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PROTOCOLO MP/PR Nº 25.563/2015

AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 491-57.2010.8.16.0156

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ

ACUSADOS: EMERSON APARECEDIO FREZ E JULIO CESAR DE MIRA

OBJETO: REVISÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA (ART. 28 CPP)

EMENTA: CPP, ART. 28. DENÚNCIA POR RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART.

180,  CAPUT,  CP),  FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART.

298 CP) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 CP). ACUSADOS QUE

SABIAM  DA  ORIGEM  ILÍCITA  DO  BEM.  ADITAMENTO  PARA  OUTRA

DEFINIÇÃO  JURÍDICA  DA  CONDUTA  (ART.  384,  §1º,  CP).  NÃO

CABIMENTO. RATIFICAÇÃO DA PROMOÇÃO MINISTERIAL.

1. Note-se, de início, que a distinção entre as figuras típicas descritas na

cabeça do art.  180 e em seu §3º centra-se na presença do elemento

subjetivo do injusto. Ter-se-á, em tese, o tipo fundamental  quando o

agente souber que a res é oriunda de delito anterior. 

2. Motocicleta, produto de crime anterior (furto), encontrada com um

dos acusados que comprou do outro,  e  este,  de terceira pessoa não

identificada nos autos, sem que fosse apresentado documento idôneo

que comprovasse a origem lícita do bem (sem placas e com documento

de “leilão” grosseiramente falsificado). 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de ação penal foram inaugurados mediante portaria

da autoridade  policial  (fls.  10),  em 28.04.2010,  para  apurar  a  prática  do delito  de
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receptação, capitulado no art. 180, “caput”, do Código Penal, atribuído aos acusados

Emerson Aparecido Frez e Júlio César de Mira, na cidade de São João do Ivaí, PR.

Após  ultimação  da  instrução  processual,  na  qual  os  acusados  foram

denunciados pelos crimes capitulados nos arts. 180, “caput” (receptação dolosa), 298

(falsificação  de  documento  particular)  e  304  (uso  de  documento  falso),  todos  do

Código Penal, sobrevieram as alegações finais, onde o Ministério Público, por meio do

Promotor de Justiça Hugo Evo Magro Corrêa Urbano, às fls. 130-133 (movimento 1.31),

pugnou  pela  condenação  dos  acusados  nos  termos  da  denúncia  de  fls.  04-07

(movimento 1.1).

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, a Juíza de Direito Andréa de

Oliveira  Lima Zimath,  antes  de  prolatar  sentença,  proferiu  o  despacho  de  fls.  235

(movimento 8.1), no qual aponta para a prática de crime diverso daquele pelo qual o

Ministério Público ofereceu denúncia com relação à definição da conduta descrita nos

fatos  1  e  2.  Assim,  diante  da  negativa  do  representante  do  parquet, Rosângela

Rodrigues  de  Oliveira,  em  aditar  a  peça  acusatória  (fls.  218  –  movimento  1.43),

determinou a remessa dos autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça para os fins do

art. 28 do CPP. 

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos  do  disposto  no  art.  28  do  Código  de

Processo  Penal,  direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao

conteúdo do pronunciamento ministerial de fls. 218 (movimento 1.43), que entendeu

não ser o caso de aditar a denúncia. 

Pois bem. Com a devida vênia da d. Magistrada, assiste razão à diligente

Promotora de Justiça.
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Deve-se  anotar,  de  início,  que  a  distinção  entre  as  figuras  típicas

descritas no caput do art. 180 e em seu §3º centra-se, precisamente, na presença do

elemento subjetivo do injusto. Ter-se-á, em tese, o tipo fundamental da receptação

quando o agente souber que a res é oriunda de delito anterior. Cuida-se,  in casu, do

dolo direto, cuja pesquisa, in concreto, muito embora não possa olvidar das alegações

do acusado, não pode a estas se limitar.

Há que se fundar o exame mencionado, portanto, em dados objetivos

ligados à conduta, capazes de denotar a atitude subjetiva com a qual atuou o acusado.

Referente aos fatos 1 e 2 da exordial acusatória, tudo indica que houve

crime de receptação dolosa, posto que restou demonstrado que a motocicleta Honda,

modelo NX 200, ano 2000, era produto de furto ocorrido em Ivaiporã (cf. boletim de

ocorrência nº 2009/950524), tendo sido encontrada e apreendida na casa do segundo

acusado,  Júlio  César  de  Mira,  o  qual  a  adquiriu  do  primeiro  acusado,  Emerson

Aparecido  Frez,  que  comprou  de  pessoa  desconhecida,  sem  que  este  possuísse

qualquer  documento capaz  de  comprovar  a  propriedade  lícita  do  bem,  ou  seja,  o

veículo não tinha documentação de origem, somente documentos fotocopiados, com

rasuras grosseiras e sem placa.

Ressalte-se, ainda, que os próprios acusados confirmam a compra da

motocicleta, sem placa e sem documentação idônea que comprove a origem lícita do

veículo. Consta que Júlio César a adquiriu de Emerson para poder usar em seu trabalho

na fazenda e este a adquiriu de um terceiro não identificado nos autos que passou por

acaso em frente de sua casa e viu uma moto de trilha e, por essa razão, ofereceu a

motocicleta, sem placa.

Com razão o Ilustre Promotor de Justiça quando aduz que a motocicleta

foi adquirida em “circunstâncias muito suspeitas que poderia levar qualquer pessoa a

saber que a motocicleta era de origem duvidosa e criminosa”. Ademais, a nota de leilão

apresentada  encontra-se  grosseiramente  falsificada,  tendo  em  vista  que  vários
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algarismos encontram-se borrados,  tratando-se de cópia reprográfica sem qualquer

autenticação. 

Ademais,  apesar  do  acusado  Júlio  César  ter  dito  que  não  sabia  da

procedência  ilícita  do  bem  (produto  de  furto),  “adquiriu-a  de  Emerson  em

circunstâncias que levariam qualquer pessoa a suspeitar de sua procedência. Primeiro,

porque trocou sua motocicleta  que não estava em seu nome,  nas  palavras do réu

'atrasada', por outra motocicleta sem placa e com documentos de 'leilão' falsificado de

maneira  bastante  grosseira.  Portanto,  não  há  dúvidas  de  que  o  réu  sabia  que  a

motocicleta tinha origem ilícita e, por esse motivo, deve ser condenado” (mov. 1.31). 

Desse modo, as provas carreadas nos autos autorizam concluir que os

acusados tinha conhecimento da origem ilícita do bem, não se permitindo concluir

pela boa-fé, pois não é comum aos adquirentes de veículos ficarem trafegando com o

bem sem a devida documentação,  ainda mais quando um dos acusados adquiriu a

motocicleta  de  pessoa  desconhecida,  sem  placa  e  com  documento  de  “leilão”

grosseiramente falsificado.

3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto,  no exercício das atribuições previstas no art.  28 do

Código de Processo Penal, entende-se pela ratificação da promoção ministerial de fls.

218, elaborada pela Promotora de Justiça Rosângela Rodrigues de Oliveira (movimento

1.43),  a  qual  reiterou os termos da exordial  acusatória  (fls.  04-07),  bem como das

derradeiras alegações (fls. 130-132), com consequente devolução dos presentes autos

ao juízo de origem, para as baixas e comunicações necessárias.

Curitiba, 05 de janeiro de 2016.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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