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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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comercial o agente que recebe de terceiros e expõe à venda 

bilhetes de transporte público sabendo que estavam com créditos 

inseridos fraudulentamente.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA COLENDA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos do Apelação Criminal nº 0003063-

53.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que figura como 

apelado SÉRGIO MARCOS DA SILVA FILHO, vem perante Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da 

Constituição Federal, no artigo 1.029, caput,  do Código de Processo 

Civil e no artigo 255, § 2o, do RISTJ, interpor RECURSO ESPECIAL 

para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dos acórdãos de fls. 

393/398, integrado às fls. 8/11 do apenso dos embargos de 

declaração, da C. 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, pelos motivos adiante aduzidos: 

1. RESUMO DOS AUTOS  

SÉRGIO MARCOS DA SILVA FILHO foi denunciado 

como incurso no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal porque no 

dia 16 de janeiro de 2018, na cidade de São Paulo,  

"...recebeu e expôs à venda, em proveito próprio, no 

exercício de atividade comercial equiparada, R$ 574,31 

(quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e um 
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centavos) em créditos monetários inseridos 

fraudulentamente em dois cartões do sistema “Bilhete 

Único” comercializados pela sociedade de economia 

mista municipal “São Paulo Transportes S/A (SPTrans)", 

que sabia se tratar de produto de crime. 

Segundo remanesceu apurado, entre o período de 13 

de dezembro de 2017 a 16 de janeiro de 2018, pessoas 

não identificadas, mediante uso de software, inseriram 

fraudulentamente créditos monetários irregulares nos 

registros de dois cartões bilhetes únicos, burlando o 

sistema de informação conveniado da “SPTrans". Tal 

prática visa expor à venda os créditos, que nada 

custaram para os fraudadores e operadores das 

vendas, por valor inferior ao da tarifa cobrada pelo 

sistema de transporte. 

O denunciado recebeu os referidos cartões carregados 

com os créditos e no dia 16 de janeiro de 2018 dirigiu-

se a estação Tatuapé do Metrô, onde passou a expor à 

venda, os cartões contendo créditos fictícios, postando-

se próximo das bilheterias, anunciando aos usuários 

(cf. denúncia, fls. 1/2, grifei). 

Concluído o sumário de culpa e a r. sentença 

reconheceu expressamente os fatos e a responsabilidade do réu, in 

verbis: 

"As circunstâncias do encontro da réu vendendo os 

bilhetes, bem como a falta de maior explicação dele 

quanto à origem dos cartões apreendidos na sua posse, 

os quais tinham créditos monetários falsos inseridos 

fraudulentamente, importam em reconhecer 

nitidamente que tinha efetiva ciência da procedência 

escusa destes objetos. Não há motivos para abraçar o 

quanto dito pelo réu que teria tido a prisão forjada! 

Nada há nos autos para reconhecer um verdadeiro 

complô de todos os agentes públicos envolvidos que 

teriam o objetivo deliberado de prejudicar o réu!" (fls. 

344, grifei). 
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Não obstante, a ação foi julgada improcedente porque a 

denúncia não teria indicado o crime pressuposto da receptação, pois 

"a mera indicação de que nos cartões estavam inseridos créditos 

fraudulentos não habilita o reconhecimento do delito. Também, 

sequer se pode cogitar na figura do art. 293 do CP em qualquer de 

seus incisos porque não há prova de que os bilhetes da SPTrans 

tivessem sido falsificados, eis que os laudos periciais são 

inconclusivos quanto à falsidade dos bilhetes" (fls. 344/345). 

Entendeu o douto Juízo sentenciante que a conduta do 

acusado se amolda ao tipo do artigo 171 do Código Penal e como não 

houve a mutatio libelli, não há como condenar por delito diverso. 

O Ministério Público apelou sustentando que a conduta 

pretérita consistiu no carregamento ilícito de créditos, que está 

tipificada no artigo 293, VI, do Código Penal, pois o bilhete 

materialmente verdadeiro foi alterado em seu conteúdo, com a 

inserção de créditos fraudulentos por meios eletrônicos (fls. 357). 

A C. 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, por votação unânime, negou provimento ao 

recurso, reiterando, in totum, os fundamentos da r. sentença 

monocrática. 

Transcreve-se, na íntegra, o v. acórdão relatado pelo 

Des. ALEXANDRE ALMEIDA. 

ACÓRDÃO 

Vistos,relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0003063-

53.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIOPÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SERGIO MARCOS DA SILVA FILHO. 

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento 

ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE 

SOUZA(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL. 

São Paulo, 16 de abril de 2020. 

ALEXANDRE ALMEIDA 



 
                                                           

PÁGINA 5 DE 25 

 
 

Relator 

Assinatura Eletrônica 

 

Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo  

Apelado: Sergio Marcos da Silva Filho 

Voto nº 16895 

 

Receptação qualificada – Crime acessório, que reclama a prática de um 

delito anterior e que não foi estabelecido no caso concreto – Impossibilidade de considerar o 

delito do art. 293, do Código Penal como delito antecedente – Absolvição mantida – Recurso do 

Ministério Público improvido. 

 

Vistos.  

SÉRGIO MARCOS DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, foi 

denunciado e processado perante o juízo da 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, 

apontado como incurso no art. 180,§§ 1º e 2º, do Código Penal. 

Isso porque, no dia 16 de janeiro de 2018, na estação Tatuapé do Metrô, 

cidade de São Paulo, recebeu e expôs à venda, no exercício da atividade comercial equiparada, 

R$ 574,31 em créditos monetários inseridos fraudulentamente em dois cartões do sistema 

“Bilhete Único” comercializados pela sociedade de economia mista municipal São Paulo 

Transporte S/A (SPTrans), que sabia se tratar de produto de crime. 

Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de fls. 341/345, proferida 

pelo MM. Juiz de Direito Dr. Antônio Maria Patiño Zors que julgou improcedente a ação penal 

e absolveu o acusado, por insuficiência de provas.Inconformada apela a representante do 

Ministério Público buscando a reversão do julgado, sob o argumento de que a prova, ao 

contrário do que entendeu o Magistrado de primeiro grau, é segura e suficiente à condenação do 

acusado (fls. 353/360). 

Recebido o recurso (fls. 340), vieram aos autos as contrarrazões (fls. 

365/368). 

Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo seu 

provimento para a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 377/381). 

É o relatório. 

Cuida-se de recurso interposto pela representante do Ministério Público em 

exercício perante a 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, contra a r. sentença de fls. 

341/345, que julgou improcedente a ação penal e absolveu Sérgio Marcos da Silva Filho, que 

vinha acusado da prática de receptação qualificada. 

E, na análise da pretensão recursal, de se concluir que a absolvição foi bem 

decretada. 

De fato, não se discute que a materialidade do delito restou comprovada pelo 

boletim de ocorrência (fls. 12/14) e pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15), enquanto a 

autoria ficou demonstrada pela prova oral, pois apesar do acusado negar os fatos (registro 

audiovisual – fls.347), foi incriminado pela agente de segurança do Metrô Margarete Trevizoli 

de Freitas, que deteve o réu na posse de 2 cartões de crédito de transporte(registro audiovisual – 

fls. 347), por Pedro Galvão, funcionário da vítima, que confirmou que os bilhetes apresentavam 

créditos inseridos fraudulentamente(registro audiovisual – fls. 347) e pelo policial civil 

Maurício Bellelis, que afirmou que Sérgio confessou que estava comercializando os 

créditos(registro audiovisual – fls. 347). 

Entretanto, não há nos autos elementos suficientes que possibilitem 

estabelecer o crime pressuposto para reconhecer o delito de receptação qualificada. 

Como se sabe, o crime de receptação é classificado como crime acessório, na 

medida em que não tem existência autônoma,reclamando a prática de um delito anterior. 

Ainda que não reclame o conhecimento do autor do crime antecedente, nem 

a possibilidade de ser ele efetivamente punido, fala-se que a interdependência entre os delitos – 
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crime antecedente e receptação – é relativa, na medida em que é indispensável que se comprove 

a existência material do crime de que proveio a coisa que se diz receptada. 

Nesse sentido: 

“A receptação é crime acessório; seu pressuposto é outro crime. Com efeito, 

o objeto material do delito é ‘produto de crime’.Em sendo desconhecida a autoria do crime 

anterior, a competência se firma pelo lugar da receptação” (STJ, CC 3574/SP, Rel. Min. Luiz 

Vicente Cernicchiaro, 3ª Seção, j. 15.10.1992). 

Por aqui, o que se verifica é que a conclusão da perícia, ao analisar os 

bilhetes de transporte apreendidos em poder do acusado, é a de que não havia elementos de 

segurança para atestar a autenticidade ou não dos mesmos (fls. 84/85 e 98/100). 

Ora, nos termos do art. 293 do Código Penal – apontado pelo ilustre 

recorrente como delito antecedente – pratica o crime aquele que “falsificar, fabricando-os ou 

alterando-os: (...) VI – bilhete,passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada 

pela União,por Estado ou por Município”.  

Por seu turno, o parágrafo 1º, inciso I, do referido artigo tipifica a conduta 

daquele que“usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este 

artigo”.  

Portanto, para se afirmar que o crime antecedente está configurado (art. 293, 

inciso VI, c.c. o § 1º, inciso I, do Código Penal)seria imprescindível que o Ministério Público 

trouxesse aos autos elementos mínimos no sentido de que o agente reproduziu, imitou, 

manufaturou,modificou, transformou, usou, guardou, possuiu ou deteve bilhete ou passe para 

acessar transporte público. 

Assim, se de acordo com perícia não há elementos para concluir que os 

bilhetes foram efetivamente adulterados ou falsificados,conforme exige o tipo penal apontado 

pela Acusação, não há como estabelecê-lo como crime pressuposto para reconhecer o delito de 

receptação. 

Na verdade, como bem decidiu o Magistrado, o caso era de aditamento da 

denúncia para imputar ao acusado a prática do crime de estelionato, pois, a partir do momento 

em que acionada a catraca, a SPTrans sofre um prejuízo pelo valor da passagem, mantida em 

erro, pelo ardil da utilização do crédito fraudulento. 

Nesse sentido: 

“Apelação. Falsificação de documento público.Pleito almejando a absolvição 

por ausência de provas. Inviabilidade.Provas suficientes de autoria e materialidade. Recorrente 

que se utilizou de cartão magnético de acesso ao transporte público ('bilhete único'),abastecido 

com créditos fictícios. Situação que melhor se amolda ao delitode estelionato, uma vez 

demonstrada a inexistência de crédito, mas não a falsidade do cartão, em si. Alteração da 

tipificação do decreto condenatório nos termos do art. 383 do CPP. Condenação mantida. 

Reprimenda fixada no patamar mínimo legal. Regime aberto e substituições 

irretorquíveis.Parcial provimento” (Apelação Criminal nº 0054436-60.2017.8.26.0050,Rel. Des. 

Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara Criminal, d.j. 28/09/2019). 

E, como não houve o devido aditamento, não havia mesmo como estabelecer 

condenação por crime diverso daquele que constada denúncia, de modo que a absolvição do 

acusado era mesmo medida que se impunha à correta solução do caso em questão. 

Em suma, inprovimento do recurso é medida que se impõe à correta solução 

do caso em questão. 

Diante do exposto,NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. 

Custas na forma da lei. 

ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA 

RELATOR 
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O Ministério Público opôs Embargos de declaração 

aduzindo que: a) os fatos estão devidamente descritos na denúncia, 

quais sejam, que os bilhetes da STRans haviam sido 

fraudulentamente carregados por terceiros desconhecidos e que o 

acusado, os recebeu, conhecendo a espúria origem e passou a 

revendê-los. Logo, o acusado recebeu coisa que sabia ser produto de 

crime; b) eventual divergência sobre a capitulação do crime 

precedente não afasta o crime de receptação; c) estando os fatos 

devidamente descritos na denúncia, desnecessária a mutatio libelli, 

mas tão somente a emendatio libelli que pode ser aplicada em 

Segundo Grau. 

A C. Câmara de Direito Criminal rejeitou os embargos, 

nos termos do voto do relator, a seguir transcrito: 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 

Criminal nº 0003063-53.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é 

embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado SERGIO 

MARCOS DA SILVA FILHO, é embargado COLENDA 11ª CÂMARA DE DIREITO 

CRIMINAL. 

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os 

embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE 

SOUZA(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL. 

São Paulo, 8 de junho de 2020. 

ALEXANDRE ALMEIDA  

Relator 

Assinatura Eletrônica 

 

Embargos de declaração Acórdão que analisou as questões colocadas nos 

autos – Omissão,contradição e obscuridade – Não caracterização – Natureza infringente do 

pedido para rediscussão da matéria – Embargos rejeitados. 

 

Vistos. 

A d. Procuradoria de Justiça opôs os presentes embargos de declaração 

contra o Acórdão de fls. 393/398, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo 

representante do Ministério Público contra a r. sentença do MM. juízo da 29ª Vara Criminal da 

Comarca da Capital, que absolveu Sérgio Marcos da Silva Filho, que vinha apontado como 

incurso no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal. 

Alega a embargante, que o acórdão foi omisso quando reconheceu que o 

carregamento dos bilhetes foi fraudulento, mas não apontou qual seria o crime precedente à 

receptação imputada ao réu(incidente próprio de fls. 1/5). 
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É o relatório. 

Os embargos, embora conhecidos, já que tempestivos, devem ser rejeitados. 

Segundo dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, cabem embargos 

de declaração quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 

No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa 

natureza no julgado recorrido, razão pela qual os embargos não podem ser acolhidos. 

De qualquer forma, é bom frisar que a Turma Julgadora analisou os 

elementos de convicção para concluir que estava correta a sentença quando absolveu o réu, 

principalmente porque o crime, a princípio, seria de estelionato e como não houve aditamento à 

denúncia, a absolvição deveria ser mantida. 

Vale dizer, o julgado expressamente indicou que o Ministério Público não 

trouxe elementos mínimos no sentido de que o acusado reproduziu, imitou ou modificou os 

objetos para acessar o transporte público a ponto de evidenciar a presença do crime antecedente. 

Reconheceu, então, que seria outro o delito que poderia ser imputado ao 

acusado e não o de receptação qualificado. 

Não houve, então, a omissão que sustenta a embargante e, na realidade, o 

que se tem é a evidente intenção de rediscutir a matéria. 

Assim, considerando que o Acórdão, repita-se, bem esclareceu e 

fundamentou os pontos atacados em sede de apelação, não se pode afirmar, por isso, sobre a 

existência de qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. 

Diante do exposto,rejeitam-se os embargos de declaração. 

ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA 

RELATOR 

 

Constata-se, portanto, que o órgão fracionário do 

Tribunal Paulista entendeu que, embora os bilhetes tivessem sido 

adulterados e o acusado os recebido de terceiros, conhecendo a 

ilicitude, tanto que os oferecia à venda por preço inferior, houve por 

bem manter a absolvição com o argumento de que o crime descrito 

na denúncia é o de estelionato e que havia necessidade da mutatio 

libelli. 

Assim decidindo, a Douta Turma Julgadora contrariou 

os artigos 619, 383 e 384, todos do Código de Processo Penal, 

e o artigo 180, § 1º, do Código Penal, autorizando a presente 

interposição, com base no art. 105, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, com as seguintes teses jurídicas: 

a) Se, apesar de provocado, via embargos de 

declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento 

acerca dos pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, 

deve o recorrente especial alegar contrariedade ao art. 619, do CPP; 

b) Se a sentença condenatória limita-se a dar aos 

fatos definição diversa daquela consignada na denúncia, ocorre, no 
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caso, simples “emendatio libelli”, em observância ao artigo 383 do 

Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade 

por inobservância do artigo 384 do mesmo estatuto; 

c) Pratica o crime de receptação qualificada o agente 

que recebe de terceiros e expõe à venda bilhetes de transporte 

público sabendo que estavam com créditos inseridos 

fraudulentamente. 

 
 

2. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 619 DO CPP 

Atento à necessidade de conferir legitimidade 

democrática ao exercício da função jurisdicional, o constituinte 

inscreveu na Carta Política, com tintas fortes, a obrigação de todo 

órgão jurisdicional (em qualquer grau de jurisdição) explicitar as 

razões de seu convencimento, fulminando de nulidade o ato decisório 

carente de motivação (artigo 93, IX, da CF). 

O dispositivo infraconstitucional maltratado pela Corte 

Estadual (art. 619 do Código de Processo Penal), que deita raiz no 

princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, 

estabelece o dever de o Estado-juiz expor as razões de fato e de 

direito que o convenceram a decidir de determinada maneira 

qualquer questão relevante do processo. 

Daí porque se conclui que “o vício de fundamentação 

abrange a hipótese em que existe alguma motivação, mas ela é 

insuficiente” (Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho 

e Antonio Scarance Fernandes – As nulidades no processo penal, RT, 

2011, 12ª ed., pág. 202), tal como ocorre quando o órgão julgador 

omite-se em apreciar questão importante apresentada por uma das 

partes, com aptidão para influir no direcionamento da decisão. 
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A exigência de fundamentação adequada como 

pressuposto de validade de qualquer ato judicial com carga decisória, 

vale lembrar, tem finalidade intraprocessual, na medida em que 

permite às partes e às instâncias superiores o exame dos processos 

intelectuais que levaram à decisão, e extraprocessual, pois garante 

“um respeito efetivo pelo princípio da legalidade na sentença e a 

própria independência e imparcialidade dos juízes uma vez que os 

destinatários da decisão não são apenas os sujeitos processuais mas 

a própria sociedade” (Germano Marques da Silva, Curso de processo 

penal, Lisboa: Editorial Verbo, 2000, 2. ed., v. III, p. 294). 

Assim é que, acaso não obedecidas, em relação a 

determinado ponto relevante, as normas que impõe ao Estado-juiz o 

dever de motivar a sentença ou acórdão (artigo 381, III, do CPC) e 

de completar decisão eventualmente omissa, contraditória ou obscura 

(artigo 619 do CPP) o ato decisório será absolutamente nulo, pois 

estará caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. 

No caso em exame, o Tribunal recorrido entregou 

prestação jurisdicional incompleta, pois, apesar da oposição de 

embargos declaratórios pelo Ministério Público com a finalidade de 

suprir omissões existentes no julgamento da apelação, 

especificamente quanto aos seguintes pontos: a) Embora 

discordando da tipificação dada pela acusação ao crime precedente, o 

próprio acórdão reconheceu que o carregamento dos bilhetes com 

créditos fraudulentos configura crime. Entretanto, não apontou qual 

seria o crime precedente praticado pela pessoa que passou os 

bilhetes para o acusado; b) ficando reconhecido que não foi o 

acusado quem fez o carregamento dos créditos fraudulentos, mas 

que ele recebeu os cartões e os expôs à venda, à evidência recebeu 

produto de crime. Assim, se o v. acórdão reconhece que houve crime 

precedente devidamente descrito na denúncia, irrelevante a 
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tipificação que lhe foi dada pela acusação (se o artigo 293 ou 171 do 

CP), bastando a Corte adequar a tipificação do delito antecedente, já 

que a receptação está devidamente descrita e provada. Portanto,  

não há necessidade da mutatio libelli; c) o v. acórdão entendeu que a 

conduta do acusado (receber e expor à venda bilhetes com créditos 

falsos) configura o crime de estelionato. Ocorre que para a 

configuração desse delito havia necessidade de que alguém 

efetivamente utilizasse o bilhete, passando ou tentando passar pela 

catraca da SPTrans, os embargos foram rejeitados. 

 Assim, apesar de ser dada uma oportunidade à Corte 

Paulista para esclarecer a omissão apontada, preferiu rejeitá-la 

afirmando que o v. acórdão não padece de qualquer omissão. 

 Por isso, “se, apesar de provocado, via embargos de 

declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento acerca 

dos pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, deve o 

recorrente especial alegar contrariedade ao art. 619, do CPP, 

pleiteando a anulação do acórdão proferido quando do julgamento 

dos embargos, ao invés de insistir na tese da violação aos 

dispositivos legais cujas matérias não foram apreciadas e 

solucionadas”. 

 A respeito dos Embargos de Declaração, o Colendo 

Supremo Tribunal Federal proclamou o seguinte ensinamento, verbis:  

“Os Embargos Declaratórios não se consubstanciam crítica 

ao ofício judicante, mas lhe servem ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de 

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo 

legal”. (STF-2ª  Turma, AI 163.047-%/PR, AgRg-Edcl., rel. 

Min. Marco Aurélio, j. 18/12/95, receberam os embargos, 

v.u., DJU 8.3.96, p. 6.223).  

 Vale ressaltar, ainda: 
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“Não supre o prequestionamento o fato de os temas 

suscitados no especial terem sido objeto dos Embargos de 
Declaração” (STJ-RT 784/214), “sendo necessário que o 
tribunal inferior emita juízo acerca da questão federal 

suscitada no recurso excepcional. Se, apesar de provocado 
via embargos de declaração, o tribunal a quo se nega a 

emitir pronunciamento acerca dos pontos tidos como 
omissos, contraditórios ou obscuros, deve o recorrente 
especial alegar contrariedade ao art. 535, do CPC 1, 

pleiteando a anulação do acórdão proferido quando do 
julgamento dos embargos, ao invés de insistir na tese da 

violação aos dispositivos legais cujas matérias não foram 
apreciadas e solucionadas” (RSTJ 92/121). 

 Portanto, o v. acórdão dos embargos de declaração 

contrariou o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, 

devendo, por conseguinte, ser anulado, para que outro seja 

proferido, complementando a omissão apontada. 

3. DA CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL: 

ARTS. 383 E 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; ARTIGO 

180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. 

Caso o Colendo Superior Tribunal de Justiça entenda 

que ocorreu o devido prequestionamento em relação aos artigos 383 

e 384 do Código de Processo Penal, e ao artigo 180 do Código 

Penal, pede-se que seja analisada a contrariedade a esses 

dispositivos legais. 

 

Dispõem os artigos 383, caput, e 384, caput, ambos do 

Código de Processo Penal:  

                                           

 

 

1
 Ou contrariedade ao art. 619, do CPP, se se tratar de questão processual penal. 
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Art. 383.  O juiz, sem modificar a descrição do fato contida 
na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica 
diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena 
mais grave.  (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). 

[...] 

Art. 384.  Encerrada a instrução probatória, se entender 
cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de 
prova existente nos autos de elemento ou circunstância da 
infração penal não contida na acusação, o Ministério Público 
deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, 
se em virtude desta houver sido instaurado o processo em 
crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, 
quando feito oralmente. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 
2008). 

[...] 

 

  

Como se sabe, o réu se defende dos fatos irrogados na 

denúncia ou na queixa e não da capitulação delitiva dada pelo 

acusador. Pode ocorrer, todavia, após analisar a prova amealhada 

nos autos, de o julgador discordar classificação contida na peça 

acusatória, quando, nos termos do artigo 383 do CPP, poderá dar ao 

fato, definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de 

aplicar pena mais grave, desde que o fato esteja contido na denúncia 

ou queixa, implícita ou explicitamente. Trata-se da 

conhecida emendatio libelli, que pode ser aplicada, inclusive, em grau 

de recurso.  

Como bem explica MIRABETE,   

“No caso, o juiz, verificando que estão comprovados 

os fatos e as circunstâncias narrados na peça inicial, 

pode condenar o acusado dando ao delito a definição 

que entende cabível e não aquela articulada na 

denúncia. A definição jurídica a que a lei alude é a 

classificação do crime, é a subsunção do fato à descrita 

abstrata em determinado dispositivo legal, inclusive 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm#art1
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quanto às circunstâncias de infração penal. 

Compreende-se que essa definição do fato criminoso 

que lhe é imputado e não dos artigos da lei com que ele 

é classificação na peça inicial” (cf. Processo Penal, São 

Paulo, ed. ATLAS, 1991, p. 429/430).  

  

Portanto, dar definição jurídica diversa é alterar a 

capitulação feita na denúncia, evidentemente permanecendo o fato o 

mesmo. Trata-se de questão unicamente de direito, adequando-se o 

fato narrado na denúncia à norma incriminadora.  

 

Como lembra EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA,   

“Não se exige, então, a adoção de quaisquer 

providências instrutórias, bastando a prolação da 

sentença com a capitulação jurídica (do fato) que 

parecer mais adequada ao juiz. Nem mais, nem menos, 

sobretudo porque o réu não se defende da capitulação, 

mas da imputação da prática de conduta criminosa. Por 

isso, ainda que da nova definição jurídica resulte pena 

mais grave, não haverá qualquer prejuízo à defesa 

(pelo menos em face do Direito) (cf. Curso de Processo 

Penal, Rio de Janeiro, Editora Lumens Juris, 2009, 11ª 

ed., p. 527).  

   

Já na conhecida mutatio libelli, prevista no artigo 

384, caput, do CPP, ao reverso do que ocorre na hipótese analisada 

no dispositivo legal precedente, se for reconhecida a possibilidade de 

nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente 

nos autos de circunstância ou elementar, não contidas, explícita ou 

implicitamente, na denúncia ou na queixa, o Ministério Público poderá 

aditar a denúncia ou queixa, reduzindo-se a termo, quando o 

aditamento for feito oralmente.  
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Como preleciona MIRABETE,   

 

“Pode acontecer que, durante a instrução do 

processo, se colham provas de que existem 

elementos essenciais (a li os denomina de 

‘circunstâncias elementares’) que não estão 

contidos, expressa ou implicatamente na 

denúncia, de modo que a sentença não pode ser 

proferida de imediato, com esses novos dados, 

diante do princípio da mutatio libelli (cf. Curso 

..., ob. Cit. p. 430).  

  

Forçoso, portanto, determinar se a hipótese é 

de emendatio libelli ou mutatio libelli. Se a nova imputação está 

descrita ou não na denúncia, aplicando-se, assim, ou a regra do 

artigo 383, caput, ou do art. 384, caput, ambos do CPP, com a 

necessidade do aditamento à denúncia.  

 

 No caso em exame, a r. sentença reconheceu a 

autoria e a materialidade delitivas, bem como a ciência do réu sobre 

a ilícita origem dos bilhetes, in verbis (fls. 341/345): 

 

"A materialidade do delito encontra amparo no auto de prisão em 
flagrante (fls. 05), no boletim de ocorrência (fls. 12/14) no auto de 
exibição e apreensão(fls. 15), documentos e na prova oral produzida 
em Juízo. 

Veja-se que, desde a fase administrativa, foram arregimentadas 
provas do envolvimento do réu em crime patrimonial, mas diverso do 
constante da exordial. 

[...] 
As circunstâncias do encontro da réu vendendo os bilhetes, bem 

como a falta de maior explicação dele quanto à origem dos cartões 
apreendidos na sua posse, os quais tinham créditos monetários falsos 
inseridos fraudulentamente, importam em reconhecer nitidamente 
que tinha efetiva ciência da procedência escusa destes objetos.Não há 
motivos para abraçar o quanto dito pelo réu que teria tido a prisão 
forjada! Nada há nos autos para reconhecer um verdadeiro complô de 
todos os agentes públicos envolvidos que teriam o objetivo deliberado 
de prejudicar o réu! 
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De rigor, portanto, reconhecer a responsabilidade do réu". 
 

Como se vê, a r. sentença reconheceu expressamente 

que o acusado recebeu os bilhetes com "créditos monetários falsos 

inseridos fraudulentamente" e os oferecia à venda, conhecendo a 

ilicitude dos mesmos. 

 

O v. acórdão recorrido, de igual modo, reconheceu a 

autoria, materialidade, a falsidade dos bilhetes e a inequívoca ciência 

do acusado da ilicitude dos mesmos, in verbis (fls. 395 e seguintes): 

 

"De fato, não se discute que a materialidade do delito restou 

comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14) e pelo auto de 

exibição e apreensão (fls. 15), enquanto a autoria ficou demonstrada 

pela prova oral, pois apesar do acusado negar os fatos (registro 

audiovisual – fls.347), foi incriminado pela agente de segurança do 

Metrô Margarete Trevizoli de Freitas, que deteve o réu na posse de 2 

cartões de crédito de transporte(registro audiovisual – fls. 347), por 

Pedro Galvão, funcionário da vítima, que confirmou que os bilhetes 

apresentavam créditos inseridos fraudulentamente (registro 

audiovisual – fls. 347) e pelo policial civil Maurício Bellelis, que 

afirmou que Sérgio confessou que estava comercializando os créditos 

(registro audiovisual – fls. 347). 

Entretanto, não há nos autos elementos suficientes que 

possibilitem estabelecer o crime pressuposto para reconhecer o delito 

de receptação qualificada. 

[...] 

Portanto, para se afirmar que o crime antecedente está 

configurado (art. 293, inciso VI, c.c. o § 1º, inciso I, do Código Penal) 

seria imprescindível que o Ministério Público trouxesse aos autos 

elementos mínimos no sentido de que o agente reproduziu, imitou, 

manufaturou, modificou, transformou, usou, guardou, possuiu ou 

deteve bilhete ou passe para acessar transporte público. Assim, se de 

acordo com perícia não há elementos para concluir que os bilhetes 

foram efetivamente adulterados ou falsificados,conforme exige o tipo 

penal apontado pela Acusação, não há como estabelecê-lo como crime 

pressuposto para reconhecer o delito de receptação". 

  

Assim, o v. acórdão reconheceu que o acusado estava 

com os bilhetes que apresentavam créditos inseridos 

fraudulentamente, mas entendeu que o crime precedente não poderia 
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ser o do artigo 293 do Código Penal porque "não há prova de que o 

agente reproduziu, imitou, manufaturou,modificou, transformou, 

usou, guardou, possuiu ou deteve bilhete ou passe para acessar 

transporte público". 

 

Evidente a contradição do v. acórdão, pois não se 

imputou ao acusado a conduta de falsificar, mas de receber os 

bilhetes com créditos fraudulentos. 

 

Daí a interposição dos embargos de declaração para 

sanar o defeito, os quais foram rejeitados. 

 

Como anotado nos embargos, o que importa para a 

configuração da receptação, é que haja crime precedente. Se o 

tipificado no artigo 293 do Código Penal, como apontou o Ministério 

Público, ou o de estelionato, como entenderam o Juízo a quo e a 

Corte de origem, absolutamente irrelevante. 

 

E, toda essa situação fática (recebimento de cartões 

com créditos fraudulentos e os oferecer à venda), está devidamente 

descrita na denúncia e, como na instrução não surgiu qualquer 

fato novo que pudesse ensejar a modificação dos fatos, não há 

necessidade de aplicação da mutatio libelli, com o aditamento da 

denúncia, mas tão somente da emendatio libelli. 

 

Nesse sentido: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  DIREITO PENAL E 

PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE  
DEFESA.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  DOS  

FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO AGRAVADA.  
INOBSERVÂNCIA  DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. ART. 
155 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADA POR 

DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA, INCLUSIVE 
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PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PALAVRA 

DA VÍTIMA  CORROBORADA  POR  OUTRAS  PROVAS.  
SÚMULA  7 DO STJ. DECISÃO MOTIVADA   
SUFICIENTEMENTE.   ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  TRIBUNAL  A  

QUO EXTRAPOLOU   A  DEVOLUTIVIDADE  DO  RECURSAL.  
AUSÊNCIA  DE  MUTATIO LIBELLI. OCORRÊNCIA DE 

EMENDATIO LIBELLI. NÃO ACRÉSCIMO DE FATO NOVO 
À IMPUTAÇÃO PENAL. NOVO ENQUADRAMENTO AOS 
FATOS EM ANÁLISE. CORREÇÃO DE  ATECNIA DA 

SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. 
AFASTAMENTO DA DUPLA   MAJORAÇÃO   PREJUDICADO.   

AGRAVO   REGIMENTAL  PARCIALMENTE CONHECIDO  E,  
NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. [...] 4.  Art.  384  do 
CPP. Alegação de que o Tribunal a quo extrapolou a 

devolutividade  do recursal. Inocorrência. 4.1. Na hipótese 
em foco, não  há se falar em mutatio libelli; mas, sim, 

em emendatio libelli. A  Corte  paulista  não  acresceu 
fato novo a imputação penal, o que implicaria  em 
mutatio libelli. Em verdade, o Tribunal de origem deu 

novo  enquadramento  aos  fatos  em  análise,  de  
modo  a afastar a aplicação  do  concurso  formal 

impróprio e fazer incidir o concurso material.  4.2. Nos 
termos do art. 383, do Código de Processo Penal, 
emendatio  libelli  consiste  na  atribuição  de  

definição jurídica diversa  ao  arcabouço  fático 
descrito na inicial acusatória, ainda que   isso   

implique  agravamento  da  situação  jurídica  do  réu, 
mantendo-se,  contudo, intocada a correlação fática 
entre acusação e sentença,  afinal,  o  réu defende-se 

dos fatos no processo penal. O momento  adequado  à  
realização  da  emendatio  libelli  pelo órgão 

jurisdicional  é  o  momento  de proferir sentença, haja 
vista que o Parquet  é  o titular da ação penal, a quem 

se atribui o poder-dever da   capitulação  jurídica  do  
fato  imputado.  Como  corolário  da devolutividade  
recursal  vertical ampla, inerente à apelação, desde que  a 

matéria tenha sido devolvida em extensão, plenamente 
possível ao  Tribunal  realizar emendatio libelli para a correta 

aplicação da hipótese  de incidência, desde que dentro da 
matéria devolvida e não implique reformatio in pejus, caso 
haja recurso exclusivo da defesa [...] (AgRg nos EDcl no 

AREsp 1364914 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 
QUINTA TURMA, Julgamento 13/12/2018, DJe 19/12/2018).  

 
 
(I) VIOLAÇÃO AO ART. 383 DO CÓDIGO PENAL. 

INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI NA SENTENÇA. 
POSSIBILIDADE. (II) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME 

PREVISTO NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. 
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ.(III) DOSIMETRIA. 
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EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VETORES NEGATIVADOS DA 

CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.(IV) REGIME PRISIONAL MAIS 
GRAVOSO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E FATO DO 
AGRAVANTE ESTAR FORAGIDO DESDE 2017. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.(V) SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO 
ART. 44 DO CP.NÃO PREENCHIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 

ANOS E PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS. AGRAVO 
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO 

ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 
DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto 
por ANDERSON PINTO DA COSTA, contra acórdão proferido 

pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim 
ementado (e-STJ fl. 997): "PENAL E PROCESSUAL PENAL. 

ART. 180 §§ 1º e 2º DO CÓDIGO PENAL. 
OPERAÇÃO BOZZINI. RECEPTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. ART. 383, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMENDATIO 
LIBELLI APLICADA ADEQUADAMENTE. AUTORIA E 

MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PROVA 
INEQUÍVOCA DE PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA E NA RECEPTAÇÃO. CULPABILIDADE E 

CONSEQUENCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. REGIME 
DE PENA MAIS GRAVOSO QUE SE MANTÉM. 

I- O caso dos autos não se trata de mutatio libelli eis 
que não surgiu fato novo durante a instrução 
processual, não sendo necessário a abertura de vista 

ao Ministério Público para que proceda ao aditamento 
da denúncia. Afastada a alegada ofensa aos princípios do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal 
[...] (AREsp 1581514/RJ,  Relator(a)  Ministro LEOPOLDO DE 

ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/PE)  Data da Publicação  05/02/2020). 
  

Em caso semelhante ao dos autos, em que o réu foi 

denunciado pelo crime de receptação, a denúncia foi recebida como 

estelionato e o réu condenado pelo crime do artigo 293 do CP, assim 

se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça: 

"...É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no 

sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na 
denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o 
magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes 

definição jurídica diversa, não havendo falar em ilegalidade 
flagrante na desclassificação, no édito condenatório, da 

capitulação jurídica, de estupro de vulnerável para estupro, 
dos fatos já trazidos na exordial acusatória." (AgRg no HC 
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534.912/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019; sem grifos no 
original.) 
"3. Ademais, é princípio comezinho do Direito Penal e 

Processual Penal que o réu se defende dos fatos narrados na 
inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela 

acusação. Contrariamente ao alegado pelo recorrente, 
e já estatuído na instância ordinária, a questão atrai a 
normatividade do art. 383 (emendatio libelli) do 

Código de Processo Penal e não a do art. 384 (mutatio 
libelli) do mesmo diploma legal, razão pela qual se 

mostra despicienda a abertura de prazo para a 
manifestação da defesa, tendo em conta que o réu se 
defende dos fatos narrados na incoativa, e não da 

capitulação jurídica ofertada pelo Parquet." (EDcl no 
REsp 565.024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA 

PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 
19/12/2019; sem grifos no original (HC 569025/SP, 
Relator(a) Ministra LAURITA VAZ Publicação 31/03/2020 

 

Destarte, ao exigir o aditamento da denúncia por meio 

da mutatio libelli, o v. acórdão contrariou os artigos 383 e 384 do 

Código de Processo Penal. 

 

 

 

4. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL 

  

Dispõe o artigo 180, § 1º, do Código Penal: 

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 

[...] 

Receptação qualificada           

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, 

ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, 

remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer 
forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no 

exercício de atividade comercial ou industrial, 
coisa que deve saber ser produto de crime:  
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 Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.   

  

A respeito desse delito, a lição de CEZAR ROBERTO 

BITENCOURT: 

"Receptação é o crime que produz a 

manutenção, consolidação ou perpetuidade de 

uma situação patrimonial anormal, decorrente de 

crime anterior praticado por outrem" (Tratado de 

Direito Penal, Parte Especial, v. 3, 7ª ed., Saraiva, 

2011, p. 347). 

 

DAMÁSIO E. DE JESUS, por seu turno, ensina que: 

"Só há receptação quando o sujeito adquire, 

recebe, oculta, transporta, etc., em proveito 

próprio ou alheio, coisa produto de crime. Diante 

disso, pressuposto da receptação é a prática de 

um delito. Não é preciso que o delito anterior seja 

contra o patrimônio." (Direito Penal, Parte Especial, 

v. 2, 27ª ed., Saraiva, 2005, p. 495). 

  

Pois bem, como já anotado no relatório, o acusado foi 
denunciado como incurso no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal 

porque 
"...recebeu e expôs à venda, em proveito próprio, no 

exercício de atividade comercial equiparada, R$ 574,31 

(quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e um 

centavos) em créditos monetários inseridos 

fraudulentamente em dois cartões do sistema “Bilhete 

Único” comercializados pela sociedade de economia 

mista municipal “São Paulo Transportes S/A (SPTrans)", 

que sabia se tratar de produto de crime. 

Segundo remanesceu apurado, entre o período de 13 

de dezembro de 2017 a 16 de janeiro de 2018, pessoas 

não identificadas, mediante uso de software, inseriram 

fraudulentamente créditos monetários irregulares nos 

registros de dois cartões bilhetes únicos, burlando o 

sistema de informação conveniado da “SPTrans". Tal 

prática visa expor à venda os créditos, que nada 

custaram para os fraudadores e operadores das 
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vendas, por valor inferior ao da tarifa cobrada pelo 

sistema de transporte. 

O denunciado recebeu os referidos cartões carregados 

com os créditos e no dia 16 de janeiro de 2018 dirigiu-

se a estação Tatuapé do Metrô, onde passou a expor à 

venda, os cartões contendo créditos fictícios, postando-

se próximo das bilheterias, anunciando aos usuários 

(cf. denúncia, fls. 1/2, grifei). 

 

Concluído o sumário de culpa, a r. sentença reconheceu 

expressamente os fatos e a responsabilidade do réu, in verbis: 

"As circunstâncias do encontro da réu vendendo os 

bilhetes, bem como a falta de maior explicação dele 

quanto à origem dos cartões apreendidos na sua posse, 

os quais tinham créditos monetários falsos inseridos 

fraudulentamente, importam em reconhecer 

nitidamente que tinha efetiva ciência da procedência 

escusa destes objetos. Não há motivos para abraçar o 

quanto dito pelo réu que teria tido a prisão forjada! 

Nada há nos autos para reconhecer um verdadeiro 

complô de todos os agentes públicos envolvidos que 

teriam o objetivo deliberado de prejudicar o réu!" (fls. 

344, grifei). 

O v. acórdão, de igual modo, reconheceu a autoria, 

materialidade, a falsidade dos bilhetes e a inequívoca ciência do 

acusado da ilicitude dos mesmos, in verbis (fls. 395 e seguintes): 

 

"De fato, não se discute que a materialidade do delito restou 

comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14) e pelo auto de 

exibição e apreensão (fls. 15), enquanto a autoria ficou demonstrada 

pela prova oral, pois apesar do acusado negar os fatos (registro 

audiovisual – fls.347), foi incriminado pela agente de segurança do 

Metrô Margarete Trevizoli de Freitas, que deteve o réu na posse de 2 

cartões de crédito de transporte(registro audiovisual – fls. 347), por 

Pedro Galvão, funcionário da vítima, que confirmou que os bilhetes 

apresentavam créditos inseridos fraudulentamente (registro 

audiovisual – fls. 347) e pelo policial civil Maurício Bellelis, que 
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afirmou que Sérgio confessou que estava comercializando os créditos 

(registro audiovisual – fls. 347). 

 

Destarte, a denúncia, a r. sentença e o v. acórdão 

expressamente reconheceram que o acusado recebeu e expôs a 

venda bilhetes que apresentavam créditos inseridos 

fraudulentamente por terceiros, conhecendo a ilicitude dos mesmos. 

 

O Ministério Público sempre afirmou que a inserção dos 

créditos fraudulentos nos bilhetes da SPTRans configura o crime do 

artigo 293 do Código Penal e, esse é o crime precedente, pressuposto 

da receptação. 

 

A decisão recorrida, por seu turno, numa interpretação 

equivocada e que foi objeto de embargos de declaração, sustentou 

que "para se afirmar que o crime antecedente está configurado (art. 

293, inciso VI, c.c. o § 1º, inciso I, do Código Penal) seria 

imprescindível que o Ministério Público trouxesse aos autos 

elementos mínimos no sentido de que o agente reproduziu, imitou, 

manufaturou, modificou, transformou, usou, guardou, possuiu ou 

deteve bilhete ou passe para acessar transporte público", concluindo 

que o crime seria o de estelionato. 

 

Dessa interpretação decorrem dois equívocos: a) ficou 

reconhecido desde a denúncia, que houve inserção fraudulenta (por 

meio eletrônico) de crédito nos bilhetes da transporte público. Logo, 

não há que se falar em falsidade material que pudesse ser verificada 

por meio de perícia; b) que foi terceira pessoa não identificada quem 

inseriu fraudulentamente os créditos nos bilhetes e, não o acusado.  

Daí desnecessária a produção de prova da falsificação pelo acusado. 
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Nos termos do § 4º, do artigo 180, do Código Penal, a 

receptação é um delito autônomo, sendo punível ainda que 

desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a 

coisa. Não é necessário que haja processo penal quanto ao crime 

antecedente, sendo suficiente que exista prova de sua existência. É 

possível que o autor do fato antecedente seja desconhecido ou 

issento de pena. Isso não exclui a receptação (cf. DAMÁSIO E. DE 

JESUS, ob. cit., p. 509). 

 

Pois bem, a decisão recorrida reconhece que o acusado 

recebeu bilhetes com créditos fraudulentos. Logo, reconheceu a 

prática de um crime precedente, atribuído a pessoa desconhecida. 

Ainda que se admita que o crime precedente foi o de 

estelionato (como afirmaram o Juízo a quo e a Corte de origem), os 

bilhetes são produto de crime anterior, razão pela qual demonstrado 

o pressuposto do crime de receptação imputado ao acusado. 

Em análise preliminar, em sede de habeas corpus, o C. 

Superior Tribunal de Justiça entendeu que a conduta configura o 

crime de receptação qualificada - art. 180, § 1º e 2º, do Código Penal 

- (HC 570.980/SP). 

 

Destarte, ao decidir que a conduta do acusado de 

receber e expor à venda bilhetes falsificados eletronicamente por 

terceiros não configura o crime de receptação, o v. acórdão 

contrariou o artigo 180, § 1º, do Código Penal. 

 

5 – PEDIDO DE REFORMA  
  

Por todo o exposto, demonstrada a contrariedade à lei 

federal, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo o 

processamento do presente Recurso Especial, por essa Egrégia 
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Presidência, remetendo-se os autos para o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, para conhecimento e provimento, nos seguintes termos:  

a) Reconhecer-se a contrariedade ao artigo 619 do 

CPP e declarar-se a nulidade do julgado dos embargos de 

declaração, com a consequente prolação de outro pela Corte Paulista; 

b)  Caso não seja anulado o julgamento dos embargos 

de declaração, reconhecer-se a violação aos artigos 

383, caput, 384, caput, ambos do CPP e art. 180 do CP, para afastar 

a necessidade da mutatio libelli e condenar o acusado pelo crime de 

receptação qualificada como imputado na denúncia. 

 

São Paulo, 31 de agosto de 2020. 

 
Jairo José Gênova 

Promotor de Justiça 
(Designado em 2ª Instância-Portaria 795/2014, DOESP 01.02.2014) 


