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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação 

do tribunal, entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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RECEPTAÇÃO DOLOSA – ADULTERAÇÃO DE SINAL 

IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – CRIMES AUTÔNOMOS.  

Os crimes de receptação dolosa e adulteração de chassi são 

autônomos, não admitindo, pois, a aplicação do princípio da 

consunção para a absorção do segundo pelo primeiro delito.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, nos autos da apelação criminal nº  0015804-
76.2015.8.26.0068, da Comarca de BARUERI , em que figura como 

apelante D. B. N. , vem com fundamento no artigo 105, III, letra 

“c”, da Constituição da República e no artigo 1.029 do Código de 

Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, contra v. acórdão da 1ª Câmara 

Criminal, pelos motivos adiante aduzidos. 

 

1. SÍNTESE DOS AUTOS 

 

D. B. N.  foi denunciado como incurso no art. 180, 

caput e no art. 311, caput, na forma do art. 69, todos do Código 

Penal, em razão de fatos ocorridos entre os dias 3 de maio e 5 de 

dezembro de 2015, em local ignorado, quando recebeu, em proveito 

próprio, o veículo Ford Ecosport, placa FPX-0318, pertencente a 

Elisabete de Souza Carvalho, sabendo tratar-se de produto de crime. 
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Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, o acusado adulterou 

sinal identificador do veículo apreendido, nele inserindo as placas 

FRM-8452, pertencente ao Ford Ecosport, com as mesmas 

características, pertencente a Marcia Marques Lucas. Consta, por 

fim, que no dia 5 de dezembro de 2015, por volta das 2h40, o 

acusado foi surpreendido na condução do referido automóvel pela 

Rua Urano, altura do nº 15, Bairro Tupancy, Barueri.  

 Ao final da instrução foi condenado, nos termos 

da denúncia, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime 

inicial fechado, mais o pagamento de 22 dias-multa, piso mínimo 

(fls. 247-252).  

Apelou da sentença, buscando a absolvição, 

argumentando com a insuficiência de provas para a condenação (fls. 

266-275).  

Contrarrazões às fls. 286-288.  

A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou 

parecer pelo improvimento do apelo (fls. 298-304). 

A Egrégia 1ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferiu a seguinte decisão: 

"Deram parcial provimento ao recurso de D. B. N. , para absolvê-

lo, nos termos do art. 386, III do CPP, do crime descrito no art. 311, 

caput do CP; mantida a condenação pelo crime de receptação, 

impondo-se a pena de um (1) ano e nove (9) meses de reclusão, no 

regime semiaberto, mais o pagamento de dezessete (17) dias-multa, 

piso mínimo, substituída aquela por prestação de serviços à 

comunidade, na forma a ser estabelecida no juízo das execuções, e 

mais dez (10) dias-multa, que somados ao montante já fixado, 

totaliza vinte e sete (27) dias-multa, piso mínimo. v.u.", de 

conformidade com o voto do Relator a seguir transcrito na íntegra:  
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ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0015804-76.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante D. 
B. N. , é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial 
provimento ao recurso de D. B. N. , para absolvê-lo, nos termos do art. 386, 
III do CPP, do crime descrito no art. 311, caput do CP; mantida a condenação 
pelo crime de receptação, impondo-se a pena de um (1) ano e nove (9) meses 
de reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de dezessete (17) dias-
multa, piso mínimo, substituida aquela por prestação de serviços à 
comunidade, na forma a ser estabelecida no juízo das execuções, e mais dez 
(10) dias-multa, que somados ao montante já fixado, totaliza vinte e sete (27) 
dias-multa, piso mínimo. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores FIGUEIREDO GONÇALVES (Presidente), IVO DE 
ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.  

São Paulo, 12 de dezembro de 2016.  

FIGUEIREDO GONÇALVES RELATOR  

Voto nº 38.374  

Apelação Criminal nº 0015804-76.2015  

Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal  

Comarca de BARUERI 1ª Vara Criminal  

Ação Penal nº 0015804-76.2015.8.26.0068  

Apelante: D. B. N.   

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO  
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O apelante foi denunciado como incurso no art. 180, caput e 
no art. 311, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em razão de 
fatos ocorridos entre os dias 3 de maio e 5 de dezembro de 2015, em local 
ignorado, quando recebeu, em proveito próprio, o veículo Ford Ecosport, 
placa FPX-0318, pertencente a Elisabete de Souza Carvalho, sabendo tratar-
se de produto de crime. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, o 
acusado adulterou sinal identificador do veículo apreendido, nele inserindo 
as placas FRM-8452, pertencente ao Ford Ecosport, com as mesmas 
características, pertencente a Marcia Marques Lucas. Consta, por fim, que no 
dia 5 de dezembro de 2015, por volta das 2h40, o acusado foi surpreendido 
na condução do referido automóvel pela Rua Urano, altura do nº 15, Bairro 
Tupancy, Barueri. Ao final da instrução foi condenado, nos termos da 
denúncia, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, 
mais o pagamento de 22 dias-multa, piso mínimo (fls. 247-252).  

Apela da sentença, buscando a absolvição, argumentando 
com a insuficiência de provas para a condenação (fls. 266-275).  

Contrarrazões às fls. 286-288.  

A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo 
improvimento do apelo (fls. 298-304).  

É o relatório.  

Preso em flagrante, na fase do inquérito, o apelante optou 
pelo direito de silenciar (fl. 73). Em juízo, cujo interrogatório foi gravado em 
mídia, negou as acusações. Alegou adquirira o veículo de indivíduo 
identificado apenas pelo prenome “Marcos”, cujo paradeiro não soube 
apontar. Afirmou ter pago R$25.000,00, mas não tinha nenhum 
comprovante.  

De outro lado, um dos policiais militares, responsável pelo 
flagrante, veio a juízo e reiterou as circunstâncias da prisão. Vanderlei 
Sacramento narrou, durante patrulhamento rotineiro, avistou um veículo 
Ford Ecosport vermelho, cujo condutor, ao notar a viatura, empreendeu fuga. 
Em acompanhamento, visualizou o carro já chocado contra a traseira de um 
GM Corsa, que estava estacionado na via pública. Foi ao local e constatou 
que o condutor estava desacordado, sendo, então, socorrido pelo resgate. 
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Realizadas pesquisas junto a Prodesp, verificou, através do espelho do 
documento, que o carro era produto de roubo ocorrido em Jandira.  

Embora não conseguisse fazer contato com o proprietário, 
verificou que em sua garagem havia um Ecosport com placas e mesmas 
características daquele outro, constatando tratar-se de veículo clonado. 
Embora não ratificado no processo, foi no mesmo sentido o depoimento 
extrajudicial do policial Gustavo Gonçalves.  

Foram colhidas, na fase policial, as declarações de Márcia 
Marques Lucas, proprietária do veículo clonado (fl. 79) e de Elisabete de 
Souza Carvalho, proprietária do veículo receptado, a qual confirmou ter sido 
vítima de roubo, no dia 3 de maio de 2015; relatou registrasse a ocorrência 
por meio de boletim eletrônico e não reconheceu o réu como agente do crime 
(fl. 72).  

Submetidos os veículos à perícia, sobreveio laudo (fls. 177-
187) comprovando a adulteração das placas e chassi, em consonância com a 
prova oral.  

Ao contrário do que sustenta a defesa, a versão sustentada 
pelo réu - de que desconhecesse a procedência ilícita do bem - não convence. 
Despida de qualquer outro elemento que lhe confira credibilidade, mostra-se 
pueril e isolada no contexto dos autos. 

Anote-se que o dolo - a vontade livre e consciente de 
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou influir para que terceiro 
adquira, receba ou oculte, sabendo tratar-se de produto de crime - como 
elemento subjetivo do tipo penal, uma vez não confessado pelo agente do 
crime, não pode ser deduzido na receptação, senão através dos indícios de 
comportamento, demonstrados na ação realizada pelo imputado autor do 
delito.  

Todavia, é exigível que alguém, quando decide adquirir, 
receber e conduzir um veículo, deva certificar-se de sua regularidade, 
tomando a precaução de verificar a idoneidade dos documentos necessários 
à posse. Considerando verdadeira a versão declarada pelo réu o que se admite 
apenas por hipótese tem-se que ele sequer se preocupou em verificar a 
documentação do automóvel; aliás, tampouco soube identificar o suposto 
vendedor do veículo ou indicar seu paradeiro. Assim, presume-se ser pessoa 
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consciente da origem ilícita do bem, porquanto a mera alegação de que 
comprara e efetuara o pagamento não ilide aquelas exigências legais.  

Encontrado naquelas circunstâncias, na posse de bem de 
origem ilícita, era justo se presumisse o dolo no comportamento, nos moldes 
do art. 156 do CPP. A cada uma das partes, na relação processual, é exigida 
a comprovação daquilo que é possível, em face das alegações que deduz nos 
autos. Ao Promotor de Justiça incumbe provar que o réu detinha o veículo 
produto de crime, em situação que permitia presumir o dolo. Ao acusado a 
demonstração do fato desconstitutivo dessa imputação.  

Entretanto, ao passo que a prova indiciária do crime foi 
realizada, aquela que se exigia em contrapartida, decorrente dos fatos 
desconstitutivos afirmados pelo acusado, não se produziu. Assim correta a 
acolhida à pretensão de punir, nos moldes do art. 239 do CPP, como incurso 
no artigo 180, caput, do Código Penal. Resta analisar a imputação do crime 
previsto no art. 311 do CP, porquanto teria adulterado numeração das placas 
e chassi para utilização do automóvel.  

Nesse sentido, agiu para ter o bem para si e dele poder 
dispor. Os delitos seguintes, portanto, estavam dentro do plano de conduta 
para a receptação, no afã de disfarçar o automóvel para utilização de alguma 
forma mais segura. Tais condutas, a despeito de típicas, consistiram em pós-
fato impunível, absorvidas pelo plano de conduta do crime anterior, 
esgotando-se a capacidade lesiva na finalidade da receptação: ter a coisa para 
si.  

Alguns fatos anteriores, necessários ao resultado delituoso 
objetivado, assim como condutas posteriores que apenas asseguram o 
exaurimento do crime, são, por este, absorvidos. Assim, a falsificação de 
cheque na prática de estelionato, ou o dano à coisa subtraída, esta destruída 
totalmente ou de modo parcial. No primeiro caso, o crime posterior absorve 
o anterior (antefato impunível), conforme, aliás, dispõe a Súmula 17 do 
Superior Tribunal de Justiça. No segundo, o fato posterior é mero 
exaurimento da conduta própria do delito anterior e a punição daquele já é 
suficiente para reprovação de toda a ação global. Sustenta-se que, em tais 
situações, não poderiam os fatos anteriores ou aqueles posteriores, 
ofenderem a bem jurídicos diversos. Contudo, se essa potencialidade 
ofensiva exaure-se na conduta própria do delito objetivado, não cabe mais 
que a punição a este, devendo-se, na mensuração da pena, considerar tais 
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circunstâncias do fato. Por isso o estelionato absorve o crime de falsum 
anterior, embora este último tenha previsão de pena mais severa e ofenda a 
outro bem jurídico, a fé pública.  

Entretanto, quando a conduta atinge pluralidade efetiva de 
vítimas, v.g. se o agente subtrai o bem, lesando uma vítima e, depois, o vende 
a outra, atingindo também o patrimônio desta última, há dois delitos a serem 
punidos e não mero exaurimento da conduta anterior. Portanto, o que importa 
não é a existência de distintos bens jurídicos lesados, mas do critério unitário 
do dano: atingida uma única vítima, as condutas posteriores são mero 
exaurimento da anterior, quando inseridas no mesmo plano de esgotamento 
do resultado do crime.  

A doutrina portuguesa cuida dessas situações como concurso 
aparente de crimes. Na lição de Figueiredo Dias 1 : “A ideia mestra a que, 
ainda nesta matéria, importa recorrer é a de que o concurso aparente, 
traduzindo-se embora numa pluralidade de tipos legais de crime violados 
pela conduta global, apresenta-se (e caracteriza-se através de) uma 
dominância de um único sentido de desvalor do ilícito, ou porque os restantes 
ilícitos singulares se encontram relativamente a este numa relação de 
intersecção, ou de eventual cobertura, ou de dependência; analisada essa 
situação segundo o sentido do ilícito e não segundo a relação eventual entre 
normas ou mesmo entre bens jurídicos concorrentes. Daqui resultam 
consequências fundamentais em matéria de punição”. Depois explicita o 
mestre português: “Um qualquer sistema de soma das penas aplicadas a cada 
crime para determinação da moldura do concurso aparente, mesmo que só do 
seu máximo nos termos do artigo 77.º-2 (referência ao CP Português)deve 
considerar- se afastada, uma vez que não só um tal sistema implicaria 
violação frontal da ideia mestra que rege esta forma de concurso, como tal 
poderia importar ou importaria as mais das vezes uma violação 
inconstitucional do princípio ne bis in idem, na vertente da proibição da dupla 
valoração. A aludida ideia mestra a que se submete o concurso aparente só 
pode conduzir a que se tome como moldura penal do concurso 1 Direito 
Penal, Tomo I, 1ª ed. Brasileira (2ª ed. Portuguesa), Coimbra Editora e 
Editora Revista dos Tribunais, ps.1036-1037, §§ 54 e 55. aquela que 
corresponde ao sentido dominante do valor do ilícito, determinante de uma 
tendencial ou aproximativa unidade global do facto; a qual será 



9 
 

Recurso Especial nº 0015804-76.2015.8.26.0068 
 

simultaneamente a que corresponde ao singular ilícito típico ao qual seja 
aplicável a moldura penal mais grave” (realces em negrito no original).  

Por isso, descabida punição autônoma para o delito seguinte 
à receptação, que importou em modificação da coisa, para dela usar o próprio 
agente. Tal fato posterior consistiu em exaurimento do resultado da conduta 
anterior e a punição deste considerando tais circunstâncias na forma do artigo 
59 do CP deve abranger as demais.  

Aliás, na situação registrada nestes autos, se o agente 
destruísse o objeto da receptação por inteiro, ainda em conduta voluntária, 
não se puniria o crime de dano. Perdida a coisa para o proprietário, é 
indiferente que ela desapareça para o agente do roubo, exaurindo-se neste a 
conduta posterior. Contudo, se ao invés de destruí-la, o agente a disfarçou, 
mudando placas e gravações de números de chassi, não faz mais que agir 
para dela dispor, realizando a finalidade da receptação: ter a coisa para si.  

Portanto, tais atos posteriores constituem-se o que a nossa 
doutrina admite como fatos posteriores impuníveis, o que corresponde ao 
critério do concurso aparente de crimes, na doutrina lusitana. Puni-los pela 
somatória das penas como se decidiu na sentença implica em dupla valoração 
do mesmo plano delituoso, conducente a um só resultado: o ter a coisa para 
o próprio agente da receptação, extinguindo-se a potencialidade lesiva da 
alteração das placas e numeração do chassi e motor, na finalidade de 
apossamento da coisa.  

A dosimetria, portanto, merece reparos.  

Para o delito de receptação, considerando a circunstância de 
que o exaurimento conduziu à aparente violação de outros tipos penais, fixa-
se a pena- base em 1 ano e 6 meses de reclusão, além de 15 dias-multa. Na 
segunda etapa, é mantida a elevação em um sexto, pela reincidência, 
certificada a fl. 231. Assim a pena é tornada definitiva em 1 ano e 9 meses 
de reclusão, mais o pagamento de 17 dias-multa, piso.  

Embora reincidente, em não se tendo operado pela prática 
do mesmo crime, possível a substituição da pena carcerária por restritiva de 
direitos, nos termos do art. 44, §3º do CP.  

Portanto, substitui-se a pena imposta por prestação de 
serviços à comunidade ou à entidade pública, pelo período daquela, na forma 
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a ser definida no juízo das execuções, mais o pagamento de 10 dias-multa, 
que somados ao montante inicial totaliza 27 dias-multa, no piso mínimo.  

Mostra-se razoável a fixação do regime semiaberto para 
eventual recusa ou descumprimento da substitutiva.  

Para tais fins acolhe-se o apelo.  

Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao recurso de D. 
B. N. , para absolvê-lo, nos termos do art. 386, III do CPP, do crime descrito 
no art. 311, caput do CP; mantida a condenação pelo crime de receptação, 
impõe-se a pena de um (1) ano e nove (9) meses de reclusão, no regime 
semiaberto, mais o pagamento de dezessete (17) dias-multa, piso mínimo, 
substituindo aquela por prestação de serviços à comunidade, na forma a ser 
estabelecida no juízo das execuções, e mais dez (10) dias- multa, que 
somados ao montante já fixado, totaliza vinte e sete (27) dias-multa, piso 
mínimo. 

 Figueiredo Gonçalves  

Presidente e relator  

 

 

2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, por órgão 

fracionário, adotou entendimento de que a adulteração de sinal 

identificador de veículo automotor após a prática do crime de 

receptação constitui fato posterior não punível. 

Assim decidindo, a 1ª Câmara Criminal  divergiu, no 

tocante à interpretação dada a citado dispositivo de lei federal 

(art.311 do Código Penal), de entendimento adotado pelo Quarto 

Grupo Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
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sul Superior Tribunal de Justiça, já que para tal Corte a adulteração 

não constitui post factum impunível e sim crime autônomo – em 

concurso material com o delito de receptação dolosa. 

Está caracterizado, assim, dissídio interpretativo em 

relação ao artigo 311 do Código Penal, de modo a revelar-se 

autorizada a interposição do presente recurso, com fulcro na alínea 

“c”, do inciso III, do artigo 105, da Constituição da República. 

 

  

2.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

O QUARTO GRUPO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, no julgamento da Revisão 

Criminal nº 70025537259, Rel. Desembargadora Fabianne Breton 

Baisch, julgado em 25/09/2009, publicado no Diário da Justiça do dia 

07/10/2009, e que pode ser localizado no endereço eletrônico 

www.tjrs.jus.br, ora oferecido como paradigma (cópia em anexo), 

assim decidiu sobre os mesmos temas: 

 

 

REVISÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIME. 
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. 
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR 
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 
1. FUNDAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. 
ART. 621, I, ‘IN FINE’ DO CPP. Para que a 
decisão condenatória se caracterize como 
contrária à evidência dos autos, imprescindível 
que se demonstre a inexistência de qualquer 
elemento de prova a amparar a tese acusatória. 
A opção por uma das vertentes probatórias, com 
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o acolhimento de uma ou outra versão que se 
apresentar, se insere no âmbito do poder 
discricionário do juiz, de decidir de acordo com o 
seu livre convencimento motivado, não dando 
ensejo, contudo, à procedência da ação 
revisional. Precedentes jurisprudenciais. 
Hipótese em que a valoração probatória 
empreendida pela magistrada e que levou à 
condenação do réu por ambos os delitos, foi 
chancelada unanimemente em 2º Grau. 
Improcedência do pedido. 

2. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR 
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE.  
Praticada a adulteração em momento posterior à 
receptação qualificada, quando já consumado 
delito patrimonial, não há como tê-lo como meio 
de preparação ou execução do outro. Delitos 
autônomos, de idêntica gravidade.       
3. CONCURSO FORMAL. INOCORRÊNCIA. A 
diversidade de datas em que praticados os 
crimes, obstaculiza o reconhecimento da 
aplicação do disposto no art. 70 do CP, bem como 
as atividades desenvolvidas pelo agente, não são 
possíveis de serem executadas em momento 
único , com o que afastado o requisito da 
unicidade de ação ou omissão exigido no tipo 
penal em questão.  
4. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO-
INCIDÊNCIA. Não preenchido o requisito relativo 
à identidade entre as espécies de crime, não pode 
ser reconhecida a continuidade entre eles. 
Precedentes jurisprudenciais.    
5. DOSIMETRIA DA PENA.  As penas-base, 
foram quantificadas em 03 anos de reclusão – 
mínimo legal para cada um dos tipos penais 
violados, foram somadas, por força do disposto 
no art. 69, “caput” do CP, totalizando 6 anos de 
reclusão. Regime prisional semi-aberto. As 
multas – 10 dias-multa para cada crime -, no valor 
unitário mínimo, somadas em razão da 
determinação contida no art. 72 do CP.  
 
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 
UNÃNIME.  

 
REVISÃO CRIMINAL 
 

QUARTO GRUPO CRIMINAL 

Nº 70025537259 
 

COMARCA DE VIAMÃO 

RODRIGO DE OLIVEIRA ELY,  REQUERENTE; 
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MINISTÉRIO PÚBLICO,  
 

REQUERIDO. 

 

A CÓ R DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes do Quarto 

Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, 

em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.  

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além da signatária, os 

eminentes Senhores DES. MARCELO BANDEIRA PEREIRA 

(PRESIDENTE), DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA, DES. JOÃO  

BATISTA MARQUES TOVO, DES.ª ISABEL DE BORBA LUCAS E  

DES. DÁLVIO LEITE DIAS TEIXEIRA . 

Porto Alegre, 25 de setembro de 2009. 

 
 

DES.ª FABIANNE BRETON BAISCH,  
Relatora. 

 

R E L AT Ó RI O  

DES.ª FABIANNE BRETON BAISCH (RELATORA) 

RODRIGO DE OLIVERIA ELY, por intermédio de 

defensor constituído, propôs, com base no art. 621, inc. I do CPP, a 

presente REVISÃO CRIMINAL , em face do acórdão que manteve 

sua condenação como incurso nas sanções dos arts. 180, §§ 1º e 2º 

e 311, “caput”, na forma do art. 69, “caput”, todos do CP, às penas 

de 6 anos de reclusão, no regime inicial semi-aberto, e 20 dias-

multa, à razão unitária mínima.  
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Em suas razões, sustenta que a decisão condenatória 

contraria a prova dos autos, uma vez não analisados com acuidade 

os elementos de convicção contidos no processo, principalmente 

quanto à inexistência de dolo no crime de receptação. Afirma que o 

pronunciamento condenatório decorreu de meras presunções, 

imputando as condutas ilícitas a terceiro, que sequer figurou na 

relação processual, não tendo a autoridade policial se preocupado 

em investigá-lo. Pediu, liminarmente, o afastamento dos efeitos da 

condenação, e, após requisição dos autos originais, seja absolvido 

ou tenha reduzida pena imposta (fls. 02/06). 

A liminar foi indeferida (fl. 09 e v). 

A Dra. Procuradora de Justiça, em parecer exarado às 

fls. 15/16, opinou pela improcedência do pedido revisional no 

tocante ao mérito. Em relação ao apenamento, sustenta a 

viabilidade de aplicação do concurso formal ou continuidade delitiva, 

mantido o quantitativo final, ou aplicação do princípio da consunção, 

absorvida a adulteração pela receptação qualificada. 

Vieram-me os autos conclusos 

É o relatório. 

V O TO S 

DES.ª FABIANNE BRETON BAISCH (RELATORA) 

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL  proposta por 

RODRIGO DE OLIVEIRA ELY, por intermédio de defensor 

constituído, visando à reforma da decisão definitiva que manteve a 

condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes.  

Improcede o pleito revisional. 
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É cediço que a revisão criminal tem seu cabimento 

restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. E, quando 

fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos (inciso 

I, in fine), é preciso que se demonstre a inexistência de qualquer 

elemento de prova a amparar a tese acusatória. A opção por uma 

das vertentes probatórias, com o acolhimento de uma ou outra 

versão que se apresentar, se insere no âmbito do poder 

discricionário do juiz, de decidir de acordo com o seu livre 

convencimento motivado, não dando ensejo, contudo, à 

procedência da ação revisional.  

Esse é o entendimento sedimentado no âmbito deste 

4º Grupo Criminal. 

Daí que, para desconstituir o édito condenatório 

emanado de decisão transitada em julgado, sob tal fundamento, é 

preciso que a decisão esteja totalmente divorciada da prova 

produzida, em total descompasso com o acervo probatório 

constante do processo, evidenciando o arbítrio. 

Não é essa, porém, a hipótese dos autos. 

In casu, a irresignação manifestada pelo requerente, à 

toda evidência, demonstra o seu interesse em, simplesmente, 

rediscutir a prova produzida. E tanto assim o é que a inicial não 

descarta a existência de elementos probatórios a incriminá-lo, 

embora enfatize a insuficiência de provas quanto ao agir doloso do 

acusado, que desconhecia a origem ilícita do automóvel com ele 

apreendido. Nenhuma referência faz ao delito de adulteração de 

sinal identificador de veículo automotor. Vaga e imprecisamente os 

atribui à pessoa que não fez parte da relação processual, 

sustentando, por isso, a necessidade de uma nova avaliação do 

conjunto probatório.  
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Ocorre que o contexto probatório formado nos autos foi 

muito bem analisado na sentença, pela ínclita julgadora 

monocrática. Tanto assim o é, que adotada como fundamento para 

negar provimento ao recurso defensivo no acórdão emanado da e. 

7ª Câmara Criminal, na Apelação-Crime nº 70011981750, de 

Relatoria do Des. Sylvio Baptista Neto, revisado pelo Des. Marcelo 

Bandeira Pereira, acompanhados pelo Des. Alfredo Foerster, 

concluindo o Órgão Fracionário, de maneira unânime, ser 

inafastável à responsabilização de Rodrigo pelos delitos de 

receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo 

automotor, inexistentes dúvidas quanto à suficiência da prova ao 

efeito demonstrar o dolo com que agiu o acusado. 

Permito-me reproduzir, mais uma vez, os argumentos 

utilizados pela Dr.ª Juíza de Direito, Fabiana Zaffari Lacerda, pois 

nada mais há a ser acrescentado, bem como em nenhum momento, 

de forma direta e fundada em elementos concretos, apontou a 

defesa quais seriam os dados de persuasão existentes no processo 

que não foram analisados ou elidiriam a conclusão sobre a 

responsabilidade criminal do réu. 

Afirmou a magistrada:  

“Quanto à autoria, contudo, tenho que somente restou 

plenamente comprovada em relação ao réu Rodrigo... 

Com efeito, o réu Rodrigo (fls. 156 e 157), em seu 

interrogatório, alegou que os veículos encontrados em sua residência se 

justificavam pelo fato de que estaria a permutar o seu automóvel por outro, 

de propriedade de Claudiomiro Gonçalves.  Acrescentou que os 

instrumentos presentes no mesmo ambiente seriam seus, porque trabalhava 

em oficina mecânica.  Nas alegações finais (fls. 416-422), repetindo-se a 

argumentação aludida e asseverando não existirem provas suficientes para 
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a formação de um juízo condenatório, apontou serem os referidos 

instrumentos da oficina mecânica de seu pai. 

Entretanto, tais alegações não merecem prosperar, uma vez 

que não restaram comprovadas nos autos.  Com efeito, o acusado, em 

momento algum, comprovou ser seu qualquer dos veículos encontrados no 

interior de sua residência.  Em sentido contrário às suas alegações, foram 

apreendidos documentos relativos aos mencionados automóveis e a outros 

(fls. 24-29), que indicavam, como proprietários, terceiros, não o imputado, 

nem Claudiomiro.  O último sequer foi encontrado, ou trazido para depor 

pelo réu, tornando inviável a comprovação da operação de troca aduzida, 

não demonstrada também por qualquer documento.  Ademais, não foi 

comprovada a origem lícita dos veículos, que, por sua vez, conforme 

ocorrências ulteriormente averiguadas, eram o produto de furtos. 

Assim, a existência de dois veículos em situação irregular na 

residência do acusado Rodrigo, as CRLVs, as partes de automóveis 

espalhadas pelo local, inclusive, um pára-choque dentro da parte habitável 

da edificação, os instrumentos próprios para o empreendimento de 

modificações, como sete ponsões com numerações variadas, uma plaqueta 

com a inscrição “General Motors do Brasil S/A” e dois suportes metálicos 

usados para a gravação de números, bem como, as placas não 

correspondentes às verdadeiras constantes nos automóveis e os números de 

chassi adulterados, indicam que o recinto em foco constituía um centro 

clandestino voltado à comercialização de veículos furtados, bem assim de 

partes componentes dos mesmos, após a atividade de desmonte. 

Saliente-se, outrossim, que o envolvimento do imputado 

Rodrigo não emerge tão não somente pelo fato de que tal acontecia em sua 

residência, mas também em virtude do teor da prova oral produzida. 

Nesse âmbito, afirmou o Policial Civil Alexandre, em juízo 

(fl. 225), que foi chamado para atender uma ocorrência no sentido de que 
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“Dandão” e Rodrigo estariam desmanchando um veículo Passat proveniente 

de furto, tendo se deslocado ao endereço indicado.  Veja-se, a propósito, 

trechos de seu depoimento: “(...) Já Rodrigo estava mexendo no motor do 

Passat azul.  Constataram no local que o veículo tinha a numeração do chassi 

parcialmente raspada e a placa era ‘fria’.  Em cima da tampa do carburador 

do próprio Passat, havia ponsões de numeração, bem como uma marreta e 

um objeto que serve para escorar a lataria, enquanto marca-se encima.  

Posteriormente, foram apreendidos no local também documentos de outros 

veículos, além de um pára-choque”. 

E o Policial Civil Roger (fl. 250) apresentou relato que 

coincidiu com o acima transcrito, afirmando que receberam uma denúncia 

anônima de que estaria ocorrendo um desmanche de um veículo Passat, 

tendo se deslocado até o local, vindo a encontrar um Passat dentro do pátio 

de uma residência e um outro Passat, na rua, sendo que os acusados estavam 

no local.  Referiu, na seqüência, que “um dos réus estava mexendo no Passat 

que estava no pátio e o outro estava do lado dele”, tendo, ulteriormente, 

identificado o acusado que não estava desenvolvendo atividade (“Roger 

estava próximo ao Passat, parado”).  Aduziu que constataram que o veículo 

era furtado e que havia várias peças de veículos dentro da casa, além de 

ferramentas e documentos de carros. 

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pelo Policial 

André (fl. 249).  Veja-se trechos de seu depoimento: “(...) Inicialmente o 

réu Rodrigo negou a autoria, mas acabou admitindo e acabou indicando o 

local da residência onde estavam as outras peças do veículo que estava 

sendo ‘depenado’.  Acharam outras placas de veículos, além de documentos 

de propriedade de veículos, inclusive de uma Parati também constando 

como em furto”. 

Cezar (fl. 226), por sua vez, disse que teve seu veículo Passat 

furtado no dia 23 de dezembro de 2003, tendo sido posteriormente 
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recuperado, mas com vários danos, uma vez que estava todo desmanchado, 

faltando várias peças.  Ainda, disse que ao receber o veículo, estava com a 

placa de outro automóvel e notou que na numeração do chassi havia duas 

letras raspadas. 

(...) 

De todo o modo, o imputado Rodrigo foi flagrado 

trabalhando em veículo furtado, em ambiente repleto de instrumentos 

próprios para modificações, de documentos atinentes a automóveis furtados 

e de placas não correspondentes às originais.  Pelas mesmas razões, as 

provas também convergem para o evento de que foi o réu em comento o 

autor da adulteração dos chassis dos outros automóveis, tendo em vista que, 

pelos materiais colhidos no ambiente, laborava sobre estes através de 

objetos apropriados para remarcações. 

(...) 

Por outro lado, com relação ao réu Rodrigo, conforme acima 

analisado, considerando que o mesmo é mecânico e admitiu trabalhar em 

oficina mecânica, aliada às circunstâncias em que recebeu o veículo Passat, 

o qual foi furtado da vítima Cezar, bem como, o fato de que o veículo foi 

restituído à vítima totalmente desmanchado, sem rodas, aparelho de som, 

forração, conforme depoimento da fl. 226, conclui-se que tinha 

conhecimento da sua procedência ilícita, havendo provas suficientes a 

ensejar a sua condenação pelo crime de receptação dolosa qualificada, nos 

termos da denuncia. 

A conduta acima, pois, fazia-se com o intuito comercial, 

porquanto os instrumentos apreendidos no local, a quantidade de partes de 

automóveis e de veículos em condições irregulares e o trabalho 

desenvolvido pelo réu assinalam o empreendimento de atividade econômica 

organizada, não voltada para o consumo exclusivo do imputado, o que, 

sendo assim, deve ser considerada efetivada em proveito do próprio agente 
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– “para si”.  O fato de tal ser realizado na residência do acusado não 

prejudica o raciocínio levado a cabo, tendo em vista o teor do parágrafo 

segundo do artigo 180 do Código Penal – “Equipara-se à atividade 

comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio 

irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência”. 

Ademais, o réu adulterou os números dos chassis dos 

veículos que estavam em sua residência, o que se demonstra pelos 

resultados dos laudos periciais (fls. 335-337 e 369-371) e pelo evento de ter 

estado trabalhando sobre os referidos automóveis, com os instrumentos 

apropriados para tanto.  Essa atitude se justificaria no intento de 

descaracterizar os sinais identificadores dos bens obtidos por meios ilícitos.  

Assim, a conduta em tela mostra-se tipificada no artigo 311 do Código 

Penal, sendo crime autônomo em relação ao delito de receptação 

qualificada, conforme já decidiu a jurisprudência.  Nesse sentido: “... 

A presunção de antijuridicidade proveniente dos 

enquadramentos típicos confirma-se pela não identificação de quaisquer 

causas - legais ou supralegais - excludentes de ilicitude.  Não se observam, 

outrossim, as hipóteses de inimputabilidade, erro de proibição ou 

inexigibilidade de conduta diversa, motivo por que o réu se insere na 

categoria de culpável.  Por conseguinte, praticou os crimes de receptação 

qualificada e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, 

positivados nos artigo 180, parágrafo primeiro, e 311 do Código Penal. 

Para ilustrar o entendimento acima, trago à colação a 

seguinte ementa: “... 

Frise-se que no crime de receptação dolosa se mostra difícil 

a demonstração de que o receptador sabia da origem criminosa do bem, em 

razão do subjetivismo que o norteia.  Portanto, havendo provas e indícios 

que conduzam à essa conclusão, possível a prolação de decreto 

condenatório.  Nesse sentido: “...” 



21 
 

Recurso Especial nº 0015804-76.2015.8.26.0068 
 

 

Assim, estando a decisão amparada em parte da prova 

produzida e na interpretação conferida pelos julgadores de 1ª e 2ª 

Instâncias, das circunstâncias fáticas inseridas no contexto do 

processo, não se pode afirmar que o decreto condenatório seja 

contrário à evidência dos autos, muito menos contrário a texto legal.  

Em verdade, repito, resta evidenciada a 

inconformidade do requerente com a solução condenatória, 

buscando, o reexame da decisão, sem trazer qualquer elemento 

novo a fundamentar suas razões. 

No sentido da impossibilidade de mero reexame 

probatório em sede de revisão criminal, colaciono os seguintes 

precedentes deste Órgão Julgador: 

 

“(...) REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DA 
PROVA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 
Este colendo Grupo já pacificou o 
entendimento que a revisão criminal não é 
uma segunda apelação que se oferece ao 
condenado. Sua procedência, com 
fundamento em julgamento contrário à 
evidência dos autos, passa pela 
demonstração de que a condenação não se 
apoiou em elemento algum de prova 
ponderável, encartado no processo.  
DECISÃO: Revisão criminal improcedente”. 
(REVISÃO CRIMINAL Nº 70010634491, 4º 
GRUPO CRIMINAL, TJRS, REL. DES. SYLVIO 
BAPTISTA NETO, J. 27.05.2005). 

 

“REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. 
PRETENSÃO DE REEXAME DA PROVA, 
EMBASADA NO ART. 621, INCISO I, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
DESCABIMENTO. Em sede de revisão, a 
pretensão de reexame da prova produzida no 
processo originário é descabida, salvo 
quando a decisão hostilizada contrariar a 
evidência dos autos, sob pena de 
vulgarização do instituto da revisão criminal. 
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(...)”. (REVISÃO CRIMINAL Nº 70010546299, 4º 
GRUPO CRIMINAL, TJRS, REL. DES. MARCO 
ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, J. 
27.05.2005). 

 

“REVISÃO CRIMINAL. SIMPLES 
PRETENSÃO DE REAPREACIAÇÃO DA 
PROVA EM QUE SE FUNDOU O VEREDICTO 
CONDENATÓRIO HOSTILIZADO. A revisão 
criminal não é uma segunda apelação que se 
oferece ao condenado. Sua procedência, com 
fundamento em julgamento contrário à evidência 
dos autos, passa pela demonstração de que a 
condenação não se apoiou em elemento algum 
de prova, ponderável, encartado no processo. 
Ação improcedentes.” (REVISÃO CRIMINAL Nº 
70010005783, 4º GRUPO CRIMINAL, TJRS, 
REL. DES. MARCELO BANDEIRA PEREIRA, J. 
25.02.2005). 

 

No mesmo norte, já decidiu o Egrégio Supremo 

Tribunal Federal: 

 

“REVISÃO CRIMINAL. – Só há decisão 
contrária à evidência dos autos quando não se 
apóia ela em nenhuma prova existente no 
processo, não bastando, pois, para o 
deferimento da revisão criminal, que os 
julgadores desta considerem que o conjunto 
probatório não é convincente para a 
condenação (Precedentes do S.T.F.).  Recurso 
extraordinário conhecido e provido”. (RE 
113269/SP, STF, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira 
Alves, DJ 07.08.87).  

 

“Não é, também, possível, em revisão 
criminal, simples reexame da prova que 
serviu de apoio à decisão condenatória, 
quando é certo não se alega, sequer, sejam 
falsos os depoimentos e documentos em que 
fundada a condenação”.  (RT 560/423).  

 

Nesse passo, não se verificando flagrante ofensa a 

texto expresso de lei ou à evidência dos autos e, de outra parte, não 

logrando o requerente a comprovar que o decreto condenatório 
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fundou-se em depoimentos ou documentos falsos, nem a existência 

de novas provas irrefutáveis da inocência do réu (circunstâncias 

sequer alegadas), a improcedência da súplica revisional, neste 

aspecto, é medida de rigor. 

ADULTERAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.  

A consunção ou absorção é um dos princípios 

aplicáveis nas hipóteses de conflito aparente de normas, quando 

sobre uma única conduta incidem, aparentemente, mais de uma 

disposição normativa.  

Pertinente ao delito de adulteração de sinal 

identificador de veículo automotor, não há como tê-lo como 

absorvido pelo delito de receptação.  

Primeiro, porque praticado em momento posterior à 

receptação, quando já consumado delito patrimonial.     

Segundo, porque o referido princípio tem vez quando, 

tendo o agente praticado mais de um ilícito penal, verifica-se que o 

menos grave se constituiu, em verdade, no meio de preparação ou 

execução do outro. Assim sendo, aquele primeiro restará absorvido 

pelo segundo, mais danoso. Trata-se da regra lex consumens 

derogat legi consuptae, vale dizer, a lei mais ampla abrange a mais 

restrita, a infração prevista em uma lei constitui fase do ilícito 

descrito em outra. 

Conforme leciona o eminente doutrinador Júlio 

Fabbrini Mirabete (in “Manual de Direito Penal” – 1° volume, Editora 

Atlas, 14ª ed., 1998, p. 118/119): 

“o princípio da consunção (ou absorção) consiste na 
anulação da norma que já está contida em outra; ou seja, na 
aplicação da lei de âmbito maior, mais gravemente apenada, 
desprezando-se a outra, de âmbito menor. Pode ocorrer que o 
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tipo consumido seja meio de um crime maior, como no caso do 
delito de violação de domicílio (art. 150), praticado para 
proceder-se ao furto (art. 155). É possível que o crime menor 
seja componente de outro, como nos casos de crime 
complexo: o de roubo (art. 157) inclui o de furto (art. 155) e o 
de lesões corporais (art. 129) ou ameaça (art. 147). Pode 
ocorrer a absorção no crime progressivo, como nas hipóteses 
de homicídio (art. 121), que anula a aplicação do art. 129 
(lesões corporais); de crimes de lesões corporais e de tentativa 
de homicídio que consomem o crime de perigo para a vida ou 
saúde de outrem (art. 132) etc. Já se tem decidido pela 
absorção da contravenção de porte ilegal de arma utilizada na 
prática de homicídio (RT 656/272) e de lesões corporais 
(JTAERGS 80/124)”. 

 

Em nada difere o pronunciamento de Cezar Roberto 

Bitencourt:  

“Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma 
definidora de um crime constitui meio necessário ou fase 
normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos 
bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em 
determinada norma é compreendido em outro, mais 
abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação 
consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero 
e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de 
todo e parte, de inteiro e fração (Oscar Stevenson, Concurso 
aparente, in Estudos, cit., p. 41.).  

Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, o 
crime de perigo é absorvido pelo crime de dano. A norma 
consuntiva constitui fase mais avançada na realização da 
ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major 

absorbet minorem (Damásio, Direito Penal, São Paulo, Saraiva, p. 
99). Assim, as lesões corporais que determinam a morte são 
absorvidas pela tipificação do homicídio ou furto com 
arrombamento em casa habitada absorve os crimes de dano e 
de violação de domicílio etc. A norma consuntiva exclui a 
aplicação da norma consunta, por abranger o delito definido por 
esta.”  (in Tratado de Direito Penal: parte especial, volume 2, 
3ª ed., 2003, págs. 135-6). 

 

No mesmo norte aponta a doutrina de Guilherme de 

Souza Nucci, na sua obra “Código Penal Comentado” (6. ed. ver., 
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atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 

110/111): 

“quando o fato previsto por uma lei está previsto em outra 
de maior amplitude, aplica-se somente esta última (lex 
consumens derogat legi consumptae). Em outras palavras, 
quando a infração prevista na primeira norma constituir simples 
fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo 
diverso, deve-se aplicar apenas a última. Trata-se da hipótese 
do crime-meio e do crime-fim. Conforme esclarece Nicás, 
ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o 
desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A 
consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que 
desaparece subsumida pela outra (El concurso de normas 
penales, p. 157).” 

 

Portanto, dos ensinamentos doutrinários dos 

penalistas citados, extrai-se que um fato somente é absorvido por 

outro quando este nada mais é que um meio para a execução 

daquele, não sendo este o caso dos autos, porque uma conduta 

delitiva prescinde da outra para se concretizar, possuindo ambas 

idêntica graduação de gravidade. 

Celso Delmanto, em sua obra Código Penal 

Comentado, 7ª ed., p. 776, destaca: “Confronto com o art. 311 do 

CP: O crime de receptação não absorve o de adulteração de sinal 

identificador de veículo automotor, por tratar-se esse de crime 

autônomo (TACrSP, RT 792/609)”. 

No caso concreto, o simples fato de a adulteração ter 

sido precedida da receptação não as torna uma só atividade 

criminosa. 

CONCURSO FORMAL 

A diversidade de datas em que praticados os crimes, 

conforme narrado na denúncia, obstaculiza o reconhecimento da 

aplicação do disposto no art. 70 do CP. 
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Além do mais, as atividades desenvolvidas pelo 

agente, quando do cometimento dos delitos, não são possíveis de 

serem executadas em momento único , com o que afastado o 

requisito da unicidade de ação ou omissão exigido no tipo penal em 

questão.  

CONTINUIDADE DELITIVA 

Inviável acolher a proposição ministerial, porque não 

preenchido o requisito relativo à identidade entre as espécies de 

crime.  

Nesse sentido: 

“CRIMINAL. RESP. RECEPTAÇÃO DOLOSA. 
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTINUIDADE 
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE 
ESPECIES DIFERENTES. RECURSO 
PROVIDO. Não se aplica a continuidade delitiva 
entre os crimes de receptação e adulteração de 
sinal identificador de veículo automotor eis  que, 
não sendo da mesma espécie, possuem 
elementos objetivos e subjetivos distintos, não 
havendo, portanto, homogeneidade de execução.  

Precedentes.  

Acórdão que deve ser cassado, com o 
restabelecimento da sentença monocrática. 

Recurso provido, nos termos do voto do Relator.” 
(Resp 899003/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª 
Turma, j. em 10/05/2007, in DJ de 29/06/2007, p. 
712). 

 

Do corpo do aresto, destaco: 

“O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

reconheceu a continuidade delitiva entre os delitos de 

receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de 

veículo automotor nos seguintes termos (fls. 261/263): 

(...) 
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No entanto, os delitos pelos quais o paciente foi 

condenado não são da mesma espécie, pois possuem 

elementos objetivos e subjetivos distintos, não havendo, por 

certo, homogeneidade de execução. 

De fato. No delito previsto no art. 311 do Código Penal, 

a objetividade jurídica do tipo penal é a fé pública, ao passo 

que, no delito de receptação, por sua vez, buscar-se proteger 

o patrimônio, aspectos que são completamente distintos. 

A respeito: 

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. 
CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE 
ESPÉCIES DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 

1. Não há como reconhecer a continuidade 
delitiva entre os crimes de estelionato, 
receptação e adulteração de sinal 
identificador de veículo automotor, pois são 
infrações penais de espécies diferentes, que 
não estão previstas no mesmo tipo 
fundamental. Precedentes do STF e STJ. 

2. Recurso desprovido.” (Resp 738.337/DF, 
Rel. Ministra LAURITA VA, QUINTA TURMA, 
julgado em 17.11.2005, DJ 19.12.2005 p. 466)....” 

(...) 
 
Sendo assim, deve ser cassado o acórdão recorrido e 

restabelecida a sentença monocrática...”.  

DOSIMETRIA DA PENA 

Em relação à corporal imposta – 6 anos – não 

comporta modificações.  

As penas-base, foram quantificadas em 03 anos de 

reclusão, as menores previstas para cada um dos tipos penais 

violados.  

Ausentes atenuantes ou agravantes, ou causas 

especiais de aumento ou diminuição, ao final foram somadas, por 

força do disposto no art. 69, “caput” do CP. 
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Regime inicial semi-aberto para cumprimento da 

privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do CP.  

As multas – 10 dias-multa para cada crime -, no valor 

unitário mínimo, somadas em razão da determinação contida no art. 

72 do CP também não devem sofrer alterações.  

Em razão do exposto, VOTO no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL. 

 
DES.ª ISABEL DE BORBA LUCAS (REVISORA)  - De acordo com 

a Relatora. 

DES. DÁLVIO LEITE DIAS TEIXEIRA  - De acordo com a Relatora. 

DES. MARCELO BANDEIRA PEREIRA (PRESIDENTE)  - De 

acordo com a Relatora. 

DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA  - De acordo com a Relatora. 

DES. JOÃO BATISTA MARQUES TOVO  - De acordo com a 

Relatora. 

 

DES. MARCELO BANDEIRA PEREIRA  - Presidente - Revisão 

Criminal nº 70025537259, Comarca de Viamão: "À UNANIMIDADE, 

JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL." 

 
 
 

 

 

 

2.1.2. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 
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 É perfeita a identidade entre a situação                                                       

objetivada nos autos e aquela apreciada nos aresto indicado como 

paradigma do dissídio. Em ambos os casos, a discussão gira em 

torno da absorção do delito de adulteração de sinal identificador de 

veículo automotor pelo delito de receptação dolosa anteriormente 

cometido. Opostas foram, no entanto, as conclusões a que chegaram 

o acórdão recorrido e a decisão confrontada. 

 

 

Para o v. acórdão recorrido: 

“Resta analisar a imputação do crime previsto no 

art. 311 do CP, porquanto teria adulterado numeração das placas 

e chassi para utilização do automóvel.  

Nesse sentido, agiu para ter o bem para si e dele 

poder dispor. Os delitos seguintes, portanto, estavam dentro do 

plano de conduta para a receptação, no afã de disfarçar o 

automóvel para utilização de alguma forma mais segura. Tais 

condutas, a despeito de típicas, consistiram em pós-fato impunível, 

absorvidas pelo plano de conduta do crime anterior, esgotando-se 

a capacidade lesiva na finalidade da receptação: ter a coisa para 

si.  

Alguns fatos anteriores, necessários ao resultado 

delituoso objetivado, assim como condutas posteriores que apenas 

asseguram o exaurimento do crime, são, por este, absorvidos. 

Assim, a falsificação de cheque na prática de estelionato, ou o dano 

à coisa subtraída, esta destruída totalmente ou de modo parcial. No 
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primeiro caso, o crime posterior absorve o anterior (antefato 

impunível), conforme, aliás, dispõe a Súmula 17 do Superior 

Tribunal de Justiça. No segundo, o fato posterior é mero 

exaurimento da conduta própria do delito anterior e a punição 

daquele já é suficiente para reprovação de toda a ação global. 

Sustenta-se que, em tais situações, não poderiam os fatos anteriores 

ou aqueles posteriores, ofenderem a bem jurídicos diversos. 

Contudo, se essa potencialidade ofensiva exaure-se na conduta 

própria do delito objetivado, não cabe mais que a punição a este, 

devendo-se, na mensuração da pena, considerar tais circunstâncias 

do fato. Por isso o estelionato absorve o crime de falsum anterior, 

embora este último tenha previsão de pena mais severa e ofenda a 

outro bem jurídico, a fé pública.  

Entretanto, quando a conduta atinge pluralidade 

efetiva de vítimas, v.g. se o agente subtrai o bem, lesando uma 

vítima e, depois, o vende a outra, atingindo também o patrimônio 

desta última, há dois delitos a serem punidos e não mero 

exaurimento da conduta anterior. Portanto, o que importa não é a 

existência de distintos bens jurídicos lesados, mas do critério 

unitário do dano: atingida uma única vítima, as condutas 

posteriores são mero exaurimento da anterior, quando inseridas no 

mesmo plano de esgotamento do resultado do crime.  

A doutrina portuguesa cuida dessas situações como 

concurso aparente de crimes. Na lição de Figueiredo Dias 1 : “A 

ideia mestra a que, ainda nesta matéria, importa recorrer é a de 
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que o concurso aparente, traduzindo-se embora numa pluralidade 

de tipos legais de crime violados pela conduta global, apresenta-se 

(e caracteriza-se através de) uma dominância de um único sentido 

de desvalor do ilícito, ou porque os restantes ilícitos singulares se 

encontram relativamente a este numa relação de intersecção, ou de 

eventual cobertura, ou de dependência; analisada essa situação 

segundo o sentido do ilícito e não segundo a relação eventual entre 

normas ou mesmo entre bens jurídicos concorrentes. Daqui 

resultam consequências fundamentais em matéria de punição”. 

Depois explicita o mestre português: “Um qualquer sistema de 

soma das penas aplicadas a cada crime para determinação da 

moldura do concurso aparente, mesmo que só do seu máximo nos 

termos do artigo 77.º-2 (referência ao CP Português)deve 

considerar- se afastada, uma vez que não só um tal sistema 

implicaria violação frontal da ideia mestra que rege esta forma de 

concurso, como tal poderia importar ou importaria as mais das 

vezes uma violação inconstitucional do princípio ne bis in idem, na 

vertente da proibição da dupla valoração. A aludida ideia mestra a 

que se submete o concurso aparente só pode conduzir a que se tome 

como moldura penal do concurso 1 Direito Penal, Tomo I, 1ª ed. 

Brasileira (2ª ed. Portuguesa), Coimbra Editora e Editora Revista 

dos Tribunais, ps.1036-1037, §§ 54 e 55. aquela que corresponde 

ao sentido dominante do valor do ilícito, determinante de uma 

tendencial ou aproximativa unidade global do facto; a qual será 

simultaneamente a que corresponde ao singular ilícito típico ao 
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qual seja aplicável a moldura penal mais grave” (realces em 

negrito no original).  

Por isso, descabida punição autônoma para o delito 

seguinte à receptação, que importou em modificação da coisa, para 

dela usar o próprio agente. Tal fato posterior consistiu em 

exaurimento do resultado da conduta anterior e a punição deste 

considerando tais circunstâncias na forma do artigo 59 do CP deve 

abranger as demais.  

Aliás, na situação registrada nestes autos, se o 

agente destruísse o objeto da receptação por inteiro, ainda em 

conduta voluntária, não se puniria o crime de dano. Perdida a coisa 

para o proprietário, é indiferente que ela desapareça para o agente 

do roubo, exaurindo-se neste a conduta posterior. Contudo, se ao 

invés de destruí-la, o agente a disfarçou, mudando placas e 

gravações de números de chassi, não faz mais que agir para dela 

dispor, realizando a finalidade da receptação: ter a coisa para si.  

Portanto, tais atos posteriores constituem-se o que a 

nossa doutrina admite como fatos posteriores impuníveis, o que 

corresponde ao critério do concurso aparente de crimes, na 

doutrina lusitana. Puni-los pela somatória das penas como se 

decidiu na sentença implica em dupla valoração do mesmo plano 

delituoso, conducente a um só resultado: o ter a coisa para o 

próprio agente da receptação, extinguindo-se a potencialidade 

lesiva da alteração das placas e numeração do chassi e motor, na 

finalidade de apossamento da coisa.”. (fls. 317/312). 
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 Ao passo que, para o r. julgado paradigma:  
  

“ADULTERAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.  

A consunção ou absorção é um dos princípios 

aplicáveis nas hipóteses de conflito aparente de normas, quando sobre 

uma única conduta incidem, aparentemente, mais de uma disposição 

normativa.  

Pertinente ao delito de adulteração de sinal 

identificador de veículo automotor, não há como tê-lo como absorvido 

pelo delito de receptação.  

Primeiro, porque praticado em momento posterior à 

receptação, quando já consumado delito patrimonial.     

Segundo, porque o referido princípio tem vez quando, 

tendo o agente praticado mais de um ilícito penal, verifica-se que o 

menos grave se constituiu, em verdade, no meio de preparação ou 

execução do outro. Assim sendo, aquele primeiro restará absorvido 

pelo segundo, mais danoso. Trata-se da regra lex consumens derogat 

legi consuptae, vale dizer, a lei mais ampla abrange a mais restrita, a 

infração prevista em uma lei constitui fase do ilícito descrito em outra. 

Conforme leciona o eminente doutrinador Júlio Fabbrini 

Mirabete (in “Manual de Direito Penal” – 1° volume, Editora Atlas, 14ª 

ed., 1998, p. 118/119): 

“o princípio da consunção (ou absorção) consiste na 

anulação da norma que já está contida em outra; ou seja, na aplicação 

da lei de âmbito maior, mais gravemente apenada, desprezando-se a 

outra, de âmbito menor. Pode ocorrer que o tipo consumido seja meio 

de um crime maior, como no caso do delito de violação de domicílio (art. 

150), praticado para proceder-se ao furto (art. 155). É possível que o 

crime menor seja componente de outro, como nos casos de crime 
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complexo: o de roubo (art. 157) inclui o de furto (art. 155) e o de lesões 

corporais (art. 129) ou ameaça (art. 147). Pode ocorrer a absorção no 

crime progressivo, como nas hipóteses de homicídio (art. 121), que 

anula a aplicação do art. 129 (lesões corporais); de crimes de lesões 

corporais e de tentativa de homicídio que consomem o crime de perigo 

para a vida ou saúde de outrem (art. 132) etc. Já se tem decidido pela 

absorção da contravenção de porte ilegal de arma utilizada na prática 

de homicídio (RT 656/272) e de lesões corporais (JTAERGS 80/124)”. 

 

Em nada difere o pronunciamento de Cezar Roberto 

Bitencourt:  

“Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma 

definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de 

preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, 

há consunção quando o fato previsto em determinada norma é 

compreendido em outro, mais abrangente, aplicando-se somente esta. 

Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de 

gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de 

todo e parte, de inteiro e fração (Oscar Stevenson, Concurso aparente, 

in Estudos, cit., p. 41.).  

Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, 

o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva 

constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem 

jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet minorem (Damásio, 

Direito Penal, São Paulo, Saraiva, p. 99). Assim, as lesões corporais 

que determinam a morte são absorvidas pela tipificação do homicídio 

ou furto com arrombamento em casa habitada absorve os crimes de 

dano e de violação de domicílio etc. A norma consuntiva exclui a 

aplicação da norma consunta, por abranger o delito definido por esta.”  
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(in Tratado de Direito Penal: parte especial, volume 2, 3ª ed., 2003, 

págs. 135-6). 

 

No mesmo norte aponta a doutrina de Guilherme de 

Souza Nucci, na sua obra “Código Penal Comentado” (6. ed. ver., atual. 

e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 110/111): 

“quando o fato previsto por uma lei está previsto em 

outra de maior amplitude, aplica-se somente esta última (lex 

consumens derogat legi consumptae). Em outras palavras, quando a 

infração prevista na primeira norma constituir simples fase de 

realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-

se aplicar apenas a última. Trata-se da hipótese do crime-meio e do 

crime-fim. Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando 

determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este 

da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma 

das normas, que desaparece subsumida pela outra (El concurso de 

normas penales, p. 157).” 

 

Portanto, dos ensinamentos doutrinários dos penalistas 

citados, extrai-se que um fato somente é absorvido por outro quando 

este nada mais é que um meio para a execução daquele, não sendo 

este o caso dos autos, porque uma conduta delitiva prescinde da outra 

para se concretizar, possuindo ambas idêntica graduação de gravidade. 

Celso Delmanto, em sua obra Código Penal 

Comentado, 7ª ed., p. 776, destaca: “Confronto com o art. 311 do CP: 

O crime de receptação não absorve o de adulteração de sinal 

identificador de veículo automotor, por tratar-se esse de crime 

autônomo (TACrSP, RT 792/609)”. 

No caso concreto, o simples fato de a adulteração ter 

sido precedida da receptação não as torna uma só atividade criminosa.” 
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 Em síntese, a r. decisão recorrida entende que o 

crime de adulteração de sinal identificador constitui pós-factum 
impunível e fica absorvido pela receptação anteriormente praticada, 
enquanto o v. acórdão paradigma julga que os crimes são 
autônomos. 

Assim, melhor a nosso ver o entendimento 

consagrado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

que deve, portanto, prevalecer. 

 

 

 

3. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA 

 

 

Ante o exposto, demonstrado, fundamentadamente, 

o dissídio jurisprudencial, aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO seja deferido o processamento do 

presente RECURSO ESPECIAL por esta Egrégia Presidência da 

Seção Criminal, bem como seu ulterior conhecimento e provimento 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que seja cassada 

a r. decisão impugnada, de modo a restabelecer a condenação 

imposta em primeiro grau de jurisdição ao acusado pelos crimes de 

receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor 

(art. 311, do Código Penal), em concurso material.  
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São Paulo, 21 de fevereiro de 2017. 

 

JORGE ASSAF  MALULY 

PROCURADOR DE JUSIÇA 

 
 

VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO  

 
 
 


