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APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART.  180,  §
1º,  DO CP.  IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.  NEGATIVA DE AUTORIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPUTAÇÃO DO FATO À TESTEMUNHA DE
ACUSAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA
ROBUSTA E COESA COM OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. RESPEITO
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.  INQUÉRITO QUE SE CONSTITUI
COMO  MERA  PEÇA  INFORMATIVA.  NÃO  VINCULAÇÃO  DO
PARQUET.  PRINCÍPIO  DA  DEMANDA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AVALIAÇÃO
GENÉRICA.  OFENSA AO  PRINCÍPIO  DA INDIVIDUALIZAÇÃO  DA
PENA.  REDUÇÃO  DA  REPRIMENDA  IMPOSTA.  REVISÃO  EX
OFFCIO. 

 – O legislador optou por punir mais severamente aquele que comete o crime de
receptação no exercício de atividade comercial ou industrial, alcançando também
aquele que embora não tivesse certeza,  devesse saber tratar-se de produto de
crime, punindo-o, igualmente, a título de dolo eventual
– Pratica, portanto, o delito do § 1º do art. 180 do CP o agente que, no exercício
de  sua  atividade  comercial  (mesmo que  informal),  vende  ou  expõe  à  venda
mercadoria que devia saber ser roubada, sem fazer prova da sua origem lícita,
por meio de nota fiscal, ou qualquer outro elemento relacionado com a aquisição,
sendo  certo  que  tais  circunstâncias,  diante  da  experiência  do  réu  no  ramo
comercial, permitiam-lhe concluir que o produto era de origem ilícita.
– Sabido que o direito fundamental à individualização da pena rechaça a aferição
das  circunstâncias  judiciais  de  modo  apartado  dos  dados  concretos  do  fato
delituoso, impedindo, dessa forma, a exasperação da sanção penal. Desta forma,
não se sustenta a fixação de reprimenda acima do mínimo legal, quando a única
circunstância valorada em desfavor do réu assume contornos abstratos, inerentes
ao tipo e que poderiam ser utilizados para justificar qualquer outro delito que não
o dos autos.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Colendo  Tribunal  de



Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, e, de ofício,
reduzir a pena para 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, nos termos do voto relator e em
harmonia com o parecer. 

RELATÓRIO

O Ministério  Público do Estado da Paraíba,  ofereceu denúncia  contra
Leonardo Gomes da Silva, vulgo 'NALDO', qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do
delito previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal. Porque, segundo a prefacial acusatória (fls.
02/03):

“Em dia, mês e hora não informados do ano de 2008, no Distrito de
Roma,  situado  no  Município  de  Bananeiras,  o  indiciado  vendeu,  em
proveito  próprio,  no  exercício  de  atividade  comercial,  a  motocicleta
descrita no Auto de Apreensão e apresentação de fls. 39, que sabia ser
produto de crime – roubo qualificado. 
A motocicleta foi vendida a Leonardo Costa da Silva pelo valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), pago em espécie no ato da compra e venda,
sendo posteriormente descoberto tratar-se de um veículo roubado.
A motocicleta foi tomada por assalto na noite do dia 23 de agosto de
2008, por volta das 23h30min, na BR – 101, em local próximo à cidade
de Natal/RN, sendo vítima do roubo a Sra. Rita Macena de Lima.(…).”

A denúncia foi recebida em 27/04/2012 (fl. 85).

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau, DR. Jailson
Shizue Suassuna, julgou procedente a acusação para condenar o denunciado Leonardo Gomes
da Silva nas iras do art. 180, § 1º, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de
reclusão, no regime aberto, e 40 (quarenta) dias/multa, na fração unitária mínima.

Com fulcro no art. 44 do CP, o juiz a quo substituiu a pena privativa de
liberdade  por  duas  restritivas  de  direitos,  consistentes  na  prestação  de  serviços  gratuitos  à
comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, esta no valor de um salário mínimo –
sentença às fls. 225/227.

Irresignado, o réu apelou da decisão condenatória (fls. 236/237). 

Em suas razões, fls. 249/259, requer a absolvição do acusado, verberando
não ter  sido obedecido o devido processo legal,  desde a  fase inquisitorial,  cujo  relatório da
autoridade administrativa deixou de indiciar o terceiro adquirente da moto, o sr. Leonardo Costa
da  Silva,  que,  apesar  de  ser  o  real  receptador,  foi  ouvido  na  qualidade  de  testemunha  da
acusação,  possuindo,  portanto,  todo  o  interesse  na  condenação  do  apelante.  Argumentando,
assim, ter se fundamentado a decisão em prova nula, requer a cassação do édito condenatório,
com sua consequente absolvição.

Contrarrazões ao apelo, rebatendo a tese defensiva e, ao final, requerendo
a manutenção da decisão singular (fls. 262/265)



A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra do insigne
Dr.  José  Roseno Neto,  opina  pelo  desprovimento do  apelo,  mas  pela  revisão  ex  officio da
dosimetria, reduzindo-se a reprimenda imposta para o mínimo legal (fls. 268/271). 

É o relatório.

VOTO: 

Conheço da apelação interposta, eis que presentes os requisitos objetivos
e subjetivos de sua admissibilidade. 

No  caso  em  análise,  o  recorrente  pugna  por  sua  absolvição,  sob  a
alegativa de que o devido processo legal não foi respeitado, a começar do inquérito policial, pois
os  policiais,  e  o  próprio  delegado,  teriam  agido  com  parcialidade  para  livrar  o  verdadeiro
culpado da receptação, o sr.  Leonardo Costa da Silva.  Continua afirmando que a autoridade
policial sequer procedeu ao reconhecimento do ora apelante junto à vítima e fez “vistas grossas”
aos eventuais receptadores, transformados em “testemunhas de acusação” e que se contradizem
em inúmeros  trechos  de  seus  depoimentos.  Dessa  forma,  afirma não serem os  depoimentos
dignos de credibilidade, pois, além de contraditórios, partem de pessoas interessadas no resultado
do processo, já que confessos da prática delitiva. Terminar por verberar que a atuação de diversos
promotores na causa impediu os esclarecimentos indispensáveis a uma adequada verificação das
entrelinhas do processo-crime. 

Analisei detidamente as razões apresentadas pela defesa, comparando-as
com a r. decisão ora hostilizada, e não vejo como absolver o apelante, posto que os elementos
probatórios coligidos aos autos convergem a comprovar sua autoria no delito narrado na exordial
acusatória. 

Na verdade,  in  casu,  apesar  do inconformismo do sentenciado,  há  no
álbum processual provas bastantes a evidenciar a materialidade e a autoria delitivas, as quais não
foram desconstruídas com as ilações de que a receptação teria sido praticada por um terceiro, e
não, na verdade, pelo apelante.

Primeiramente, não houve qualquer ofensa ao devido processo legal; o
trâmite processual foi milimetricamente respeitado, desde o informal inquérito processual, ao
complexo ato instrutório, com o acompanhamento atento do Ministério Público durante todo o
procedimento, e o efetivo resguardo ao contraditório e à ampla defesa.

Reforço,  aliás,  que  o  inquérito  constitui-se  como  peça  meramente
informativa, que não vincula o Ministério Público ao seu conteúdo, daí porque constitui-se como
elemento acessório, cujas conclusões não contaminam o processo judicial, tampouco ensejam
sua anulação.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS
CORPUS.
INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO.
DISPENSABILIDADE   DO   CONTRADITÓRIO   E   DA   AMPLA  DEFESA.
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  NÃO  VINCULAÇÃO  ÀS  CONCLUSÕES  DA
AUTORIDADE POLICIAL.
POSSIBILIDADE  DE  REQUERIMENTO  DE  DILIGÊNCIAS  AO  PODER
JUDICIÁRIO.



VIA  ESTREITA  DO  HABEAS  CORPUS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME
DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1.  Possíveis nulidades ocorridas no inquérito policial não são aptas a macular o
processo  criminal,  por  se  tratar  de  expediente  meramente  informativo,
prescindível,   inclusive,  para  o  oferecimento  da denúncia. Precedentes.
2.   A jurisprudência  consolidou  entendimento  quanto  ao  fato  de  que  o  Ministério
Público  não  está  adstrito às conclusões firmadas pela autoridade policial, por ser o
dominus litis. Precedente.
3.  O  poder  requisitório conferido ao Ministério Público pelo art. 129 da Constituição
Federal não impede o requerimento de diligências ao  Poder  Judiciário,  desde  que
demonstre  a incapacidade de sua realização  por  meios  próprios.  Precedentes. (REsp
n. 820.862/SC, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 2/10/2006).
4.  É  cediço que o inquérito policial é peça meramente informativa, de  modo  que  o
exercício  do  contraditório  e  da  ampla defesa, garantias  que  tornam  devido  o
processo  legal, não subsistem no âmbito do procedimento administrativo inquisitorial.
Precedentes.
(RHC  57.812/PR,  Rel.  Ministro  Felix  Fischer,  Quinta Turma, DJe 22/10/2015).
5.  Inadmissível o exame do material fático-probatório da ação penal na via estreita do
habeas corpus.
6. Recurso ordinário improvido.
(RHC  34.262/RS,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA TURMA,  julgado  em
03/03/2016, DJe 10/03/2016)

Outrossim, é do órgão acusatório a titularidade da ação penal pública,
razão pela qual dispõe o Promotor de Justiça da prerrogativa de oferecer a denúncia contra quem,
segundo os indícios de materialidade apurados, tenha concorrido para a ação delitiva.

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  CRIME  DE  INCÊNDIO.
INDICIAMENTO.
AUSÊNCIA.  QUESTÃO  NÃO  ENFRENTADA  PELO  TRIBUNAL  A  QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E IRRELEVÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA.  INSUFICIÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE
AUTORIA.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  INCABÍVEL  NA  VIA  ELEITA.
PRECEDENTES DO STJ. DENÚNCIA.
ERRO NA TIPIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PERÍCIA. AUSÊNCIA. SUPRIMENTO
POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.
1. A questão da ausência de indícios a darem suporte à acusação, por ter a Autoridade
Policial concluído pela falta de elementos para determinar a autoria do crime, não foi
enfrentada pelo Tribunal a quo, de modo que sua análise por esta Corte ocasionaria
indevida supressão de instância.
2.  Ainda que não houvesse esse óbice,  é  sabido que o inquérito  policial  é  peça
meramente informativa, com a única função de fornecer os elementos de convicção
necessários  à  formação  da  opinio  delicti  do  titular  da  ação  penal.  Assim,  o
Ministério  Público,  por ser o  dominus  litis,  não está  adstrito  às  conclusões  da
Autoridade  Policial,  podendo  buscar  quaisquer  outros  elementos  idôneos  para
exercer seu mister e, entendendo que os indícios de autoria são suficientes, oferecer
a denúncia. Precedentes desta Corte.
3. Tendo sido reconhecida a existência de indícios suficientes da autoria criminosa para
a instauração da ação penal, o exame da pretensão, nos termos em que fora deduzida,
implicaria  dilação  probatória,  para  afastar  o  substrato  fático  em  que  se  ampara  a
acusação, o que, como é sabido, não se coaduna com a estreita e célere via do habeas
corpus. Precedentes do STJ.
4. A existência de eventual erro na tipificação da conduta pelo Órgão Ministerial não
torna inepta a denúncia e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o
acusado  se  defende  do  fato  delituoso  narrado  na  exordial  acusatória  e,  não,  da
capitulação legal dela constante.
5.  Nos termos  do art.  167 do Código de Processo  Penal,  a  prova  pericial  pode ser
suprida pela testemunhal, em tendo desaparecido os vestígios materiais do crime.



6. Recurso desprovido.
(RHC  19.965/RS,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  julgado  em
27/03/2008, DJe 22/04/2008)

Neste diapasão, não vem ao caso perquirir, neste momento processual,
eventual autoria e materialidade do delito de receptação porventura cometido pela testemunha
Leonardo Costa da Silva, mesmo porque o órgão ministerial, como dominis litis, no exercício do
seu mister, não julgou oportuna a investigação da culpabilidade do referido agente. Ademais,
ainda que chegasse a um juízo de culpa daquele (opinio delicti),  em nada alteraria o quadro
fático ora em análise, em que o apelante se apresenta como comerciante de motocicleta que devia
saber ser produto de crime, embora negue veementemente a autoria do ato.

Não obstante, a materialidade é concreta e a autoria pode ser esclarecida
pelos depoimentos testemunhais, que são firmes e coesos, e apontam o acusado como o alienante
de  bem  produto  de  crime  anterior,  uma  vez  que  a  motocicleta  que  foi  adquirida  pelas
testemunhas Isaura e Leonardo havia sido roubada da Sra. Rita Macena de Lima, no dia 23 de
agosto de 2008, próximo à cidade de Natal/RN. 

Dos  autos,  exsurgem documentos  que  confirmam a  tese  acusatória,  a
saber: certidão de ocorrência do roubo, fls. 22, contrato de compra e venda da moto roubada, fls.
23/26, auto de apreensão e apresentação da res furtiva, fls. 41 e auto de entrega, fl. 21.

Bem assim, os depoimentos testemunhais não deixam dúvidas quanto à
autoria.

Segundo a prova encartada no caderno processual, Leonardo Gomes da
Silva, o 'Naldo', era comerciante de motos, conforme auto qualificou-se em seu interrogatório
perante a autoridade policial, fl. 27, tendo, nos idos do ano de 2008, iniciado a alienação de uma
moto Honda CG 125 à Sra. Isaura Sousa da Silva, que apenas não comprou o referido veículo
devido ao prazo para o pagamento dado por  Naldo ser  muito curto.  Em suas  declarações  à
autoridade policial, confirmadas em juízo às fls. 175 – mídia audiovisual, disse que:

“entre 2008 e 2009 adquiriu uma moto Honda CG 125, acredita que de cor vermelha, à
pessoa  conhecida  por  Naldo,  o  qual  vende  e  troca  motos  em  Mola,  na  cidade  de
Solânea; […] que Naldo deu um prazo muito curto para a declarante pagar a moto e
quando o mesmo se venceu não foi possível efetuar o pagamento, e Naldo tomou a
moto; Naldo disse que não poderia conceder novo prazo para a declarante pagar a moto;
Naldo disse que sobrevivia do comércio de motos e tinha que vender a moto para outra
pessoa; Naldo esteve na casa da declarante com outro rapaz e levou a moto; [...]”. Fl.
62.

O outro rapaz em questão era  Leonardo Costa da Silva, o 'Léo', que
afirmou ter adquirido a moto diretamente do ora apelante pelo valor final de R$ 2.000,00, no ano
de 2008, sem documentos, porque, segundo o alienante, a moto era financiada e faltariam pagar
ainda algumas parcelas.  E confirmou as referências  dadas  pela  testemunha Isaura,  conforme
extraímos do seu depoimento, confirmado na instrução processual, cf. mídia fl. 175:

“[...] que Naldo informou que a moto estava no distrito de Roma, neste município, daí
pediu  que  o  depoente  lhe  acompanhasse  até  onde  a  motocicleta  estava,  pois  tinha
vendido para uma senhora e ela não tinha pago no dia programado; que estando no
distrito de Roma, neste município, em companhia de Naldo, foram até a residência da
mulher que tinha comprado a moto, ocasião em que Naldo pediu que lhe devolvesse a



moto, pois aquela senhora não tinha pago o valor da venda para ele; […] que depois da
moto ser apreendida, o depoente foi procurar Naldo, mas este pediu que quando fosse
depor  informasse  que  não  tinha  comprado  a  motocicleta  a  ele,  dissesse  que  tinha
adquirido de uma pessoa desconhecida.”

A sobredita testemunha ainda afirmou em juízo que passou meses com a
moto antes de sua apreensão, a qual ocorreu depois que policiais conhecidos seus consultaram,
no sistema, a regularidade da mesma. Afirmou que perdeu todo o dinheiro pago no veículo, e que
não  chegou  a  receber  nenhum  documento  oficial,  apenas  um  papel  que  informava  estar  o
automóvel desembaraçado, porém isto, na data da compra.

O  apelante  afirma  que  o  referido  depoente  possuía  interesse  real  no
resultado do processo, insinuando que seria para aquele livrar-se da acusação de receptação. Não
obstante, nenhum elemento de prova dos autos confirma tal versão, sendo que o depoimento
prestado  não  é  prova  isolada  nos  autos,  está  coadunado  ao  da  outra  testemunha  e  demais
documentos do caderno processual, sendo, portanto, digno de total credibilidade.

Vê-se,  pois,  com  clarividência,  que  Naldo  efetivamente  vendeu  a
motocicleta objeto do roubo, embora tenha negado em juízo, veementemente, tal alienação, ou
mesmo que conheça as testemunhas do processo. Não soube esclarecer, entretanto, o por quê de
estar sendo acusado e daquelas atestarem ser, sem sombra de dúvidas, o acusado, o vendedor da
res furtiva.

Bem assim,  não há  falar  em absolvição  em razão  de  o  bem ter  sido
apreendido em poder de outrem, eis que, comprovada a ilicitude do bem e a procedência da
compra, inverte-se o ônus da prova, para que aquele comprove que o adquirira legalmente, com
todas as notas fiscais do bem, o que não ocorreu. Nesse sentido:

“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, assim, se esta foi dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza,
autorizando, assim, a condenação." (RT 746/629).

Por  outro  lado,  ressalte-se  que  o  legislador  optou  por  punir  mais
severamente aquele que comete o crime de receptação no exercício de atividade comercial ou
industrial, alcançando também aquele que embora não tivesse certeza, devesse saber tratar-se de
produto de crime, punindo-o, igualmente, a título de dolo eventual.

Pratica,  portanto, o delito do § 1º do art. 180 do CP o agente que, no
exercício de sua atividade comercial (mesmo que informal), vende ou expõe à venda mercadoria
que devia saber ser roubada,  sem fazer prova da sua origem lícita, por meio de nota fiscal, ou
qualquer outro elemento relacionado com a aquisição, sendo certo que tais circunstâncias, diante
da experiência do réu no ramo comercial, permitiam-lhe concluir que o produto era de origem
ilícita.

A Propósito: 

RECURSO  ESPECIAL.  RECEPTAÇÃO  QUALIFICADA.  SANÇÃO  PENAL
APLICADA À RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL.
CRIME PRATICADO EM ATIVIDADE COMERCIAL. JUÍZO DE REPROVAÇÃO
OPERADO PELO LEGISLADOR.



ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO.  DOSIMETRIA DA PENA REVISTA.
RECURSO PROVIDO.
1. Art. 180, § 1°, do Código Penal. Dolo eventual. Receptação praticada no contexto
de atividade comercial. Sanção penal que deve corresponder ao referido tipo.
2. A conduta do recorrido se ajusta à figura típica do art. 180, § 1°, do Código
Penal,  motivo  pelo  qual  a  sanção  pelo  ilícito  deve  considerar  os  padrões  de
censurabilidade ali adotados, haja vista inexistir qualquer violação ao princípio da
proporcionalidade,  sobretudo,  por  se  tratar  de  juízo  valorativo  realizado  pelo
Legislador, com intuito punir com mais rigor a receptação praticada em atividade
comercial. Precedente: EResp n. 879539/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção.
3. Dosimetria da pena revista.
4. Recurso especial provido, a fim de aplicar a sanção prevista no art. 180, § 1°, do
Código Penal à conduta do recorrido e, por conseguinte, condená-lo a pena de 3 (três)
anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa,
em regime aberto, mantendo-se os demais aspectos do acórdão condenatório.
(REsp 1274234/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/RS),  SEXTA  TURMA,  julgado  em  25/10/2011,  DJe
17/11/2011)

Por fim, é despicienda a prova do dolo direto, ou seja, de que o agente
sabia  inequivocamente  tratar-se  o  bem  de  produto  de  crime  anterior,  já  que  o  contrário
demandaria uma confissão espontânea do autor do fato, deixando a punição estatal ao alvedrio
do infrator da lei. Destarte, é pela conjugação dos indícios e da própria conduta do receptador
que se torna possível chegar a um juízo de culpabilidade, tal como ocorreu nos presentes autos.

"Para o reconhecimento do dolo no delito de receptação,  não pode o julgador ficar
adstrito  à  confissão  do  réu,  uma  vez  que,  em  regra,  é  ele  demonstrado  pelas
circunstâncias que envolver os fatos" (RJTACrim 38/288.) 

"A receptação  dolosa  inexige  dolo  específico,  de  maneira  que  seria  impossível  a
condenação  do  agente  sem  a  confissão,  porque  somente  através  dela  ter-se-ia  a
convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente
a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse
modo, para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia
ciência da origem criminosa da coisa é passível  de ser deduzida através de indícios
sérios e da própria conduta do receptador antes e depois do delito" (RT 717/385).
 
"Para a condenação por receptação dolosa não é necessária a existência de prova robusta
e inconcussa da autoria do crime, bastando, para tanto, indícios, como a apreensão do
veículo  roubado  na  posse  do  agente,  mormente  se  não  apresenta  justificativa
convincente sobre a origem da res" (RT 773/598). 

Ressalte-se, ainda, que no processo penal brasileiro vigora o princípio do
livre convencimento motivado,  segundo o qual  o Julgador  forma a sua convicção pela  livre
apreciação da prova, sendo que indícios veementes equivalem a qualquer outro meio de prova e
são aptos para embasar uma condenação criminal, desde que justificada e fundamentada. 

Discorrendo sobre o valor probante dos indícios, trago à colação a lição
do emérito processualista Fernando Capez: 

"Indício:  é  toda  a  circunstância  conhecida  e  provada,  a  partir  da  qual,  mediante
raciocínio lógico, pelo método indutivo, obtém-se a conclusão sobre um outro fato. A
indução parte do particular e chega ao geral. 
Assim, nos indícios,  a  partir  de um fato conhecido,  deflui-se a  existência do que se
pretende provar. 
Indício é o sinal demonstrativo do crime: signum demonstrativum delicti. 



[...] 
"A prova indiciária é tão válida como qualquer outra - tem valor como as provas diretas
-, como se vê na exposição de motivos, que afirma inexistir hierarquia de provas, isto
porque, como referido, o Código de Processo Penal adotou o sistema da livre convicção
do juiz, desde que tais indícios sejam sérios e fundados. 
[...] 
Há julgados  que  sustentam a  possibilidade  de  condenação  por  prova  indiciária  (RT,
395/309-310). De fato, uma sucessão de pequenos indícios ou a ausência de um álibi
consistente do acusado para infirmá-los pode, excepcionalmente, autorizar um decreto
condenatório,  pois  qualquer  vedação  absoluta  ao  seu  valor  probante  colidira  com o
sistema da livre apreciação das provas, consagrado pelo art. 157 do Código de Processo
Penal."  (CAPEZ, Fernando.  Curso de Processo  Penal,  14.ª  ed.  rev.  e  atual.,  São
Paulo, Saraiva, 2007, p. 363-4). 

Logo,  da  conjugação  dos  elementos  de  convicção  trazidos  aos  autos,
dúvidas  não  há  de  que  Leonardo  Gomes  da  Silva  vendeu  a  Leonardo  Costa  da  Silva  uma
motocicleta que devia saber ser produto de roubo. 

Por  fim,  vale  dizer  que,  a  atividade  mercantil  desenvolvida  pelo  réu,
mesmo  que  de  caráter  informal  e  precário  equipara-se  à  atividade  comercial  necessária  à
configuração do tipo penal previsto no § 1º do art. 180 do CP.

Nesse sentido: 

“(...) Assinale-se que o próprio legislador, visando dissipar quaisquer dúvidas no tocante
à  forma  do  comércio  exercido  pelo  agente,  explicitou  no  parágrafo  segundo  que
equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de
comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência." (PRADO, Luiz
Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, 4.ª ed. rev. e atual., São Paulo, Editora
RT, 2005, vol. 2, p. 683-4.).

Destarte, diante do vasto acervo probatório colacionado aos autos, e a
perfeita subsunção da conduta ao tipo penal de receptação qualificada, previsto no § 1º do art.
180 do Código Penal,  impõe-se a manutenção do decreto condenatório firmado em primeira
instância. 

Da dosimetria da pena – revisão ex officio.

Em  homenagem  à  ampla  devolutividade  do  recurso  de  apelação
interposto pela defesa, a dosimetria da pena merece ser revista.

É  que  o  magistrado,  na  primeira  fase,  valorou  abstratamente  as
circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP,  dispondo  genericamente  acerca  da  culpabilidade,
notadamente a única variável que usou para fixar a pena-base em 04 anos de reclusão, acima,
portanto, do mínimo legal cominado, que é de 03 (três) anos.

Sabido que o direito fundamental à individualização da pena rechaça a
aferição das circunstâncias judiciais de modo apartado dos dados concretos do fato delituoso,
impedindo,  dessa  forma,  a  exasperação  da  sanção  penal,  conforme  precedentes  das  Cortes
Superiores: 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  DE  RECURSO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-



BASE.  CULPABILIDADE,  CIRCUNSTÂNCIAS,  MOTIVOS.  FUNDAMENTOS
GENÉRICOS.  AFASTAMENTO.  QUANTIDADE  E  NATUREZA  DA  DROGA.
FUNDAMENTO UTILIZADO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM.
OCORRÊNCIA.  PENA-BASE  REDUZIDA.  REDUTORA  MANTIDA  NO
PATAMAR DE 1/6.  REGIME PRISIONAL FECHADO.  POSSIBILIDADE.  PENA
SUPERIOR A 4 ANOS. ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.  O Supremo Tribunal  Federal,  por  sua Primeira  Turma,  e  a  Terceira  Seção  deste
Superior  Tribunal  de  Justiça,  diante  da  utilização  crescente  e  sucessiva  do  habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela  via  recursal  própria,  sem olvidar  a  possibilidade  de concessão  da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal
e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da
pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada,
não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos,  máxime quando
ínsitos ao próprio tipo penal.
[...]
(HC  377.634/PE,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,  QUINTA
TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017)

Ementa:  RECURSO  ORDINÁRIO  CONSTITUCIONAL  EM  HABEAS  CORPUS
(CRFB,  ART.  102,  II,  a).  DOSIMETRIA.  REAPRECIAÇÃO  DOS  ELEMENTOS
CONSIDERADOS  PARA  FIXAÇÃO  DA  PENA-BASE  NA  CONDENAÇÃO.
HIPÓTESE  DE  OFENSA  FLAGRANTE  À  INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA
(CRFB, ART. 5º, XLVI). VIABILIDADE DA PRETENSÃO. MENOR POTENCIAL
OFENSIVO DO ENTORPECENTE. RÉ PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES E
SEM VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.  11.343/2006.  PENA
REDUZIDA NO PATAMAR MÍNIMO. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA.  RECURSO  ORDINÁRIO  PROVIDO.  1.  A
dosimetria  da  pena  somente  se  revela  passível  de  revisão  pelo  Supremo  Tribunal
Federal  em  casos  de  flagrante  ilegalidade  ou  teratologia  manifesta,  a  justificar  a
intervenção  corretiva  da  Corte.  Precedentes:  HC 97058,  Relator  Ministro  Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 2. O magistrado, conquanto
não esteja obrigado a aplicar o grau máximo da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei
11.343/20006  quando  presentes  os  requisitos  para  a  concessão  do  benefício,  deve
apresentar fundamentação idônea e suficiente para aplicar a redução no patamar que
julgue necessário à reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro
Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski). 3. In
casu,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  chancelando  a  dosimetria  realizada  pelas
instâncias ordinárias, confirmou a pena imposta à recorrente pela prática do crime de
tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), fixada em cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, após ter sido presa em flagrante delito, portando 1 (um) quilo de
substância entorpecente (maconha). 4. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base
em patamar acima do mínimo legal apenas com fundamento em circunstâncias
genéricas  e  intrinsecamente  relacionadas  ao  tipo  de  injusto  praticado,  o  que
encontra óbice no princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º,
XLVI,  CRFB/88). De igual  modo,  a  minorante  prevista  no art.  33,  §4º,  da Lei  nº
11.343/06  foi  arbitrada  no  mínimo  legal  apesar  de  a  recorrente  ter  sido  declarada
primária, de bons antecedentes e sem envolvimento com organização criminosa, o que
revela evidente desproporcionalidade entre o perfil da recorrente e o benefício que lhe
foi  estendido.  5.  Recurso  ordinário  constitucional  em  habeas  corpus  a  que  se  dá
provimento para fixar a pena definitiva imposta à recorrente em 1 (um) ano e 8 (oito)
meses  de  reclusão,  a  ser  convertida  em  pena  restritiva  de  direitos  pelo  juízo  da
execução, caso não se tenha operado o efeito da detração criminal, determinando-se,
desde  logo,  expedição  do  alvará  de  soltura.



(RHC 116310, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 28-08-2013 PUBLIC 29-08-2013) 

Desta forma, reduzo a pena-base para  03 (três) anos de reclusão e 10
dias-multa.  Ausentes  agravantes  e  atenuantes,  bem  como  causas  especiais  de  aumento  ou
diminuição,  torno-a  definitiva,  mantendo  o  regime  inicial  aberto,  para  o  início  do  seu
cumprimento.

Fica igualmente preservado o direito à substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direito, na forma da sentença condenatória.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO  PROVIMENTO AO APELO do réu, mas,  DE OFÍCIO, reduzo a pena imposta
para 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, mantida a sentença nos seus ulteriores
termos.

O réu está solto e não há nos autos guia de execução provisória expedida.
Destarte, oficie-se ao juízo processante comunicando a reforma parcial da decisão. Não havendo
Recurso  Especial  ou  Extraordinário,  encaminhem-se  os  autos  ao  Juízo  de  origem  para  a
execução definitiva. Caso haja recurso à instância superior, encaminhe-se à Presidência deste
Tribunal de Justiça para fins de juízo de admissibilidade e expeça-se guia de execução provisória
da pena.

 É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João
Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  relator,
Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor e Marcos William de Oliveira (Juiz de
Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). Ausente justificadamente o
Desembargador  Carlos Martins Beltrão.

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 maio de 2018.

 Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


