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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003863-09.2014.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante RENATO 
WILSON DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CORRIGIRAM OMISSÃO na parte dispositiva 
da r. sentença para constar que o acusado Renato Wilson da Silva foi absolvido, com 
fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da prática da infração 
prevista no artigo 330 do Estatuto Repressor; REPUTARAM PREJUDICADO o pleito 
de aguardar o julgamento deste recurso em liberdade; REJEITARAM a matéria 
preliminar e, na questão de fundo, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. VU", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVAN 
SARTORI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2016. 

Silmar Fernandes
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0003863-09.2014.8.26.0281

Voto        nº 5.513

Apelante:  Renato Wilson da Silva

Apelado:      Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÃO CRIMINAL  Receptação e falsa identidade  
Artigo 180, “caput”, e artigo 307, ambos do Código Penal  (i) 
MATÉRIA PRELIMINAR  1. Pleito de aguardar o desfecho 
deste recurso em liberdade  Prejudicialidade  2. Nulidade da 
sentença  Inocorrência  Delação premiada, prevista no artigo 
4º, § 6º, da Lei nº 12.850/2013, inaplicável ao caso em concreto 
 REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL - (ii) MÉRITO  Absolvição 

por fragilidade probatória  Descabimento  Autoria e 
materialidade evidenciadas com segurança – Palavra dos 
policiais militares  Credibilidade  Precedentes  “Res furtivae” 
apreendida em poder do acusado, com placas falsas e acionada 
por meio de “chave mixa”  Nos delitos de receptação, a prova 
do elemento subjetivo é extraída das circunstâncias que 
envolvem os fatos e da conduta do próprio receptador  
Precedentes  Atribuição de identidade falsa devidamente 
comprovada pelos elementos de convicção amealhados ao feito  
Condenação mantida  Dosimetria penal e regime prisional 
adequados  Afastamento dos “dias-multa”  Impossibilidade  
APELO NÃO PROVIDO - (iii) 2. ERRO MATERIAL  
Omissão na parte dispositiva da sentença, no que se refere à 
absolvição pelo cometimento do delito previsto no artigo 330 do 
Estatuto Repressor  CORREÇÃO “EX OFFICIO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a r. 

sentença de fls. 135/137, que julgou parcialmente procedente a acusação e 

condenou Renato Wilson da Silva a cumprir, em regime prisional inicial 

semiaberto, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além do 

pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, pela prática do delito previsto 

no artigo 180, caput, do Estatuto Repressor, bem como 03 (três) meses e 15 

(quinze) dias de detenção, igualmente a ser iniciada no regime da 
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semiliberdade, pelo cometimento do crime previsto no artigo 307 do Código 

Penal.

Inconformado, recorre o réu, pleiteando, 

prefacialmente, o direito de aguardar o desfecho do presente recurso em 

liberdade. Em sede preliminar, pugna pela anulação da sentença, porquanto 

o Juiz prolator não observou o disposto no artigo 4º, § 6º, da Lei nº 

12.850/2013. No mérito, pede, em relação a ambas as condutas, sua 

absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a fixação 

das básicas no mínimo legal; a incidência de circunstâncias atenuantes  eis 

que o acusado possuia 22 (vinte e dois) anos e, ainda, agiu sob coação de 

pessoas do crime organizado ; o “...afastamento da condenação às 

multas...” (fls. 174) e a fixação do regime prisional aberto ou, 

alternativamente, semiaberto (fls. 160/174). 

Ofertadas contrarrazões (fls. 176/186), a douta 

Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela rejeição da matéria 

prejudicial e, na questão de fundo, pelo não provimento do recurso 

(fls.190/194).

 

É o relatório.

2. Ab initio, de rigor a correção de omissão na 

parte dispositiva da r. sentença.

Isso porque, em sua fundamentação, o d. juízo a 

quo absolveu o acusado da prática do crime de desobediência, 
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argumentando que este “...tentou fugir, não se vislumbrando que tivesse 

intenção de desobedecer à ordem de funcionário público competente, mas 

sim de se livrar de inevitável prisão...” (fls. 136vº).

Considerou, pois, a conduta do apelante atípica em 

relação a este delito.

Desse modo, de ofício, corrijo omissão na parte 

dispositiva da r. sentença, para constar que o acusado foi absolvido, com 

fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pelo 

cometimento do crime previsto no artigo 330 do Estatuto Repressor.

Demais disso, resta prejudicado o pleito no 

sentido de aguardar o julgamento dos presentes autos em liberdade, 

porquanto o inconformismo ora é apreciado. O julgamento do mérito 

recursal substitui a decisão sobre o direito de recorrer em liberdade, que só 

subsistiria até a prolação do Acórdão na presente apelação.

No mais, preliminarmente, de nulidade não se 

cogita.

O defensor do acusado sustentou que, por ter 

este último relatado em Juízo que recebeu o motociclo receptado de pessoa 

alcunhada Neguinho  a qual, embora não soubesse o prenome, morava no 

mesmo prédio  e, ainda, que foi buscar cervejas a mando dela, faria jus à 

benesse da delação premiada, prevista na Lei nº 12.850/2013, eis que com 

base nestes informes, poderia ser elucidado o delito patrimonial antecedente 
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 furto.

Sem razão, contudo.

Explico.

Sem se ingressar na seara da possibilidade de se 

conceder delação premiada em crime diverso daqueles apurados nestes 

autos  receptação dolosa, desobediência e falsa identidade , o acusado, em 

Juízo, declinou que recebeu o motociclo de um indivíduo  o qual 

supostamente o teria furtado.

Destarte, o conceito de organização criminosa, 

previsto no artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, não restou caracterizado.

Senão vejamos.

“Considera-se organização criminosa a associação de 4 
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 
informalmente, com objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante 
a prática de infrações penais cujas penas máximas 
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de 
caráter transnacional.

Desse modo, seja pela indicação de somente uma 

pessoa  Neguinho  pelo réu, seja em razão de ser o crime de furto apenado 

com sanção máxima de 04 (quatro) anos, não se mostra pertinente a 

aplicação, no caso em concreto, de quaisquer dos institutos relacionados à 

Lei nº 12.850/2013.
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Demais disso, como bem ponderou o douto 

Magistrado sentenciante:

“...nada auxiliou o réu no esclarecimento ou 
desmantelamento de nenhuma organização criminosa, 
sequer indicando o nome de quem teria emprestado a 
motocicleta, de modo que inaplicável qualquer benesse 
legal...” (fls. 136vº).

Rejeito, pois, a matéria preliminar.

Na questão de fundo, consta dos autos que nas 

condições de tempo e lugar descritas na exordial acusatória, Renato Wilson 

da Silva conduziu a motocicleta Yamaha Crypton K, placas NPW-1252, a 

qual sabia ser produto de crime. Consta, ademais, que nas mesmas 

circunstâncias locais e temporais mencionadas na denúncia, Renato Wilson 

da Silva atribuiu a si falsa identidade  Rui Reis da Silva  para obter 

vantagem consistente na primariedade penal, em proveito próprio.

É da dinâmica fático-probatória, decorrente da 

instrução: em patrulhamento rotineiro na madrugada do dia dos fatos, 

militares divisaram o réu trafegando, na contramão do fluxo da via pública, 

em motociclo com os faróis apagados. Por tal, determinaram, através de 

sinais sonoros e luminosos, a parada  o que não foi obedecido, sendo que o 

acusado empreendeu fuga em alta velocidade. Todavia, após breve 

perseguição, abandonou a motocicleta, continuando a evasão a pé; foi, 

contudo, detido pelo Sargento David  sendo que em revista pessoal, no 

bolso de sua jaqueta, foi localizada ferramenta conhecida como mixa. 
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Pesquisa à placa da motocicleta  CTV 9931  revelou que pertencia esta a 

veículo diverso, sendo que a consulta pelo número do chassi evidenciou que 

os verdadeiros caracteres alfanuméricos das placas eram NPW 1252  cujo 

motociclo havia sido furtado, na cidade de Caieiras, aos 04 de julho de 2014 

 RDO nº 557/14 lavrado na 1ª Delegacia de Polícia de Caieiras. Indagado, 

o acusado forneceu o nome de Rui Reis da Silva, explicando que havia 

emprestado o veículo de Neguinho, para comprar cervejas.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo 

auto de prisão em flagrante (fls. 02/08); boletim de ocorrência (fls. 11/16); 

boletim de ocorrência do delito antecedente (fls. 17/19); auto de exibição e 

apreensão (fls. 20/21) e laudos periciais de fls. 86/87 (chave mixa e placas) e 

105/108 (veículo).

Induvidosa, outrossim, a autoria, em relação à 

ambas as condutas. 

Ab initio, anoto que a prova oral judicializada foi 

registrada pelo sistema de audiovisual  mídia encartada às fls. 117.

Em solo inquisitorial (fls. 09), o sentenciado 

rechaçou ter consciência da origem ilícita da motocicleta que conduzia, 

alegando que a emprestou de Neguinho  pessoa que desconhecia quaisquer 

dados de qualificação ou localização  para comprar cervejas. Disse que o 

objeto encontrado em suas vestes não se tratava de mixa, mas somente de 

um pedaço de serra de fita starret. Esclareceu que fugiu dos policiais 

porquanto não portava documentos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª CÂMARA CRIMINAL EXTRAORDINÁRIA

Apelação nº 0003863-09.2014.8.26.0281    voto 5513
8

Em Juízo, ainda que em versão parcialmente 

modificada, manteve a negativa de autoria. Confirmou que tomou o 

motociclo emprestado de Neguinho  pessoa conhecia de longa data, sem 

saber, contudo, seu prenome , sendo que durante o trajeto até pizzaria para 

comprar cervejas, deparou-se com viatura da polícia militar. Esclareceu que 

empreendeu fuga porquanto estava “assinando a carteirinha” por 

condenação anterior pelo delito de roubo; temia, assim, que fosse sustado 

“seu RA”. Disse que a motocicleta estava com os faróis desligados 

porquanto não sabia acioná-los. Informou, ainda, que o veículo não possuía 

chave, sendo ativado “no botão”  motivo pelo qual foi encontrado o objeto 

em sua jaqueta. Confirmou: (i) que não portava os documentos do 

motociclo; (ii) que não possuía carteira de habilitação; e (iii) “de certo modo 

sabia” da origem duvidosa do bem, não acreditando, contudo, ser ele 

furtado, porquanto Neguinho foi parado dias antes e liberado pelos policiais. 

Enfatizou que em momento algum se apresentou com o nome de seu irmão 

Rui, sendo que os policiais deduziram tal fato, ainda que nunca o tivesse 

citado e, ainda, fornecera seu verdadeiro nome aos agentes da lei.

No que se refere à receptação, a condução da res 

pelo sentenciando é circunstância incontroversa.

A versão do réu, em relação ao desconhecimento 

da origem espúria do bem, contudo, não encontrou eco nos demais 

substratos probatórios, restando ilhada nos autos.

Com efeito, os policiais militares David 
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Anderson de Lima e Márcio Antônio Roberto de Deus, em depoimentos 

uníssonos entre si e aqueles prestados durante o auto de prisão em flagrante 

(fls. 07/08 e 04/05, respectivamente), confirmaram, com minúcias, a 

dinâmica dos fatos.

Neste ponto, destaco que inexiste qualquer fato 

que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais, os quais 

prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, 

motivo algum para sordidamente incriminar o réu.

Não se deve olvidar que os depoimentos dos 

agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções, 

gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo 

quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além 

disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou 

suspeita” (STF, RTJ 68/54).

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que 

são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando 

submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais 

provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência 

do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 17.05.11, DJ 

01.06.11).

Sobre a validade dos depoimentos prestados por 
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policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:

“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial 
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo 
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do relato 
- Ausência de razão concreta para suspeição - Recurso 
não provido. Os funcionários da Polícia merecem nos 
seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em 
geral, a não ser quando se apresente razão concreta de 
suspeição.” (Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão - 
Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95). 

“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao 
policial servir como testemunha. Além disso, não se 
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais 
civis, empossados que são após compromisso de 
fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar 
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o 
simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem 
os funcionários públicos a presunção de que no 
desempenho de suas atuações agem escorreitamente”. 
(TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, Apelação nº. 
0355425-27.2009.8.26.0000, Rel. Desembargador Marco 
Antonio Marques da Silva).

Enfatizo, também, que não se produziu qualquer 

prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a 

oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de 

Processo Penal.

Destarte, não havendo motivos plausíveis para 

desqualificar os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública  e não 

meras conjecturas e ilações de parcialidade, fundadas unicamente em razão 

do exercício de suas profissões , seria um absoluto contrassenso 

desmerecer seus relatos  até porque o prestaram sob compromisso, estando, 

pois, sujeitos às penas previstas no artigo 342 do Código Penal.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª CÂMARA CRIMINAL EXTRAORDINÁRIA

Apelação nº 0003863-09.2014.8.26.0281    voto 5513
11

Estabelecido está  até porque incontroverso, 

repita-se  que o acusado foi surpreendido na condução do motociclo 

Yamaha Crypton.

Resta, assim, analisar-se o elemento subjetivo do 

injusto na conduta do apelante.

Como é sabido, no delito de receptação, para que 

se possa aferir, com acuidade, o dolo, devem ser analisadas as circunstâncias que 

envolveram a prática delitiva e a conduta do próprio receptador. 

Neste sentido, assente o entendimento 

jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Destarte, as provas coligidas nos autos, sob o manto do 
contraditório, são robustas e uníssonas, quanto à 
tipicidade (objetiva e subjetiva). Houve a subsunção dos 
fatos à receptação dolosa, e, quanto à vontade livre e 
consciente na adesão da conduta, tenho que todos sabem 
que é difícil a prova do elemento subjetivo do injusto, 
razão pela qual o julgador tem que se apegar ao exame 
conjunto de todos os elementos de convicção existentes 
no processo, para, por meio deles, formar um juízo de 
valor no que diz respeito à responsabilidade penal do 
agente. Ademais, a prova do elemento subjetivo do crime 
é extraída das circunstâncias que envolvem os fatos e da 
própria conduta do receptador” (TJSP, 9ª Câmara 
Criminal, Apelação Criminal 
0095823-36.2009.8.26.0050, Rel. Desembargador 
Roberto Midolla, j. 02.06.2011, v.u).
 
“Anote-se que o dolo, 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. Portanto, 
encontrado naquelas circunstâncias, na posse do bem de 
origem ilícita, era justo se presumisse o dolo nesse 
comportamento, nos moldes do art. 156 do CPP” (TJSP, 
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1ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº. 
0037177-04.2007.8.26.0050, Rel. Desembargador 
Figueiredo Gonçalves, j. 06.06.2011, v.u).

Logo, a consciência de que a motocicleta 

conduzida pelo apelante era produtos de crime, por todas as circunstancias 

que a envolvia, não se compatibiliza com o alegado desconhecimento de sua 

origem espúria.

Por oportuno, preleciona Nélson Hungria que:

“Como reconhecer-se a voluntas ad recem? Não sendo 
possível pesquisá-la no 'foro íntimo' do agente, tem que 
se inferi-lo dos elementos e circunstância do fato 
externo. O fim do agente se traduz de regra no seu ato...” 
(in “Comentários ao Código Penal  Rio de Janeiro : Ed. 
Forense, 1955, vol. 5, p.49).

E, no caso dos autos, os fatos externos tão bem 

enfatizados por Hungria são evidenciados pela condução de veículo, em 

plena madrugada e com faróis apagados, sem documentação pertinente, 

emprestado por pessoa cujo nome o acusado ignorava, na contramão de 

direção, sendo que ao serem emitidos sinais de parada pela polícia 

empreendeu fuga; demais disso, possuía chave mixa em suas vestes. 

Não se olvide que “...a prova do conhecimento 

da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da 

própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a 

infração...” (JTACRIM 96/240).

O dolo do réu, portanto, restou cabalmente 
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comprovado pelas circunstâncias fáticas da conduta do apelante.

Demais disso, não se trata o réu de pessoa 

incauta em delitos patrimoniais, porquanto condenado anteriormente pelo 

cometimento do crime de roubo. Era cônscio, pois  mormente porque 

estava descontando pena no regime prisional aberto  da necessidade de 

conduzir motociclo portando os documentos pertinentes  do veículo e a 

Carteira Nacional de Habilitação.

No que se refere ao cometimento do delito de 

falsa identidade, ante a total presunção de veracidade das palavras dos 

policiais  a qual, por obviedade plena, admite prova em contrário, sendo 

que esta não foi produzida nestes autos  tem-se que efetivamente o acusado 

forneceu o nome de seu irmão Rui Reis da Silva  até porque os 

depoimentos dos policiais, no auto de prisão em flagrante, sequer 

mencionavam o verdadeiro nome do acusado (fls. 04/05 e 07/08).

Acrescente-se que o policial David declarou, em 

Juízo, que somente no momento da audiência tomou conhecimento que o 

acusado se chamava Renato.

Desse modo, a narrativa ofertada pelo recorrente 

realmente não se coaduna com os demais elementos encartados aos autos, 

mostrando-se pueril  v.g. alegar que não sabia ligar os faróis da motocicleta 

ou, ainda, que os policiais deduziram que ele se chamava Rui  e pouco 

convincente.
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Não se olvide que o parágrafo único do artigo 

186 do Código de Processo Penal1, adotando o princípio do nemo tenetur se 

detegere, previsto na Constituição Federal2, determina que o silêncio do 

acusado não poderá ser considerado em seu desfavor em processo criminal; 

todavia, as inverdades por ele proferidas em interrogatório judicial 

constituem-se em mais um elemento a ser considerado pelo Magistrado no 

momento da formação de sua convicção. 

Nesse sentido, ponderou o Eminente 

Desembargador José Raul Gavião de Almeida que “...se o réu optar por 

falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão 

ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do 

acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. 

Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da 

inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à 

mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a 

inverdade...” (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 

990.10.390742-6, Voto nº 10.943).

Destarte, por qualquer ângulo de observação, 

emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal 

do recorrente em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia, 

pelo que não há falar-se em ausência de elementos suficientes de autoria, 

sendo a condenação pelos delitos de receptação e falsa identidade foi, pois, 

1  Artigo 186, CPP: “Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o 
acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e 
de não responder perguntas que lhe forem formuladas.
“Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo 
da defesa”.
2 In verbis: Artigo 5º, inciso LXIII: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.
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correta resposta às provas dos autos.

Antes de ingressar na análise individualizada da 

dosagem das penas, de rigor destacar-se alguns pontos, eis que comuns a 

ambos os crimes.

Prefacialmente, resta prejudicado o pleito de 

fixação das básicas no piso, porquanto foram elas, com efeito, cominadas 

neste patamar.

Não se cogita, ainda, na incidência de 

circunstâncias atenuantes.

Com efeito, o fato de o acusado possuir 22 (vinte 

e dois) anos de idade não lhe beneficia, pois o Estatuto Repressor, em texto 

de clareza solar, determina que atenuará a pena a circunstância de “...ser o 

agente menor de 21 (vinte e um) [anos], na data do fato...” (art. 65, inc. I, 

primeira parte).

Demais disso, não restou comprovado, sequer 

indiciariamente, que tenha o réu agido “...sob a coação de elementos 

vinculados ao crime organizado...” (razões de apelação  fls. 174).

Não se olvide que por alegar conjuntura apta, em 

tese, a atenuar sua pena, caberia ao réu  e não ao Parquet  o ônus de prová-

la eis que et reus in excipiendo fit actor, nos termos do artigo 156 do Código 

de Processo Penal, de tal modo que não o fazendo, deverá ser rechaçada tal 

justificação.
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A defesa, portanto, atrai para si o ônus de 

comprovar qualquer fato alegado em favor do acusado, seja por 

documentos, testemunhas ou outros meios de prova admitidos em direito. 

Nesse sentido, preleciona Júlio Fabbrini 

Mirabete que “...ônus da prova (onus probandi) é a faculdade que tem a 

parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou 

em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a 

fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes” 

(in “Código de Processo Penal Interpretado”, São Paulo: Atlas, 11ª ed., 

p.474/475). 

Ainda no mesmo sentido:

“É ônus do réu provar as alegações feitas em sua defesa, 
sob pena de nenhum valor probatório se revestir a 
simples negativa de autoria”. (TJPR  ACr nº 309.004-0, 
rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda, j. 09.02.2006, DJ 
03.03.2006).

Estabelecidos tais pontos, passo à análise da 

dosimetria penal.

(I) RECEPTAÇÃO.

As basilares foram cominadas na minimidade, 

sendo acrescidas, na segunda etapa, de 1/6 (um sexto) em decorrência da 

comprovada recidiva, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão, além do pagamento de 11 (onze) diárias mínimas. 
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(II) FALSA IDENTIDADE.

A pena-base foi fixada no piso, sendo agravada, 

na segunda etapa, de 1/6 (um sexto), em decorrência da comprovada 

reincidência, perfazendo 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Incensurável a fixação das sanções em ambas as 

condutas delituosas.

Incabível a concessão, em ambos os crimes, das 

benesses previstas nos artigos 44 e 77 do Código Penal, por impeditivo 

legal: o réu é reincidente.

Bem cominado, outrossim, o regime prisional da 

semiliberdade para o início da expiação da sanção carcerária em relação aos 

dois delitos a que condenado, em face da reincidência do acusado em crime 

doloso.

Por obviedade plena, por ter sido o regime 

prisional semiaberto cominado pelo douto juízo a quo, resta prejudicado o 

pleito da defesa técnica no sentido de ser este o regime a ser estabelecido 

por esta Corte.

No que se refere ao afastamento “...de 

condenação às multas...” (razões de apelação  fls. 174), ao que se 

dessume, o defensor pugnou pelo afastamento da condenação do pagamento 
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de 11 (onze) dias-multa em face da condenação pelo cometimento do delito 

de receptação.

Pedido este que não merece prosperar.

Com efeito, observo que na dosimetria realizada, 

os “dias-multa” adotaram como base o patamar mínimo legal, sendo 

vedado ao Magistrado, como se legislador fosse, fixá-los em quantum 

inferior ao previsto no preceito secundário do tipo penal  ou mesmo afastá-

los.

De qualquer forma, o réu poderá pleitear, na fase 

de execução de suas penas, a concessão das benesses previstas na Lei nº 

1.060/1950.

Por derradeiro, não há como se efetuar a 

detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal  

com as alterações trazidas pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012 , 

eis que não há nos autos informes sobre eventual comportamento carcerário 

do réu, bem como sobre a existência de demais execuções  provisórias ou 

definitivas  em curso, sendo que a solicitação da apresentação destas 

informações ao Juízo competente postergaria o desfecho da lide.

Macularia, assim, o princípio constitucional da 

celeridade processual (art. 5°, LXXVIII, da CF).

Caberá ao douto Juízo das Execuções Criminais 

a análise da detração penal in casu.
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3. Ante o exposto, ex officio, CORRIJO 

OMISSÃO na parte dispositiva da r. sentença para constar que o acusado 

Renato Wilson da Silva foi absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso III, 

do Código de Processo Penal, da prática da infração prevista no artigo 330 

do Estatuto Repressor; REPUTO PREJUDICADO o pleito de aguardar o 

julgamento deste recurso em liberdade; REJEITO a matéria preliminar e, 

na questão de fundo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

                                                SILMAR FERNANDES
                                                             Relator
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