conjunto
probatório apto a respaldar o juízo condenatório. Decisão
mantida. Recurso conhecido e desprovido.

1.  O acusado  que  adquire  de  terceira  pessoa,  não
identificada,  veículo  sem  placa  e  sem  qualquer
documentação, proveniente de roubo, incorre nas sanções
do  art.  180,  caput,  1ª  parte,  do  Código  Penal.
Características  da  coisa  deixam  evidente  sua  origem
criminosa. O adquirente deve empreender diligências antes
de  fechar  o  negócio,  para  ter  a  certeza  da  liceidade  da
transação.

2. “Em se tratando de receptação, é indisfarçável a ação
dolosa do agente que compra veículo sem documentos e
placas de identificação e não se interessa em investigar a
situação  do  veículo  junto  ao  órgão  competente”  (in
RJDATACRIM 26/141-2).

3. Recurso conhecido a que se nega provimento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, em harmonia com o
parecer da douta Procuradoria de Justiça.
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RELATÓRIO

Perante  a  6ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,  Walisson
Pereira da Silva, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incursos
nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa) (fls. 02/03).

Narra a acusatória que, no dia 07 de janeiro de 2014, por volta
das 23:20min, o denunciado trafegava na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Conjunto
Padre Zé, nesta capital. Ao avistar a viatura policial o increpado tentou se afastar da
motocicleta.

Quando foi abordado pelos policiais,  os milicianos constataram
que o veículo era produto de roubo, tendo como vítima Bruno Ferraz Apolinário, no
dia 04 de janeiro de 2014, na cidade de Santa Rita/PB.

Levado à Delegacia, afirmou ter comprado na “Feira de Troca de
Oitizeiro” por R$ 2.500,00, mas não conferiu o chassi e o documento apresentado.

Instruído  regularmente  o  processo,  a  magistrada  julgou
procedente o pedido, condenando o acusado nos precisos termos do art. 180, caput,
do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser
cumprida no Presídio local, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30
(um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Em seguida, substituiu a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 136/146).

Inconformado, o apenado interpôs apelação (fls. 159), pugnando
nas  razões  de  fls.164/186,  por  sua  absolvição,  em  razão  da  ausência  de  provas.
Outrossim, ataca a sentença, alegando nulidade da sentença, em face da ausência de
fundamentação na fixação da pena base.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (fls.
187/189).

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer,  opinou pelo  não
acolhimento do pleito defensivo (fls. 194/198).

Lançado o relatório (fls.   ), foram os autos ao Revisor, que, com
ele concordando, pediu dia para julgamento.

É o relatório.
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VOTO

Tenciona o recurso a absolvição do apenado, sob a argumentação
de  que  os  elementos  probatórios  carreados  aos  autos  são  impróprios  a  um  juízo
condenatório, ainda mais porque tais elementos militam em seu favor. Para tanto, aduz
a inexistência de provas acerca da natureza ilícita da motocicleta.

Suscitou,  também,  a  nulidade  do  julgado  por  falta  de
fundamentação na aplicação da pena.

Eis,  em suma,  os  argumentos  defensivos,  que,  entretanto,  não
merecem prosperar.

Narram os autos que o Sr. Bruno Ferraz Apolinário, no dia 04 de
janeiro de 2014, em Santa rita/PB, foi vítima de roubo praticado por um indivíduo não
identificado que anunciou o assalto, levando a moto com destino ignorado.

Encaminhado à Delegacia,  o abordado afirmou ter comprado a
motocicleta numa conhecida “Feira de Troca”, todavia não comparou o documento
apresentado com o chassi do veículo.

Porém, ao depor em juízo, afirma que apenas conduzia a moto
emprestada por um vizinho para fazer  feira e,  que não recorda o nome (fls.  124 -
DVD).

É de bom alvitre lembrar, que durante a abordagem policial,  o
acusado conduzia na garupa Robson Rodrigues da Silva. Ao depor perante a autoridade
policial, o carona afirmou que tinha conhecimento de que o acusado havia comprado a
motocicleta na Feira de Oitizeiro(fls. 05).

O sentenciado muda a versão em juízo.

Ao meu sentir, os argumentos apresentados de que pediu a moto
emprestada de uma pessoa que não conhece para fazer feira depois de 23h, não me
parece plausível.

O seu depoimento apresentou discrepâncias com os demais meios
probatórios carreados aos autos.

No que concerne ao crime de receptação própria, capitulado na 1ª
parte do art. 180, caput, do Código Penal, é forçoso reconhecer que a verdade material
a positivar a existência do delito reputa-se espelhada na prova técnica consistente não
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só nos Autos de Apresentação e Apreensão (fls. 09) e de Entrega (fls. 12), bem como
em toda a documentação que instrui o espaço processual, que, aliás, se vê corroborada
pelos depoimentos constantes nos autos.

De seu turno, a autoria do ilícito é revelada por um conjunto de
circunstâncias  e  indícios  irretorquíveis,  que  exsurgem,  por  sinal,  das  próprias
declarações do apelante.  Não obstante o censurado ter negado a prática da conduta
delitiva perante a autoridade judicial,  asseverando que não tinha ciência da origem
ilícita da moto e que não comparou a nota fiscal com o chassi ao comprá-la,  tudo
converge para incriminá-lo.

O fato do increpado mudar a versão em juízo, alegando que pediu
a moto emprestada, em nada colabora para sua defesa.

A primeira versão apresentada na delegacia, encontra elementos
mais plausíveis. Pois, o próprio companheiro de abordagem não vacilou ao confirmar
que a moto era proveniente de uma compra.

Outro ponto que reforça os fundamentos da sentença é o local
onde a moto foi comprada: “Feira de Troca de Oitizeiro”. Local conhecido dos meios
policiais, por venderem produtos de origem duvidosa.

O acusado que adquire de terceira pessoa não identificada veículo
sem  placa  e  sem  qualquer  confirmação  da  documentação,  o  qual  se  constata  ser
proveniente de roubo ou de furto, incorre, sem sombra de dúvida, nas sanções do art.
180,  caput, 1ª parte, do CP, uma vez que tais características da coisa deixam patente
sua origem criminosa. 

Efetivamente, a prova do conhecimento da procedência delituosa
do bem, no crime de receptação dolosa, pode extrair-se da conduta do agente e dos
fatores circunstanciais que envolvem a infração. É que é complexa a caracterização do
dolo no crime de receptação própria, pois a transação, na maioria das vezes, efetiva-se
sem testemunhas externas, sendo de capital importância,  dessa forma, o exame das
circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam o julgador a lançar mão de indícios.

Mas,  no caso em tela,  restou caracterizada a autoria do crime,
haja vista que todos os elementos probantes apontam para o acusado, notadamente em
virtude de suas declarações em juízo, cuja certeza foi alicerçada pela materialidade
aqui comprovada.

Nesse aspecto, agiu certo a magistrada  a quo pela forma como
bem dimensionou o quadro probatório encartado no álbum processual, até porque não
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há  mais  dúvidas  de  que  pode  o  órgão  sentenciante  se  valer  do  princípio  do  livre
convencimento,  para  fundamentar  a  decisão  com  as  provas  que  entender  serem
compatíveis  ao  juízo  de  valor  formado,  não  ficando,  assim,  adstrito  a  critérios
apriorísticos ao apurar a verdade material.

Provar,  na  irrepreensível  asserção  de  Chiovenda,  é  formar  a
convicção do magistrado sobre a existência ou não dos fatos relevantes da causa. A
prova é o pressuposto da decisão jurisdicional, que consiste na formação, através do
processo, no espírito do julgador, da convicção de que certa alegação singular, de fato,
é justificavelmente aceitável como fundamento da mesma decisão.

Ademais, tem-se por prova o complexo dos motivos produtores
da  certeza,  não  havendo,  na  verdade,  nenhuma distinção  entre  elas,  pois  todas  se
equivalem  e  se  equiparam.  A sua  magnitude  está  mais  na  idoneidade  do  que  na
modalidade,  existindo,  enfim,  uma  relatividade  indissimulável  nesse  território,
anulando-se qualquer possível hierarquia que se lhe possa atribuir.

Assim, a toda evidência, agiu o recorrente com dolo manifesto,
tendo adquirido a moto com plena consciência de sua procedência ilícita, até porque, o
local é ponto de venda de produtos de origem duvidosa, o que torna certo o elemento
subjetivo tipificador do art. 180, caput, 1ª parte, do Estatuto Repressivo, a ensejar a sua
condenação.

A respeito  da  matéria,  é  remansosa  a  jurisprudência,  como se
vislumbra destes recentíssimos escólios,  que se enluvam perfeitamente ao caso sob
disceptação:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  INCONFORMISMO
MINISTERIAL.  ADULTERAÇÃO  DE  SINAL
IDENTIFICADOR  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
PLEITO  CONDENATÓRIO.  RECURSO
DEFENSIVO.  RECEPTAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA  DEMONSTRADA.  ORIGEM  ILÍCITA
CONHECIDA.  POSSE  INJUSTIFICADA  DA  RES.
INDÍCIOS  SUFICIENTES.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  Apenas  deverá  ocorrer  Decreto
condenatório diante de um juízo de certeza. Assim, se
a prova dos autos não gera a convicção de que foi o
acusado  quem  adulterou  o  sinal  identificador  do
veículo  automotor,  impõe-se  a  absolvição  com
fundamento  no  in  dubio  por  reo.  No  crime  de
receptação dolosa (art.  180,  caput,  do CP),  a mera
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negativa quanto ao desconhecimento da origem ilícita
do bem adquirido não se mostra hábil à reforma da
sentença  condenatória,  principalmente  se  o  acervo
probatório colhido indica o contrário. Não bastasse,
tal como ocorre com o crime de furto, em se tratando
de receptação, a simples posse injustificada da Res já
é suficiente para fazer presumir a autoria. (TJMG;
APCR  1.0024.13.341081-1/001;  Rel.  Des.  Paulo
Cézar Dias; Julg. 17/03/2016; DJEMG 30/03/2016)

RECEPTAÇÃO  DOLOSA.  VEÍCULO  ROUBADO.
CONFIGURAÇÃO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DEMONSTRADAS.  CIÊNCIA  DA
ORIGEM  ILÍCITA.  NEGATIVA  ISOLADA  DO
CONJUNTO  PROBATÓRIO.  PALAVRA  DOS
POLICIAIS  MILITARES.  Dolo  evidenciado  pelas
circunstâncias do fato. Suficiência para a procedência
da  ação  penal.  Condenação  mantida.  Penas  bem
dosadas.  Apelo  desprovido.  (TJSP;  APL  0063995-
46.2014.8.26.0050; Ac. 9330275; São Paulo; Décima
Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Almeida
Toledo; Julg. 05/04/2016; DJESP 18/04/2016)

Portanto, no exame do delito de receptação, a prova da ciência da
origem criminosa da coisa, necessária para distinguir o modo doloso do simplesmente
culposo, descrito no § 3º do art. 180 do CP, pode sobrevir da própria conduta do agente
e dos fatos circunstanciais que envolvem o ato infracional, inferindo-se tal exame da
exterioridade do fato,  pois,  ao contrário,  nunca se  lograria  punir  alguém de forma
dolosa, salvo quando confessado o respectivo comportamento.

Para  bem  firmar  o  posicionamento  aqui  exposto,  trago
jurisprudência que se amolda por demais ao caso em questão, in litteris:

“Em se tratando de receptação, é indisfarçável a ação
dolosa do agente que compra veículo sem documentos
e  placas  de  identificação  e  não  se  interessa  em
investigar  a  situação  do  veículo  junto  ao  órgão
competente” (in RJDATACRIM 26/141-2).

Quanto  a  nulidade  da  sentença  por  suposta  falta  de
fundamentação da aplicação da dosimetria, melhor sorte não acolhe o apelante, a pena
aplicada.
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Analisando  a  dosimetria  da  pena  disposta  na  sentença  de  fls.
136/146,  observa-se  que  não  há  nenhuma censura,  pois  a  MM Juíza  monocrático
atendeu,  literalmente,  aos  comandos  dos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal,  eis  que
dimensionou cada punição do recorrente de maneira justa e correta, de acordo com o
seu quadro sócio-delitivo disposto nos autos.

Desse modo, ao se deter nas balizas, mínima e máxima, para o
delito (reclusão de 1 (um) a 04 (quatro), e diante do que foi extraído nas circunstâncias
judiciais, em que, com relação ao tipo penal em estudo, 02 (duas) foram desfavoráveis
ao apelante, demonstrando, assim, segurança e destreza de investi-lo na reprimenda
adequada ao correspondente perfil de criminoso dentro deste processo, no sentido de
promover a coibição para não mais praticar ilícitos penais.

A orientação predominante no ordenamento jurídico pátrio reside
na possibilidade de fixação da pena base  acima do patamar mínimo legal,  quando
desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Vejamos:

“Não  há  violação  ao  art.  93,  IX,  da  CF,  quando  é
fixada a pena-base acima do mínimo legal e adota-se,
para  tanto,  a  fundamentação  desenvolvida  pelo  juiz
sentenciante acerca das circunstâncias judiciais.” (STF
- JSTF 299/400).

“Pena-base  –  Fixação  acima  do  mínimo  legal  –
Possibilidade. A nenhum acusado é conferido o direito
subjetivo  à  estipulação  da  pena-base  em  seu  grau
mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes
do art. 59, caput, do CP, aumenta-la para alcançar os
objetivos  da  sanção  (prevenir  e  reprimir  o  crime).”
(TJSC - JCAT 81-82/666).

“Somente quando todos os parâmetros norteadores do
art. 59 favorecem o acusado é que a pena-base deve
ser  estabelecida no seu menor quantitativo,  de  sorte
que  deverá  residir  acima  deste,  toda  vez  que  pelo
menos uma das circunstâncias judiciais militar em seu
desfavor.” (TJPA - RDJ 17/147).

Nessa  conceituação,  entendo  que  a  punição  fixada  para  o
apelante, na r. sentença hostilizada, encontra-se corretamente aplicada.
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A certidão de antecedentes criminais de fls. 55/56 apontar para
existência  de  outro  processo  criminal  na  4ª  Vara  Criminal  (receptação),  todavia,  a
magistrada não utilizou o histórico do recorrente na aplicação da pena.

Dessarte,  o substrato probatório a autorizar  uma condenação é
cristalino  e  aprume.  A materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  ora  apelante  são
incontestes,  visto  que  imbuídas  de  verossimilitudes  que  conduzem  à  inexorável
conclusão de sua culpabilidade. Portanto, correta a decisão objurgada, ao enquadrar a
conduta do recorrente à figura típica do art. 180, caput, do Código Penal.

Ante todo o exposto,  em plena consonância com o parecer da
douta Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

Oficie-se à Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/PB
para início da execução provisória da pena, intimando-se o réu para se apresentar em
audiência admonitória, comunicando ao Relator o dia desta para efeito de expedição de
guia de execução provisória.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo
da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, e revisor, dele participando, além de
mim, relator, o Exmo. Sr. José Guedes Cavalcanti Filho, Juiz de Direito convocado
para substituir o Des. Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Dr. Francisco Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 24 
de maio de 2016.

João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
           Relator

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001158-22.2014.815.2002 8
CMBF - Relator


