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CRIME  DE  RECEPTAÇÃO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE.  REJEIÇÃO.  RÉU  QUE  DESCUMPRIU
ACORDO  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO  E  EVADIU-SE  DO  DISTRITO  DA CULPA.
ALEGADA  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  NÃO
ACATAMENTO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
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VEROSSÍMIL E MINIMAMENTE CONSENTÂNEA COM
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- Para se reconhecer a eventual existência de nulidade relativa é
necessário que fique demonstrando haver prejuízo, o que não é
o  caso  dos  autos,  mormente  quando  foi  oportunizado  ao
réu/apelante, em vários momentos após o descumprimento da
suspensão condicional, o seu comparecimento pessoal para se
defender  e  acompanhar  o  processo,  e  com  a  atuação  da
defensoria pública em seu favor.

- Meras alegações de desconhecimento da origem ilícita do bem
não dá espaço para a suscitação de dúvida razoável em prol do
réu/apelante,  quando  o  veículo  foi  adquirido  sem  a
documentação e até mesmo sem a placa de identificação, o que
exclui qualquer alegação de ter o apelante agido de boa-fé.

-  A desclassificação  do  crime  imputado  ao  apelante  para  a
receptação  na  modalidade  culposa  não  merece  prosperar,
quando presentes todas as elementares do crime de receptação



previsto no caput do art. 180 do CP. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à  unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar,  no  mérito,  negar
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

O Ministério Público da Paraíba ofereceu denúncia contra José
de Franca de Azevedo Júnior, como incurso na conduta descrita no art. 180, do CP.

Narra  a  denúncia  que  o  denunciado  adquiriu,  em  proveito
próprio, uma motocicleta da marca Yamaha, modelo Clypton, na cor vermelha, chassi
9C6KE1400A0000940, de placa NPZ2011/PB, sabendo ser produto de crime, fato este
ocorrido  no  dia 04  de  abril  de  2014,  por  volta  das  12h,  na  rua  Comerciante  José
Francisco da Silva, 19-B, Bairro Alto do Mateus, nesta Capital.

Aduz a peça exordial que a Polícia Militar realizava rondas no
local acima descrito, quando observou o denunciado e mais duas pessoas em atitude
suspeita,  bebendo  em  uma  residência  e  que,  ao  lado  da  casa,  encontrava-se  a
motocicleta  acima descrita,  sem a placa de identificação.  Diante  disso,  em consulta
realizada através da CIOP com o número do chassi do referido veículo, constatou-se que
se tratava de produto de roubo. Na ocasião, os policiais teriam abordado o denunciado e
os  indivíduos  que  se  encontravam com ele  na  casa  e,  ao  realizarem uma busca  na
referida residência, encontraram uma chave ninja que ligou a motocicleta.

Relata,  ainda,  a  peça  acusatória,  que  os  moradores  da
comunidade  local  informaram  que  o  denunciado  era  quem  pilotava  a  aludida
motocicleta naquela manhã, pelo que, ele foi detido e conduzido até a Delegacia de
Polícia, em companhia de mais dois indivíduos.

Ainda na Delegacia, Fábio Fernandes Rocha e Josias da Silva
Ramos, este último dono da residência onde todos se encontravam bebendo, afirmaram
que a motocicleta foi trazida pelo denunciado. Este, por sua vez, quando interrogado,
teria  confessado a autoria  do crime,  alegando que há  cerca  de dez dias,  trocou um
quadriciclo de sua propriedade na referida motocicleta, em uma oficina localizada na
Feira das Frutas do Alto do Mateus, através de um terceiro chamado “Ricardo”, a quem
entregou  os  documentos  e  o  recibo  de  compra  do  seu  quadriciclo  em  troca  da
motocicleta, que estava sem placa de identificação e sem documentos.

A  verdadeira  proprietária  da  motocicleta,  Gilmara  Carvalho
Gomes da Silva, compareceu à Delegacia de Polícia, onde teria afirmado que não foi o
acusado ou os outros dois indivíduos os autores da subtração do seu veículo.

Regularmente processado o feito, o Excelentíssimo Senhor Juiz
de Direito da 1ª Vara Criminal desta Capital,  Adilson Fabrício Gomes Filho, por meio
da sentença de fls. 278/283, julgou procedente a denúncia, condenando o réu, José de
Franca de Azevedo Júnior, como incurso no art. 180, caput, do CP, a uma pena de



01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com
20 (vinte) dias-multa.

A seguir, o magistrado sentenciante substituiu a pena privativa
de  liberdade  por 02  (duas)  restritivas  de  direitos,  nas  modalidades  a  serem
estabelecidas pelo juízo das execuções penais, de acordo com as aptidões do condenado.

Por fim, concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade.

Inconformado, o réu interpôs recurso apelatório (fls. 295/296).

Em suas  razões  recursais  (fls.  305/308),  José  de  Franca  de
Azevedo  Júnior alega,  preliminarmente,  flagrante  ilegalidade  e  consequente
cerceamento de defesa, no tocante à  ausência de decisão fundamentada acerca da
colheita de prova antecipada, ou seja, dos depoimentos das testemunhas. No mérito,
sustenta  inexistirem provas nos autos a sustentar a acusação, posto que o acusado
adquiriu o bem de boa-fé, desconhecendo a origem ilícita da motocicleta, restando
ausente o dolo, elemento subjetivo essencial para a configuração do tipo penal. Requer,
portanto, a sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do crime imputado
ao apelante para a receptação na modalidade culposa, posto que melhor se ajusta ao
caso concreto.

Nas  contrarrazões  das  fls.  321/324,  o  Parquet  pugnou  pelo
desprovimento do recurso apelatório.

Nesta instância, a  Procuradoria de Justiça, através de parecer
do Ilustre Procurador Álvaro Gadelha Campos,  opinou pelo desprovimento do apelo
(fls. 326/328).

É o relatório.

VOTO:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A irresignação da defesa versa, primeiramente, sobre a apontada
flagrante  ilegalidade  e  cerceamento  de  defesa,  no  tocante  à  ausência  de  decisão
fundamentando acerca da colheita de prova antecipada, ou seja, dos depoimentos das
testemunhas.

A matéria exige um certo esforço para explicar que não houve a
produção  antecipada  de  provas,  como alega  a  defesa,  mas,  em verdade,  sucessivas
tentativas de intimação do réu até a decretação da sua revelia, culminando a designação
da audiência de instrução e julgamento, quando foram ouvidas apenas duas testemunhas
arroladas pela acusação e marcada uma nova data para continuação, a qual ocorreu com
a presença do réu. 

Conforme se infere dos autos, às fls. 55/56, o apelante aceitou
a proposta do Ministério Público Estadual de Suspensão Condicional do Processo,
pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o estabelecimento das seguintes condições:

1. Proibição de ausentar-se da Comarca com animus definitivo,



sem autorização judicial;

2. Comparecimento mensal em juízo, entre os dias 25 e 30 de
cada mês, dando conta de suas ocupações;

3.  Obrigação  de  comunicar  ao  Juízo  qualquer  mudança  de
endereço, se houver; e

4. Pagamento de duas cestas básicas, cada uma no valor de R$
181,00 (cento e oitenta e um reais), ao Instituto dos Cegos da Paraíba.

Neste mesmo ato, frise-se, a denúncia foi recebida.

Posteriormente,  vê-se  que,  conforme  certidão  de  fls.  63  e
frequência  de  apresentação  de  fls.  64, o  ora  apelante  descumpriu  os  termos  da
suspensão condicional  do processo.  A seguir,  quando intimado no último endereço
informado (fls. 57) para justificar o não cumprimento da suspensão, o ora apelante não
foi encontrado (fls. 67v e 75v).

Às fls. 80/81, foi expedido Edital de intimação do ora apelante,
com prazo de 15 (quinze) dias, o qual não logrou êxito, conforme certidão de fls. 82.

O  Ministério  Público,  por  sua  vez,  requereu  a  revogação  do
benefício  (fls.  83).  No  entanto,  antes  de  qualquer  decisão,  sucederam-se  várias
tentativas de intimação do apelante.

Novo Edital de intimação expedido às fls. 89/90, a fim de que o
ora apelante constituísse novo advogado, em face da renúncia do causídico anterior,
também sem êxito (fls. 91).

Expedida nova intimação para o endereço inicial  do apelante,
também não logrou não êxito (fls. 96v). O mesmo ocorrendo às fls. 99v e 101v.

Com  isto,  o  magistrado  de  piso,  às  fls.  106/107,
fundamentadamente,  revogou o benefício  da suspensão condicional  do processo
concedido  ao  ora  apelante,  determinado  a  retomada  do  curso  processual.  Nesta
oportunidade,  entendeu  desnecessária  a  citação  formal  do  réu,  determinando  a  sua
intimação apenas nos termos do art. 396-A do CPP (apresentação de resposta, em dez
dias).

Várias  outras  tentativas  de  intimação do réu via  mandado ou
mesmo edital se sucederam, até a decretação da sua revelia, às fls. 114 dos autos.

Resposta à acusação às fls. 123/124, efetivada pela Defensoria
Pública.

Intimação por edital  da audiência aprazada para o 09/05/2016
(fls. 126/127), que aconteceu com a presença de Defensor Público, tendo sido ouvidas
duas testemunhas arroladas na denúncia.

Às fls. 143, habilita-se o atual patrono do apelante nos autos,
com pedido de adiamento da audiência, que já havia sido realizada.



Ora,  nos  momentos  em  que  se  quedou  inerte,  a  Defensoria
Pública  atuou  em  defesa  do  réu/apelante,  não  restando  configurado  nos  autos
qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa.

Ademais, com  a  notícia  que  o  réu/apelante  se  encontrava
preso por outro processo (fls. 246), é que foi determinada a sua condução ao ato de
continuação da audiência de instrução e julgamento até então não realizada.

Por fim, às fls. 255/256, a audiência de instrução e julgamento
foi realizada com a presença do réu/apelante, tendo sido procedido ao seu interrogatório.
Ausente,  injustificadamente,  o  advogado  constituído  do  réu/apelante,  com  a  sua
anuência,  foi  nomeado para o ato,  o  Bel.  Guilherme Fontes  de Medeiros  (OAB/PB
14063).

De todo o exposto, vê-se que foi oportunizado ao réu/apelante
em vários  momentos  o  comparecimento  pessoal  para  se  defender  e  acompanhar  o
processo, e com a atuação da defensoria pública em seu favor. De sorte que,  para se
reconhecer a eventual existência de nulidade é necessário que fique demonstrando
haver prejuízo, o que não é o caso dos autos.

Ademais, o réu/apelante tinha conhecimento integral da ação
penal  que  contra  ele  se  desenvolvia  quando  aceitou  a  proposta  de  suspensão
condicional e,  desarrazoadamente,  descumpriu  as  condições  acordadas.  Não  pode
agora, valer-se da sua própria torpeza em benefício de sua defesa.

Outrossim,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem jurisprudência
pacífica no sentido de que o comparecimento pessoal do acusado ao seu interrogatório,
acompanhado por defesa técnica, afasta a alegação de nulidade da citação. Conforme
destacou  o  em.  Ministro  Reynaldo  Soares  da  Fonseca,  no  julgamento  do  RHC  n.
42.451/MG,  "'a  jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação
pessoal  é  sanada  em  razão  do  comparecimento  do  acusado,  em  cumprimento  à
requisição, para ser interrogado judicialmente' (HC n. 97.737/MG, Sexta Turma, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/2/2014)." Recurso ordinário conhecido e não
provido.

Por todo o exposto, há que se refutar a alegação de nulidade,
especialmente no tocante à produção antecipada de provas, eis que não é o caso dos
autos,  já  que,  em  verdade,  o  réu/apelante  descumpriu  o  acordo  da  suspensão
condicional, tendo seguido o feito o seu regular processamento diante das infrutíferas
tentativas de intimação para comparecimento pessoal ou constituição de novo patrono.

Destarte, não merece prosperar a tese da defesa de nulidade
da ação penal.

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

Consoante  relatado,  aduz  o  apelante  não  haver  substrato
probatório a embasar uma condenação.



Pois bem. 

O  tipo  penal  previsto  no  art.  180,  caput,  do  CP,  no  qual  o
apelante se encontra incurso, preceitua:

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.

Assim, como o réu/apelante adquiriu a motocicleta por meio
de  troca,  sabendo  que  não  possuía  documentação  ou  sequer  a  placa  de
identificação, não há que se falar em boa-fé, ou em desconhecimento da  origem
ilícita  do  bem,  restando  patente  o  dolo,  elemento  subjetivo  essencial  para  a
configuração do tipo penal, quando flagrante a certeza da origem ilícita do bem em
questão.

Com isto, por sua vez, a desclassificação do crime imputado
ao apelante para a receptação na modalidade culposa, de igual modo, não merece
prosperar, quando presentes todas as elementares do crime de receptação previsto
no caput do art. 180 do CP. 

Ademais,  in  casu,  meras  alegações  de  desconhecimento  da
origem ilícita  dos  bens  adquiridos  não  dá  espaço  para  a  suscitação  de  dúvida
razoável  em  prol  do  réu/apelante,  mormente  quando,  repito,  o  veículo  foi
adquirido sem a documentação e até mesmo sem a placa de identificação, o que
exclui qualquer alegação de ter agido o apelante de boa-fé.

Vejamos a fundamentação dada pelo magistrado sentenciante na
análise do caso concreto:

“A prova  se  inicia  pela  constatação  da  apreensão  da  res na  posse  do
denunciado, conforme atesta o auto de apresentação e apreensão – fls. 12.
No mais, os depoimentos colhidos em juízo apontam para a materialidade e
autoria delitiva. Vejamos.
O  policial  militar  Eduardo  Henrique  Cabral  de  Andrade,  policial  militar,
afirmou que ratificava o depoimento prestado na delegacia. Disse que faziam
rondas no local onde o réu e a moto se encontravam e, percebendo que não
havia  placas,  procedeu-se  com  a  identificação  pelo  chassi  da  moto,
constatando-se a restrição de roubo/furto. (mídia de fls. 134)
Continua dizendo que, haviam três pessoas reunidas, mas todos negaram a
“propriedade” do bem, sendo todos conduzidos até a delegacia, onde o Réu
reconheceu que seria dele a motocicleta apreendida. (mídia de fls. 134)
O outro policial  militar,  Eurípedes Valdessor Júnior,  informou aos autos
que  ratifica  o  teor  do  seu  depoimento.  Afirma  que  participou  da  prisão,
recordando-se  que  todos  negavam  a  propriedade  da  motocicleta.  A
abordagem foi realizada em razão de terem sido notificados por seguranças
de transporte de valores, que indicaram uma dupla de moto, sem placas, que
estavam  (sic)  passando  por  ali  em  atitude  suspeita  e,  após  realizar  um
levantamento,  verificou-se  que  o  veículo  era  produto  de  roubo  ou  furto,
mediante consulta ao CIOP por meio do chassi do ciclomotor. (mídia de fls.
134)
O réu, ao ser interrogado, disse que não tinha conhecimento da origem ilícita
do bem. Afirma que adquiriu  o bem de uma pessoa conhecida penas por
“Ricardo”, dando em troca o quadriciclo, inclusive passando os documentos



para  ele.  A pessoa  que  lhe  vendeu,  a  qual  não  conhece  bem,  ficou  de
posteriormente lhe entregar os documentos, mas não foi apresentando a ele
no momento da transação. (mídia de fls. 257)
Afirma que apenas tomou conhecimento da origem ilícita do bem quando foi
preso em flagrante. Se disse usuário de maconha, já tendo usado cocaína e
crack. Alega ainda que a moto que foi apreendida com ele interrogado e o
quadriciclo que ele deu em pagamento possuíam valores equiparados, (mídia
de fls. 257)
(…)
No caso dos autos, muito embora não tenha o réu confessado ter comprado o
bem sabendo ser objeto de crime, não entendo que seja o caso de se aplicar a
desclassificação para o tipo previsto no §3º. No mínimo, na conduta do réu,
houve  a  assunção  de  risco  do  Acusado  em saber  a  origem da  res,  pelas
circunstâncias em que foi adquirida, pois era possível a ele saber da origem
da motocicleta,  pois adquiriu o bem, sem placas e nem documentos, de
pessoa desconhecida, não configura o dever saber previsto no §3º do art. 180
do CP.
Pelas provas, é crível que o denunciado sabia da origem ilícita do objeto, não
se  tratando  apenas  um  “dever  saber”.  Pelas  condições  que  circundam  a
aquisição do automóvel pelo Denunciado, não havia como ele ter dúvidas da
origem ilícita (...)”.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante
(fls. 07 e ss), pelo auto de apreensão (fls. 14), termo de declaração de fls. 15, auto de
entrega  (fls.  16)  e  pela  prova  oral  colhida  que  atesta,  de  forma inconteste  os  fatos
narrados na denúncia, bem como o sentenciado como sendo o receptador do veículo
com  registro  de  roubo,  sendo  a  prova  dos  autos  suficiente  à  manutenção  da
condenação.

Ademais,  ante  os  depoimentos  firmes  e  uníssonos  das
testemunhas que relataram as condições e circunstâncias em que se deu o flagrante do
crime  apurado  nos  autos  pelo  apelante,  que  adquiriu  de  pessoa  alegadamente
desconhecida um bem móvel em total desacordo com a legislação pertinente, considero
que a defesa não trouxe elementos de convicção aptos a sedimentar as alegações
acerca  do  desconhecimento  da  origem  ilícita  da  motocicleta,  restando
caracterizando, assim, o crime de receptação previsto no caput do art. 180, do CP.

Com  isto,  cumpre destacar que a decisão verberada, com
relação à autoria e materialidade do crime de receptação não merece reparos, devendo
ser mantida em todos os seus termos, já que a narrativa da peça basilar acusatória foi
demonstrada a contento durante todo o decorrer do processo, restando pródiga em
fornecer os elementos necessários e suficientes à formação da convicção do magistrado.

Portanto,  evidenciadas  a  materialidade  e  a  autoria  do  crime
perpetrado, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de absolvição.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Márcio
Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William



de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça. Fez sustentação oral o Adv. José
Alves Cardoso.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator


