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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

Apelação Criminal nº 0008879-05.2014.8.26.0099 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por seu Procurador  de Justiça infrafirmado, vem à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, 

inciso III,  alínea "a", da Constituição da República, artigo 255, § 

2o , do RISTJ, e artigo 1.029 do Código de Processo Civil ,  interpor 

o presente RECURSO ESPECIAL contra o v. acórdão proferido 

nos autos da apelação em epígrafe, e requerer que o mesmo seja 

conhecido e regularmente processado, remetendo -se as razões em 

anexo ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com nossas 

homenagens.  

 

 

 

São Paulo, 13 de julho de 2016.  

 

 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

Procurador de Justiça 

 

RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL 

 

Recurso Especial na Apelação nº 0008879-05.2014.8.26.0099 
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Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

Recorrido: F.A.L. 

 

 

Ementa : 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E 

RECEPTAÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

CONSUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 

A receptação dolosa de veículo automotor não se 

exaure no transporte da substância entorpecente 

apreendida em seu interior, pelo que não fica por 

este absorvido. 

 

 

Eminentes Senhores Ministros,  

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente:  

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da 

apelação criminal em epígrafe, em que figura como apelante F.A.L., vem à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea 

"a", da Constituição Federal e no artigo 1.029 do Código de Processo Civil, 

interpor RECURSO ESPECIAL  para o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

pelos fundamentos jurídicos a seguir expostos. 

 

1. RESUMO DOS AUTOS 

 

 F.A.L. foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Bragança Paulista, por infração à norma contida no artigo 
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33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 180, caput, 

do Código Penal, na forma do artigo 69, caput,do Código Penal, a 15 (quinze) anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo 

legal. 

 Consta da denúncia que no dia 04 de agosto de 2014, por volta de 

16 horas, na Praça de Pedágio da Rodovia Fernão Dias do Km 07, na cidade de 

Vargem, na comarca de Bragança Paulista, o Recorrido trazia consigo e 

transportava, para consumo de terceiros e fornecimento alheio, 668,0427 Kg de 

maconha distribuídos em 828 tijolos. 

 Também consta que em data e local indeterminados, o Recorrido 

recebeu e, no dia 04 de agosto de 2014, por volta de 16 horas, na Praça de Pedágio 

da Rodovia Fernão Dias do Km 07, na cidade de Vargem, na comarca de Bragança 

Paulista, conduziu o veículoRenault - Duster, preto, de placas (falsas) AWP-9179-

Cascavel/PR, ciente de sua procedência ilícita. 

 Segundo o apurado, policiais rodoviários federais presentes na 

referida praça de pedágio da Rodovia Fernão Dias, em operação de fiscalização de 

rotina, deram sinal de parada ao condutor do veículo supra-mencionado, ora 

Recorrido. 

 Ao abrirem a porta traseira do veículo, os policiais rodoviários 

federais encontraram o aludido entorpecente, embalado em fita plástica e coberto 

com tecido preto. 

 Indagado sobre a droga, o Recorrido admitiu que havia recebido 

o veículo "já montado" na cidade de São Paulo, ou seja, carregado com os tijolos 

de maconha, para que o levasse até a cidade de Salvador, no Estado da Bahia, e a 

entregasse no Shopping Continental, onde receberia R$ 5.000,00 pelo transporte 

da droga até outro Estado da Federação.  

 Outrossim, apurou-se que o Renault - Duster, preto, de placas 

AWP-9179/Cascavel-PR conduzido pelo Recorrido era produto de roubo ocorrido 

em 04/05/2014, e que as placas originais do veículo eram AUQ-5880-Cascavel-

PR, sendo que a numeração do chassis se apresentava com sinais de adulteração. 

 As circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante delito do 

Recorrido e a apreensão do veículo que conduzia, notadamente a falsidade das 

placas, os visíveis sinais de adulteração da numeração do chassis e a falta de 
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apresentação do documento original evidenciaram que o mesmo tinha plena 

ciência da origem espúria do bem. 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO apelou, pleiteando o afastamento da 

confissão sobre a receptação (fls. 282/285). 

 A defesa também apelou, pleiteando a absolvição pela receptação, 

o afastamento da majorante relativa ao tráfico interestadual, a incidência da 

atenuante relativa à coação resistível, o reconhecimento da forma privilegiada do 

delito e, por conseguinte, a redução da pena, a fixação do regime aberto e a 

substituição da pena privativa de liberdade (fls. 297/308). 

 A Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, deu parcial provimento à 

apelação interposta em favor de F.A.L., para absolvê-lo do crime de receptação, 

na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, restando 

prejudicado o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO; e para reduzir as penas do réu 

pelo tráfico a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial 

fechado, e pagamento de 1333 (um mil trezentos e trinta e três) dias-multa, no 

mínimo legal, mantida, quanto ao mais, a r. sentença condenatória. 

 Eis a íntegra do v. acórdão que ora se impugna (fls. 341/348): 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0008879-

05.2014.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é 

apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é 

apelado/apelante FABIO ALESSANDRO LOPES.  

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de 

F.A.L., para absolvêlo do crime de receptação, na forma do art. 386, III, do 

Código de Processo Penal, restando prejudicado o recurso do Ministério 

Público; e para reduzir as penas do réu pelo tráfico a 13 anos e 4 meses de 

reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1333 dias multa, no mínimo 



6 

          Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

 
legal, mantida, quanto ao mais, a r. sentença. Recomende-se o réu ao 

estabelecimento onde se encontra recolhido. Expeçam se o aditamento da guia 

de recolhimento e as comunicações de praxe. v.u.", de conformidade com o voto 

do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX 

ZILENOVSKI (Presidente sem voto), ZORZI ROCHA E ALMEIDA 

SAMPAIO.  

São Paulo, 16 de maio de 2016. 

BANDEIRA LINS 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

Apelação nº 0008879-05.2014.8.26.0099  

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo  

Apelado/Apelante: Fabio Alessandro Lopes  

Comarca: Bragança Paulista  

Voto nº 03212  

 

 

TRÁFICO DE DROGAS – RECEPTAÇÃO –Realidade 

do delito e autoria comprovadas – Crime de receptação 

absorvido pelo delito de tráfico – Pena-base corretamente 

dosada, à vista da quantidade de drogas apreendidas, 668 

quilos de maconha, e da complexa e violenta logística que 
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precedeu a execução do delito. Majorante atinente ao tráfico 

interestadual que comporta redução – Inviável o 

reconhecimento da forma privilegiada do delito quando as 

circunstâncias da apreensão permitem concluir que o réu 

integra organização criminosa – Apelo Ministerial 

prejudicado. Recurso do réu provido em parte.  

Ao relatório da r. sentença de fls. 252/264, prolatada em 08/06/2015 pelo Juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, acrescenta-se a 

condenação de F.A.L. às penas de 15 anos de reclusão, em regime inicial 

fechado, e pagamento de 1500 diasmulta, no mínimo legal, e de 1 ano e 8 meses 

de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-multa, no piso 

legal, por infração, respectivamente, ao artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, 

da Lei n. 11.343/06, e artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 

69, do Código Penal.  

Da decisão apela a Justiça Pública (fls. 282/285), que requer o afastamento da 

confissão sobre a receptação.  

Apela também o réu (fls. 297/308), que busca a absolvição pela receptação, o 

afastamento da majorante relativa ao tráfico interestadual, a incidência da 

atenuante relativa à coação resistível, o reconhecimento da forma privilegiada 

do delito e, por conseguinte, a redução do quantum, a fixação do regime aberto 

e a substituição da pena privativa de liberdade.  

Após contrarrazões (fls. 309/312 FÁBIO, 314/316 Ministério Público), a 

Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso da acusação e 

pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 326/333).  

É o relatório.  
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Narra a denúncia que, em 04 de agosto de 2014, à Rodovia Fernão Dias, km 07, 

FÁBIO transportava e trazia consigo, em veículo automotor Renault/Duster que 

sabia ser produto de crime, 828 tabletes (668,04kg) de Cannabis sativa L, para 

fornecimento a terceiros, em desacordo com determinação legal e regulamentar.  

O recurso comporta parcial provimento.  

A realidade dos delitos vem consubstanciada nos autos por meio do auto de 

prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição 

e apreensão (fls. 15/17 fotografias de fls. 55/57 e 64) e laudo de constatação 

preliminar (fls. 18/21), esse corroborado pelo laudo químicotoxicológico, que 

atesta tratar-se de substância proscrita, nos termos da Portaria SVS-MS n. 344/98 

(fls. 52/53).  

A receptação ainda se comprova pela origem espúria do veículo demonstrada 

pelos boletins de ocorrência (fls. 32/34 e 88/92), auto de exibição e apreensão 

(fls. 35/36 fotografias de fls. 36/42), ficha de registro no sistema policial sobre 

o roubo (fls. 43/48), auto de depósito (fl. 83), auto de liberação do veículo (fl. 

85) e laudo pericial sobre o automóvel (fls. 119/125).  

E a autoria dos delitos vem demonstrada pela prova oral colhida, reforçando a 

confissão em Juízo relativa ao tráfico.  

Silente durante a fase indiciária, FÁBIO (fl. 191), em Juízo, admite ter 

consciência sobre todo o entorpecente que transportava, serviço esse que seria 

remunerado e destinado ao pagamento de uma suposta dívida com alguém do 

bairro onde residia. Retirado o veículo em São Paulo, na Praça da Sé, entregue 

por “Alemão”, FÁBIO teria a tarefa de conduzir o automóvel até Salvador/BA.  

Dada a quantidade de droga, o réu alega ter ficado apreensivo, razão pela qual 

ignorou qualquer cautela acerca da origem lícita do carro.  
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Os policiais rodoviários Newton Santana Leme (fls. 03/04 mídia de fl. 227) e 

José Marcelo da Costa Pereira (fls. 06/07 mídia de fl. 227) relatam, em uníssono, 

que realizavam comando ao longo da rodovia, quando notaram a placa de 

Cascavel/PR, o que levantou suspeitas. Durante a entrevista de averiguação, o 

motorista já aparentou certo nervosismo e, em revista pelo veículo, no banco 

traseiro e no porta-malas, sob um manto, havia o entorpecente. O réu confessou 

que receberia R$ 5.000,00 para conduzir o veículo até Salvador/BA.  

Em relação ao veículo, na Delegacia de Polícia, os policiais rodoviários e civis 

verificaram sinais de adulteração e, somente por meio da numeração do motor 

conseguiram constatar que se tratava de produto de crime.  

E a testemunha Leandro José Barbosa (fls. 08 e 192), policial civil, ratifica os 

termos aduzidos por José e Newton, tendo sido o responsável por averiguar a 

origem espúria do Renault/Duster, que se constou ser produto de roubo.  

Com efeito, diante do panorama de provas coligidas, verifica-se a consonância 

da confissão prestada por FÁBIO com as circunstâncias delineadas pelas 

testemunhas responsáveis pela sua prisão em flagrante, mormente em relação ao 

transporte interestadual do entorpecente que lhe renderia uma recompensa, 

cabendo destacar que a legítima diligência se deflagrou por conta da origem do 

veículo local conhecido dos meios policiais pelo narcotráfico interestadual , 

restando afastada qualquer insinuação sobre motivação pessoal dos policiais 

voltada a prejudicar o apelante de maneira injusta.  

A condenação do réu pelo tráfico era inevitável, portanto; e a incidência da causa 

de aumento relativa ao caráter interestadual da operação foi bem decretada. A 

configuração da majorante não depende de se alcançar o destino final 

pretendido, mas do simples intuito no qual a operação é concebida e 

desencadeada não havendo dúvidas possíveis acerca do destino interestadual do 
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réu, por ele mesmo admitido e evidenciado por sua interceptação na Rodovia 

Fernão Dias.  

A receptação também resta devidamente caracterizada; mas não pode ser 

punida a título próprio.  

O réu limitou-se a dizer que não atentou para as características do carro, 

mas admitiu que o recebeu, com placas do Paraná e documentos de pessoa 

que não conhecia Yara Perin Alves Orso(fls. 16), que evidentemente não é o 

Alemão que na Praça da Sé lhe confiou o carro , com instruções de 

abandoná-lo em seu local de destino, no Estado da Bahia, e voltar de ônibus.  

Nessas circunstâncias, pode-se presumir que ele sabia da origem espúria do 

veículo; mas a conduta em questão se esgota no próprio tráfico, e integra 

inclusive a engenharia da operação, que a r. sentença corretamente destaca 

como fator de exasperação da pena desse delito sublinhando que a trama 

“se mostra complexa, perigosa e violenta, já que veio a ser praticado um roubo 

para que o réu viesse a transportar a imensa quantidade de maconha” (fls. 

261).  

Servindo-se do carro roubado e recebido como simples e descartável 

instrumento, o réu não deve ser apenado pela receptação cuja lesividade, 

no caso, é absorvida pela do tráfico, e participa de circunstância judicial à 

qual se deu relevo na dosagem da respectiva pena. E como isso resta 

prejudicado o apelo do Ministério Público, que se dirigia unicamente a 

aumentar a pena da receptação.  

No tocante à coação moral a que o réu faz alusão, necessário salientar que não 

apresentou qualquer prova que lhe prestasse amparo, sendo inviável, portanto, o 

seu reconhecimento.  
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Certa a condenação, passo à análise das reprimendas.  

Quanto ao tráfico, na primeira etapa da dosagem, o Juízo a quo, em atenção aos 

critérios preponderantes insculpidos no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, e a 

natureza violenta e complexa da engenharia da operação que passou pelos crimes 

de roubo, adulteração de sinais identificadores e receptação do veículo fixou a 

pena de partida em 12 anos de reclusão e 1200 dias-multa.  

Segundo a estimativa feita pelos policiais (fl. 03), o valor do entorpecente 

apreendido chega a R$ 600.000,00; e, fracionado o lote em porções de meio 

grama, ter-se-ia o bastante para a confecção de 1.336.084 cigarros de maconha 

suficientes para entorpecer cerca de metade da população de Salvador (2,675 

milhões de habitantes, em 2010), sem contar a possibilidade de uso 

compartilhado. Mantém-se, pois, a pena fixada em primeira instância.  

Ausentes circunstâncias agravantes, a confissão, relevante para elucidação 

inclusive do tráfico interestadual, deve incidir na fração de 1/6, tal como dispôs 

a r. sentença.  

Na última fase da dosimetria, pela confessada característica interestadual do 

tráfico que teve início em São Paulo e se concluiria na Bahia, em viagem que o 

site Google Mapsestima se faça em 25 horas, correspondendo a 1970 km de 

percurso , é justo que o aumento não se efetue em fração mínima, sobretudo 

porque no trajeto entre as capitais de São Paulo e Bahia cruzam-se as fronteiras 

de ao menos mais um Estado, Minas Gerais; mas é suficiente, para refletir a 

intensidade do dolo do réu, que o acréscimo seja de 1/3, alçando-se a pena a 13 

anos e 4 meses de reclusão, e 1333 diasmulta.  

Finalmente, não se pode cogitar de redução da pena, na forma do § 4º do art. 33 

da Lei de Drogas. Tratava-se de operação de tráfico em grande escala, que pode 

se tomar inclusive como estratégica, à vista do valor das drogas apreendidas; e 
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semelhante missão não seria confiada a agente que não fosse experimentado em 

tarefas de menor relevo, nas quais haja provado valor bastante para receber tal 

incumbência. Nitidamente se tratava de ação do crime organizado, como destaca 

a r. sentença, mencionando também, a logística toda da expedição; e o réu não 

seria protagonista desta sem merecer amplo crédito das estruturas a cujo serviço 

se encontrava não se habilitando, portanto, a receber o tratamento que a lei 

reserva a traficantes isolados, avulsos, neófitos ou de pequena envergadura.  

Por fim, a fixação do regime inicial fechado é medida de rigor, em vista do 

concurso material de delitos que culmina em pena superior a 8 anos de reclusão.  

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de F.A.L., para absolvê-

lo do crime de receptação, na forma do art. 386, III, do Código de Processo 

Penal, restando prejudicado o recurso do Ministério Público; e para reduzir as 

penas do réu pelo tráfico a 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial 

fechado, e pagamento de 1333 diasmulta, no mínimo legal, mantida, quanto ao 

mais, a r. sentença. Recomendese o réu ao estabelecimento onde se encontra 

recolhido. Expeçam-se o aditamento da guia de recolhimento e as comunicações 

de praxe.  

BANDEIRA LINS 

RELATOR 

  

 Ao concluir pela atipicidade da receptação dolosa do veículo 

automotor usado para o transporte da droga, por entender que aquele crime se 

exauriu neste, e absolver o Recorrido com fundamento no artigo 386, inciso III, do 

Código de Processo Penal, o v. acórdão negou vigência ao artigo 180, caput, do 

Código Penal e, com isso, abriu ensanchas à interposição do presente recurso 

especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição 

Federal. 
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2. REEXAME DE PROVA (SÚMULA 7/STJ): INOCORRÊNCIA 

 

 O presente recurso especial não pretende o reexame da prova, já 

bem apreciada pelo tribunal de origem, que concluiu (fls. 345/346): 

" A receptação também resta devidamente caracterizada; 

mas não pode ser punida a título próprio.  

O réu limitou-se a dizer que não atentou para as 

características do carro, mas admitiu que o recebeu, com 

placas do Paraná e documentos de pessoa que não 

conhecia Yara Perin Alves Orso(fls. 16), que evidentemente 

não é o Alemão que na Praça da Sé lhe confiou o carro , 

com instruções de abandoná-lo em seu local de destino, no 

Estado da Bahia, e voltar de ônibus.  

Nessas circunstâncias, pode-se presumir que ele sabia da 

origem espúria do veículo; mas a conduta em questão se 

esgota no próprio tráfico, e integra inclusive a engenharia 

da operação, que a r. sentença corretamente destaca como 

fator de exasperação da pena desse delito sublinhando que 

a trama “se mostra complexa, perigosa e violenta, já que 

veio a ser praticado um roubo para que o réu viesse a 

transportar a imensa quantidade de maconha” (fls. 261).  

Servindo-se do carro roubado e recebido como simples e 

descartável instrumento, o réu não deve ser apenado pela 

receptação cuja lesividade, no caso, é absorvida pela do 

tráfico, e participa de circunstância judicial à qual se deu 

relevo na dosagem da respectiva pena. E como isso resta 
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prejudicado o apelo do Ministério Público, que se dirigia 

unicamente a aumentar a pena da receptação." 

 Como se vê, o v. acórdão ora recorrido reconheceu a ocorrência 

do crime de receptação dolosa de veículo automotor, bem como a suficiência da 

prova quanto à autoria, a materialidade, o dolo, inclusive a ciência do Recorrido 

acerca da origem espúria do bem. 

 Simplesmente que o entendeu exaurido no transporte ilícito da 

droga, restando, por isso, por este absorvido. 

 Logo, a presente irresignação verte-se contra a aplicação do 

princípio da consunção na hipótese, a fim de que seja acolhida a presente tese 

jurídica: 

"Tráfico ilícito de entorpecentes e receptação dolosa de 

veículo automotor. Consunção. Inadmissibilidade. 

A receptação dolosa de veículo automotor não se exaure 

no transporte da substância entorpecente apreendida em 

seu interior, pelo que não fica por este absorvido." 

 Em síntese, o recurso especial é cabível porque não se reclama 

nenhuma modificação das premissas fáticas firmadas pelas instâncias de origem, 

conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a contrario sensu, 

em caso análogo, no julgamento do AgRg no REsp 1402864/ES, relatado pelo 

Ministro Félix Fischer, T5-Quinta Turma, em 04/02/2016, publicado no DJe de 

24/02/2016. 

 

3. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 180, CAPUT , DO 

CÓDIGO PENAL 

 

 Dispõe o artigo 180, caput , do Código Penal:  

 Receptação  
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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:  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  

 Para o v. acórdão, "Servindo-se do carro roubado e 

recebido como simples e descartável instrumento,  o réu não deve 

ser apenado pela receptação - cuja lesividade, no caso, é absorvida 

pela do tráfico, e participa de circunstância judicial à qual se deu 

relevo na dosagem da respectiva pena."  (fl . 346).  

 Esse posicionamento, não tem amparo jurídico. Senão 

vejamos.  

 

4. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO 

 

 O concurso aparente de normas penais não está 

regulamentado em lei, o que dá margem a controvérsias e explica o 

intenso labor doutrinário e jurisprudencial.  

 A doutrina construiu três princíp ios norteadores para 

solução das antinomias: i) o princípio da especialidade; ii) o princípio 

da subsidiariedade; e iii) o princípio da consunção. É sobre a 

incidência deste último que se cuida a presente questão.  

 O princípio da consunção ou da absorção expressa que 

a norma consunta é absorvida pela norma consuntiva, quando for meio 

necessário ou normal para a consecução da infração à norma 
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consuntiva, que é a norma fim. Tanto o antefactumquanto o 

postfactum impuníveis são resolvidos pelo princípio em voga.  

 Segundo Nélson Hungria, as duas normas jurídicas 

conflitantes não se acham em pos ições de speciee genus ,  mas de 

minuse plus , de parte a todo, de meio a fim. Assim, a consumação 

absorve a tentativa e esta absorve o ato preparatório; o crime de lesão 

absorve o de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal etc 

(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal ,  v. 1, t .  1, p. 139).  

 Outro exemplo é o da invasão de domicílio para a 

prática do furto e, por outra volta, colhe-se da jurisprudência deste 

Egrégio Sodalício o caso típico do falso que se exaure no estelionato,  

restando por este absorvido (STJ, Súmula 17).  

 Na relação consuntiva não há liame lógico. A conclusão 

é alcançada não em decorrência da comparação entre as figuras típicas 

abstratas, mas sim pela configuração concreta do caso de que se trata 

(MARQUES, José Frederico. Comentários ao Código Penal ,  p. 340).  

 Segundo Asúa (Tratado de derecho pena, Buenos Aires: 

Losada, 1976, v. 2, o. 558) , a consunção pode produzir -se: 

a) quando as disposições se relacionam de imperfeição a perfeição 

(atos preparatórios puníveis, tentativa - consumação);  

b) de auxílio a conduta direta (partí cipe - autor);  

c) de minusa plus(crimes progressivos);  

d) de meio a fim (crimes complexos);  

e) de parte a todo (consumação de fatos anteriores e posteriores).  
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 O princípio da consunção assume relevância jurídica no 

crime progressivo. Na absorção, segundo B ettiol (DirittoPenale , 

1950, p. 451), estamos necessariamente em face de uma ação, que, se 

é única em seu todo, aparece, no entanto, cindível em vários atos que 

se realizam sucessivamente e que violam, todos eles, uma norma da 

lei penal.  

 Por meio do princípio da consunção é que se resolve a 

questão da progressão criminosa.  

 As condutas absorvíveis, na  relação consuntiva, podem 

ser classificadas em três grupos, segundo Damásio ( Direito Penal -  

parte geral, 33ª ed., São Paulo: Saraiva, 1º vol., 2012, p. 157) : 

1º) da progressão criminosa em sentido estrito;  

2º) do fato antecedente não punível;  

3º) do fato sucessivo não punível.  

 Essas hipóteses são de progressão criminosa, que se 

distingue do crime progressivo.  

 De acordo com Ranieri (Reato progressio e 

progressione criminosa, 1942, p. 59), há progressão criminosa 

quando um tipo, já realizado, ainda se concretiza através da prática 

sucessiva de outra figura típica  em que se encontra implicada. Trata-

se, dessa maneira, de conceito diverso e de maior amplitude que o do 

crime progressivo. E isto porque, se este advém de relação contida na 

estrutura interna da figura típica, a progressão delitiva tem sua razão 

de ser na forma de concretização do tipo abstrato.  
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 Em síntese, o crime progressivo pressupõe um só fato; 

a progressão criminosa, uma pluralidade de fatos cometidos de forma 

continuada. Sob o aspecto subjetivo do sujeito, existe no crime 

progressivo, desde o início, a vontade de cometer a infração de maior 

gravidade; na progressão criminosa a intenção inicial é praticar o 

delito menor, e só depois é que, no mesmo iter criminis ,  resolve ele 

cometer a infração mais grave (MORO, Aldo, Unità e 

pluralitàdireati , 1951, p. 105).  

 Se a unidade de fato é requisito do conflito aparente de 

normas, não há como aplicar o princípio da consunção à progressão 

criminosa, que apresenta pluralidade de fatos.  

 Sem embargo, mesmo que se  sustente a possibilidade de 

existência de antefactume de postfactum impuníveis, no primeiro 

caso, a conduta precedente, de menor gravidade, deve constituir  meio 

necessário ou normal para realização do crime-fim. 

 Na hipótese dos autos, não houve unidade, mas 

pluralidade de fatos. Além disso, a conduta anteacta não é de menor 

gravidade que a posterior ; tampouco a receptação dolosa do veículo 

automotor constituía meio necessário  ou normal à posse e até mesmo 

ao transporte da droga.  

  

5. ANÁLISE DO CONFLITO APARENTE DE NORMAS À LUZ 

DO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE 
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 A perseverar a orientação plasmada na decisão ora 

recorrida, ter-se-á, como consequência inexorável, injusta 

desequiparação de situações de reprovabilidade diversas.  

 Se o agente transportasse a droga em seu veículo 

próprio, vindo a ser condenado pelo tráfico, teria o bem confiscado, 

por força dos artigos 62 e 63 da Lei  nº 11.343/06. Ao fazê-lo 

utilizando como instrumento veículo roubado, sujeita -se à 

condenação pelo tráfico, sem maiores consequências sobre o seu 

patrimônio.  

 O postulado da proporcionalidade se presta à solução 

de conflito aparente de normas . 

 A propósito: "O postulado da proporcionalidade não se 

confunde com a ideia de proporção em suas mais variadas 

manifestações. ele se aplica apenas a situações em que há uma relação 

de causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, um 

meio e um fim, de tal sorte que se possa proceder aos três exames 

fundamentais: o da adequação (o meio promove o fim?), o da 

necessidade (dentre os meios disponíveis e igualmente adequados 

para promover o fim, não há outro meio menos restritivo do(s) 

direito(s) fundamentais afetados?) e o da proporcionalidade em 

sentido estrito (as vantagens trazidas pela promoção do fim 

correspondem às desvantagens provocadas pela adoção do meio?). 

Nesse snetido, a proporcionalidade, como postulado estruturador da 

aplicação de princípios que  concretamente se imbricam em torno de 

uma relação de causalidade entre um meio e um fim, não possui 

aplicabilidade irrestrita. Sua aplicação depende de elementos sem os 

quis não pode ser aplicada. Sem um meio, um fim concreto e uma 
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relação de causalidade entre eles não há aplicabilidade do postulado 

da proporcionalidade em seu caráter trifásico." (ÁVILA, Humberto, 

Teoria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios 

jurídicos , 7ª ed., 2007).  

 Na hipótese dos autos, como se vê, o manejodo 

postulado da proporcionalidade para solucionar o conflito aparente 

de normas refuta a incidência  do princípio da consunção, por evidente 

inadequação, sob pena de se homenagear injusta solução, que poderia, 

ademais, insuflar o furto e roubo de veículos para  o cometimento de 

tráfico de drogas.  

 

6. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DE DIREITO ANTE O 

TEOR DA DENÚNCIA 

 

 Cumpre observar que o Recorrido foi denunciado e 

condenado por "trazer consigo" e "transportar" 668,0427 Kg de 

maconha distribuídos em 828 tijolos ,  para fins de traficância, e por 

"receber"e "conduzir" o veículo Renault -Duster, de placas (falsas) 

AWP-9179/Cascavel-PR, ciente de sua procedência ilícita.  

 Ainda que se pudesse af irmar que o "conduzir" 

constitua crime-meio para a prática do "transportar", impenderia 

convir que o transporte da droga em veículo roubado  não constitui 

meio necessário ou normal  para o atingimento desse fim. 

 Além disso, para "trazer consigo" a droga, o Recorrido 

não precisava "receber" nem "conduzir" o veículo automotor, pelo 

que se impõe concluir que a receptação não se caracterizou como 
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crime-meio para a prática do "trazer consigo" a droga, nem constituía 

meio necessário ou normal para o tráfico, na medida em que o 

"transporte" poderia ter sido realizado com veículo de procedência 

lícita ou outro meio.  

 Ademais, inexiste qualquer relação de minuse plus  entre 

os delitos: o tráfico ilícito de entorpecentes é crime equiparado a 

hediondo, mas a receptação dolosa do veículo automotor insuflou o 

roubo, o que evidencia a ausência da proporcionalidade em sentido 

estrito.  

 

7. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À 

HIPÓTESE  

 

 Emsíntese, aaplicação do princípio da consunçãoou da 

absorção à hipótesenão se mostrou acertada, porque:  

i) se a unidade de fato é requisito do conflito aparente de normas, não 

há como aplicar o princípio da consunção à progressão criminosa, que 

apresenta pluralidade de fatos;  

ii) a conduta anteacta não é de menor gravidade; tampouco a 

receptação dolosa do veículo automotor constituía meio necessário à 

posse e até mesmo ao transporte da droga;  

iii) falta adequação , na medida em que a solução alvitrada pelo 

acórdão recorrido homenageou  uma injustiça: se o agente 

transportasse a droga em seu veículo próprio, vindo a ser condenado 

pelo tráfico, teria o bem confiscado, por força dos artigos 62 e 63 da 
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Lei nº 11.343/06; ao fazê-lo utilizando como instrumento veículo 

roubado, sujeita-se à condenação pelo tráfico, sem maiores 

consequências sobre o seu patrimônio , o que insufla o furto e roubo 

de veículos para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes ; 

iv) falta proporcionalidade em sentido estrito , porque inexiste 

qualquer relação de minuse plus  entre os delitos: o tráfico ilícito de 

entorpecentes é crime equiparado a hediondo, mas a receptação 

dolosa do veículo automotor insuflou o roubo;  

v) por fim, o transporte da droga em veículo roubado  não constitui 

meio necessário ou normal  ao atingimento do fim; e, para "trazer 

consigo" a droga, o Recorrido não precisava "receber" nem 

"conduzir" o veículo automotor roubado;  

vi) acrescente-se que o veículo automotor seria entregue a terceiro, 

no Estado da Bahia, sem qualquer justificativa de  que se tratasse de 

simples receptação de uso.  

 Em conclusão, "A receptação dolosa de veículo automotor 

não se exaure no transporte da substância entorpecente apreendida em seu 

interior, pelo que não fica por este absorvido." 

 Nessas circunstâncias,impõe-se o restabelecimento da 

r. sentença de primeiro grau, em todos os seus termos.  

 Não cabia ao v. acórdão afastar a condenação quanto ao 

crime de receptação dolosa por atipicidade. Ao fazê -lo, aplicou 

inadequadamente o princípio da consunção (ou da absorção), abrindo 

ensanchas a que, sobre insuflar a prática de furtos e roubos de 

veículos para o tráfico de drogas, homenagear -se, por via oblíqua, 

leda injustiça.  
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8. PEDIDO DE REFORMA 

 

 Ante o exposto, verificada a negativa de vigência ao artigo 180, 

caput, do Código Penal, o Ministério Público do Estado de São Paulo aguarda que 

o presente recurso especial seja conhecido e provido, para o fim de se restabelecer 

a r. sentença de primeiro grau (fls. 252/264), que condenou F.A.L., por infração à 

norma contida no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, 

e no artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput,do Código 

Penal, a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) 

dias-multa, no mínimo legal, afastando-se a incidência do princípio da consunção. 

 São Paulo, 13 de julho de 2016. 
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