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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º  0004919-24.2015.815.2003  –  3ª  Vara  Regional  de
Mangabeira.
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Erick Weslen Ferreira da Silva
ADVOGADO: Werton Soares da Costa Júnior (OAB/PB – 15.994)
APELADA: Justiça Pública

RECEPTAÇÃO  DOLOSA.  Acusado  que  adquire
motocicleta sem qualquer documentação de terceiro
não  identificados.  Ciência  inequívoca  da  origem
ilícita do veículo. Depoimento do acusado que gera a
presunção  de  sua  responsabilidade.  Autoria  e
materialidade  comprovada.  Condenação.  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  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
parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Oficie-se.
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RELATÓRIO

Perante  a  3ª  Vara  Regional  de  Mangabeira,  Erick  Weslen
Ferreira da Silva, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incursos
nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa) (fls. 02/04).

Narra a acusatória que, no dia 21 de outubro de 2015, por volta
das 16h30min, o denunciado trafegava na Rua do Garrafão, no Bairro de Mangabeira
VII, na motocicleta Yamaha, modelo XTZ, Placa NPS 1897, cor azul e branca, quando
tentou desviar da “blitz” fugindo do local, porém, os policiais visualizaram a manobra,
perseguiram o réu e, quando o abordaram, constataram que havia um registro de roubo
do veículo.

Recebida a denúncia em 25 de janeiro de 2016 (fls. 30).

Instruído  regularmente  o  processo,  o  magistrado  julgou
procedente o pedido, condenando o acusado, nos precisos termos do art. 180, caput,
do Código Penal, à pena base de  02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, no
entanto,  em  face  da  circunstância  agravante  do  art.  61,  I,  do  Código  Penal
(reincidência)  a  sanção  foi  elevada  em  04  (quatro)  meses,  perfazendo  uma  pena
definitiva de 02 (dois) anos e 07 ( sete) meses de reclusão a ser cumprida em regime
aberto,  em estabelecimento penal a  ser designado pelo Juiz da Vara de Execuções
Penais, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo
vigente à época do fato.

Inconformado, o apenado interpôs apelação (fls. 75), pugnando,
nas  razões  recursais  de  fls.  92/99,  por  sua  absolvição  por  falta  de  provas,  ante  o
princípio do in dubio pro reo.

Alternativamente,  roga  pela  desclassificação  para  receptação
culposa, deixando de se aplicar a pena ou diminuindo-a.

O  Ministério  Público  pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso
(fls. 100/104).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer,  opinou  pelo
provimento parcial do pleito defensivo, no sentido reformar a pena base aplicada (fls.
108/118.

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. Para tanto, aduz a inexistência de provas acerca da natureza ilícita da
motocicleta.

Suscitou,  também,  ter  adquirido  a  moto  mediante  uma
negociação  que  começou  no  “Facebook”,  e  só  receberia  o  documento  após  o
pagamento total do contrato, invocando, pois, o princípio do in dubio pro reo, pois não
sabia da origem ilícita do bem. 

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

Narram os autos que o denunciado tentou desviar de uma blitz,
sendo por isso abordado após a perseguição.

Ao levantar os dados do veículo, os policiais constataram que
havia uma restrição de furto em relação ao veículo.

Encaminhado à Delegacia, o abordado optou pelo direito de se
manter em silêncio.

Em juízo,  o  denunciado,  afirma que  negociou pela  internet  a
compra do bem pelo valor total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), efetuando
o pagamento inicial de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), no entanto não juntou
nenhum comprovante da negociação.

Como se vê, tese suscitada é por demais incoerente, haja vista
que o apenado afirmou que comprou um bem de um valor razoavelmente elevado,
pagou parte da quantia, no entanto não tomou as precauções devidas.

Pelo que já passou na sua vida carcerária, o apelante deveria ser
mais  diligente  nas  suas  negociações.  A condenação  anterior  não  surtiu  os  efeitos
desejados.

A “estória” de que pagou e não pediu recibo não tem o condão
de desnaturar o crime. No mundo de hoje, qualquer criança sabe consultar uma placa
no Detran. E, se não bastasse tudo isso, o histórico do apenado, dificulta a análise de
suas explicações

O art. 180, caput, do Código Penal diz claramente:
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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)”

Portanto,  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 só nos Autos de Apresentação e Apreensão (fls. 08), 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 sabe maiores informações sobre o vendedor, tudo converge
para incriminá-lo.

Isso  porque  o  acusado  que  adquire  de  terceira  pessoa  não
identificada veículo sem qualquer 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.
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Nesse aspecto, agiu certo o magistrado a quo pela forma como
bem dimensionou o quadro probatório encartado no álbum processual, até porque não
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.

Assim, a toda evidência, agiu o recorrente com dolo manifesto,
tendo adquirido a moto com plena consciência de sua procedência ilícita, 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:

TJRJ: “APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
- REJEIÇÃO - MÉRITO  RECEPTAÇÃO CAPUT -
CORRUPÇÃO  ATIVA  -  DEPOIMENTOS  DE
POLICIAIS - VALIDADE - CORRETO JUÍZO DE
REPROVAÇÃO - RESPOSTA PENAL ADEQUADA
IMPROVIMENTO  DO  APELO  DEFENSIVO  -
DECISÃO  UNÂNIME.  (...)  Quem  pega  ou  recebe
uma moto sem    placas,   sem documentos, de terceiro
que  mal  conhece,  não  trazendo  aos  autos  qualquer
recibo desta transação, e se recusa em sua auto defesa
revelar  o  nome  desta  pessoa,  não  pode  em  sã
consciência  pretender  que  se  acredite  na  sua
ignorância quanto à origem criminosa do veículo...”
(Apelação criminal n.º 2004.050.00397, j. 10.5.2005,
Órgão  julgador:  Segunda  Câmara  Criminal,  rela.
Desa. Elizabeth Gregory – destacou-se).

TJPR:  “APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ART.  180,
CAPUT,  DO  CÓDIGO  PENAL  -  RECEPTAÇÃO
DOLOSA  -  CONDENAÇÃO  -  RAZÕES
RECURSAIS  NÃO  APRESENTADAS  -  APELO
CONHECIDO,  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL  DA  AMPLA  DEFESA  -
SUFICIÊNCIA  DE  PROVAS  DA  AUTORIA
DELITIVA - RÉU QUE ALEGA DESCONHECER A
ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO,  APREENDIDO
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PELA  POLÍCIA  RODOVIÁRIA  FEDERAL
QUANDO  SE  DIRIGIA  A  FOZ  DO  IGUAÇU  -
INCONSISTÊNCIA  DOS  ARGUMENTOS  -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO
QUE DIZ TER REALIZADO, NEM MESMO COM
IDENTIFICAÇÃO SEGURA DO VENDEDOR DO
CARRO  -  SENTENÇA  JURIDICAMENTE
ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. (...)  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  penal.  Por  isso,  indícios
concludentes  e  seguros  que conduzem à certeza  de
que o agente era conhecedor da origem criminosa da
‘res’ que  recebera,  configura  o  crime  em  apreço”
(Apelação  criminal  n.º  299921100,  j.  17.11.2005,
Órgão  julgador:  Quinta  Câmara  Criminal,  rel.  Des.
Fábio Haick Dalla Vecchia). 

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  criminoso,
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).

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.

Da dosimetria justa.
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A insurgência da Procuradoria de Justiça diz respeito à pena base
que lhe foi imposta, tendo-a por exacerbada. Por isso mesmo, pugnou pela diminuição
da pena.

Pelo que se verifica nos autos, o magistrado fixou a pena base
em pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

A valoração das circunstâncias judiciais para a exasperação da
pena base demanda fundamentação idônea para isso. No presente caso, o magistrado
analisou, satisfatoriamente, as diretrizes do art. 59 do CP, as 03 (três) circunstâncias
judiciais negativas autoriza a fixação da pena um pouco acima do mínimo legal. 

No  meu  entender,  a  fixação  da  pena  base  está  corretamente
aplicada no que tange as circunstancias do crime.

Em outra deixa, é de se pôr em pauta o princípio da confiança,
pois  não  se  deve  perder  de  vista  que  o  juiz  do  processo  dispõe  normalmente  de
elementos  mais  seguros  à  formação  de  uma  convicção  em  torno  da  necessidade
pedagógica da aplicação da pena, até porque está próximo dos fatos e das provas, o
que  lhe  confere,  efetivamente,  a  faculdade  de  ser  quem  melhor  pode  aferir  a
ocorrência de circunstâncias ensejadoras de determinadas medidas.

Desse modo, consubstanciado nos fundamentos expendidos na
sentença  ora  atacada,  mantenho  a  pena  aplicada,  no  patamar  fixado,  por  entender
suficientemente adequado para a situação dos autos.

Ante  o  exposto,  em harmonia  parcial  com o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu a Sessão de julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo
Senhor Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando,  além  de  mim,  relator,  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos, revisor.

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Francisco Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 22
(vinte e dois) dias do mês de agosto de 2017.
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João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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