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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Recurso Em Sentido Estrito nº 0064750-36.2015.8.26.0050, 

da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido YGOR DE 

ALMEIDA BARBIONI.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "Deram provimento ao recurso ministerial, 

determinando-se o recebimento da denúncia e o 

prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos. V.U." 

de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente) e COSTABILE E 

SOLIMENE.

São Paulo, 30 de março de 2017.
SOUZA NERY
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0064750-36.2015.8.26.0050

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
RECORRIDO: YGOR DE ALMEIDA BARBIONI

COMARCA: SÃO PAULO

Penal. Receptação. Denúncia. Rejeição por falta de justa 
causa. Impossibilidade. Réu flagrado na posse celular modelo 
Iphone 3, objeto de roubo dois dias antes. Alegação de que o 
comprara de um morador de rua por R$ 20,00. Dolo que se 
pode inferir das circunstâncias do caso. Indícios de autoria e 
materialidade presentes. Inicial acusatória que preenche os 
requisitos legais. De rigor, assim, o recebimento da denúncia. 
Recurso ministerial a que se dá provimento.

Voto nº 40.865             

Inconformado com a r. decisão de primeira 

instância,1 que que rejeitou a denúncia formulada contra 

YGOR DE ALMEIDA BARBIONI, acusado da prática do crime de 

receptação, 2 com fundamento no artigo 395, III, do Código 

de Processo Penal, o nobre representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO recorre em busca do recebimento da denúncia.3

O recurso foi regularmente processado,4 

tendo recebido parecer favorável da douta Procuradoria 

1 Fls. 65-66, Dra. FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA, cujo relatório fica 
adotado. 
2 CP, art. 180, caput.
3 Razões de recurso, fls. 72-75.
4 Despacho de manutenção, fls. 76.
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Geral de Justiça.

É o relatório.

O recurso merece acolhida. 

Conforme disposto no artigo 395 do CPP, a 

denúncia será rejeitada quando a) for manifestamente 

inepta; b) faltar pressuposto processual ou condição para 

o exercício da ação penal e c) faltar justa causa para o 

exercício da ação penal. Não é o caso dos autos.

Nenhuma das hipóteses se apresenta no caso 

dos autos.

A inicial acusatória preenche os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal e permite o 

regular exercício da ampla defesa, não sendo, portanto, 

inepta.

As condições da ação e os demais 

pressupostos processuais, ao menos na cognição sumária que 

ora se exerce, estão presentes.

Por fim, ao contrário do sustentado pela 

digna magistrada, encontra-se presente a justa causa para 

a ação penal, eis que trazidos com a inicial indícios 

suficientes de autoria e materialidade da receptação.

O recorrido foi flagrado na posse de celular 

da marca Apple, modelo Iphone 3, que se verificou ser 

objeto de roubo ocorrido dois dias antes.5 Ao ser 

questionado em sede policial, afirmou tê-lo comprado, por 

5 Fls. 01-02.
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vinte reais (!), de um morador de rua.6

Como tenho reiteradamente entendido, o dolo, 

nos crimes de receptação, por impossível que é adentrar na 

mente do sujeito, pode ser inferido das circunstâncias do 

caso, sobrelevando a confissão  inocorrente na espécie  

ou a apreensão da res em poder do agente, seguida de 

justificativa alguma ou justifica implausível, como a que 

ocorre nos autos, sendo difícil acreditar que alguém pague 

míseros vinte reais por um Iphone crendo, sinceramente, 

tratar-se de produto de origem lícita.

Obviamente, com o andar da instrução, pode 

vir a se demonstrar eventual receptação culposa, mas os 

indícios até aqui produzidos pela acusação apontam, de 

forma suficiente, para ciência da origem ilícita do bem e, 

consequentemente, para a prática de receptação dolosa.

Presente a justa causa para a ação pena, não 

se justifica a prematura extinção da ação, razão pela qual 

a denúncia deve ser recebida.

Destarte, pelo meu voto, proponho seja dado 

provimento ao recurso ministerial, determinando-se o 

recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito nos 

seus ulteriores termos.

José Orestes de SOUZA NERY 
         Relator
  (Assinatura eletrônica)

6 Fls. 08. 
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