
Ônus da prova (da defesa)

CRIMINAL.  RECURSO  ESPECIAL.  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO 
NACIONAL. ART. 17 DA LEI 7.492/86. ALEGAÇÃO DE  OFENSA AO ART. 619 DO CPP. 
IMPROCEDÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DA  APONTADA  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU 
OBSCURIDADE  NO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  EFEITO 
DEVOLUTIVO  AMPLO.  ADOÇÃO  DA CONTINUIDADE  DELITIVA PELO  TRIBUNAL A 
QUO. NULIDADE AFASTADA. PLEITO DE NOVA VALORAÇÃO DE PROVAS.
DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 07/STJ.  INVERSÃO  INDEVIDA DO  ÔNUS  DA PROVA.  ILEGALIDADE  NÃO 
CONFIGURADA.  RECONHECIMENTO  DA DELAÇÃO  PREMIADA OU  DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA.  IMPOSSIBILIDADE.  REQUISITOS  NÃO  PREENCHIDOS.  PENA-BASE 
FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGITIMIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1  -  Não  viola  o  art.  619  do  CPP a  inexistência,  no  acórdão  embargado,  do  apontado  vício 
consistente em omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, os embargos de declaração não se 
prestam ao reexame da matéria já decidida, bem como julgamento contrário aos interesses da parte 
não se confunde com ofensa ao mencionado dispositivo legal, tampouco com negativa de prestação 
jurisdicional.
2  -  É  cediço  que  a  apelação  criminal  é  um recurso  amplo,  capaz  de  devolver  ao  Tribunal  o 
conhecimento pleno da causa.  Todavia,  não há que se falar  em nulidade do acórdão recorrido, 
porque,  conquanto  não  tenha  se  dedicado  especificamente  a  examinar  pormenorizadamente  a 
ocorrência ou não da continuidade delitiva, uma vez que o recorrente não se insurgira em relação a 
tal tema quando da interposição da apelação, o mesmo acabou por adotar, expressamente, a tese 
pregada pela sentença de primeiro grau, de incidência, no caso, do art. 71 do CP.
3 - Quanto à argüição de erro de julgamento, pugnando o recorrente por uma nova valoração das 
provas produzidas, cabe ressaltar que não foi citado qualquer dispositivo de legislação federal tido 
como violado, não tendo havido, ainda, a particularização do gravame ou do descompasso na sua 
aplicação, o que não enseja, dessa forma, no ponto, a abertura da via especial, dada a flagrante 
deficiência de fundamentação do recurso (Súmula 284/STF).
4 -  Por outro lado,  infere-se das  razões  recursais,  que o recorrente busca,  na realidade,  com a 
alegação  de  necessidade  de  nova  valoração  probatória,  o  reexame  de  todo  o  conjunto  fático-
probatório produzido, o que é incabível de ser feito em sede de recurso especial, a teor da Súmula 
07/STJ.
5 - Não há que se falar, in casu, em ofensa à regra processual da inversão do ônus da prova,  
porquanto o recorrente alegou que as operações financeiras praticadas por ele seriam lícitas, 
de sorte que competia à defesa comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da 
pretensão acusatória, a par de que, como é consabido, a prova da alegação incumbirá a quem 
a fizer (art. 156 do CPP).
6 - Para a configuração da delação premiada (art. 25, § 2º, da Lei 7.492/86) ou da atenuante da 
confissão espontânea (art.  65,  III,  "d",  do CP), é preciso o preenchimento dos requisitos legais 
exigidos para cada espécie, não bastando, contudo, o mero reconhecimento, pelo réu, da prática do 
ato a ele imputado, sendo imprescindível, também, a admissão da ilicitude da conduta e do crime a 
que responde.
7 - Não ofende o art. 59 do CP a fixação da pena-base acima do mínimo legal se as circunstâncias  
judiciais  desfavoráveis  resultaram  da  análise  das  condições  pessoais  do  recorrente,  como  sua 
conduta  social  e  personalidade,  bem  como  das  circunstâncias  e  conseqüências  do  delito,  que 
evidenciaram sua alta culpabilidade e a maior necessidade de reprovação e prevenção do crime, não 
prosperando  a  alegação  de  utilização,  na  sentença  condenatória,  de  elementos  constitutivos  do 
próprio tipo penal.
8 - Recurso especial improvido.
(REsp  934004/RJ,  Rel.  Ministra  JANE  SILVA  (DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO 
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TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2007, DJ 26/11/2007, p. 239)

HABEAS  CORPUS.  APELAÇÃO.  ROUBO  QUALIFICADO.  ART.  186  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO PENAL. LEI Nº 10.792/03. INTERROGATÓRIO. SILÊNCIO DO ACUSADO. ATO 
QUE NÃO FOI INTERPRETADO EM PREJUÍZO DA DEFESA. ART.
156 DO CPP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO-OCORRÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE INEXISTENTE.
1. O parágrafo único do art. 186 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que o silêncio do 
investigado ou do acusado não poderá ser interpretado e, logicamente, valorado em prejuízo da 
defesa.
2. Na hipótese, porém, o silêncio do paciente na fase extrajudicial foi apenas um dos elementos que 
levaram à convicção do órgão julgador, já que a sua condenação baseou-se na prisão em flagrante, 
nos depoimentos da vítima e dos policiais que participaram da ocorrência.
3.  Destarte,  ainda  que  o  acórdão  devesse  omitir  referência  ao  silêncio  do  acusado,  não  houve 
prejuízo ao réu, pois a sua condenação não está calcada apenas nessa circunstância, mas em fortes 
elementos de prova. Portanto, a referida norma, na espécie, deve ser mitigada.
4. De outra parte, não há se falar em ofensa à regra processual da inversão do ônus da prova,  
contida no art. 156 do Código de Processo Penal, visto que os álibis apontados pelo paciente 
foram apreciados pelas instâncias ordinárias, entretanto, revelaram-se frágeis e inverossímeis 
diante do harmônico contexto probatório constante nos autos.
5.  Ademais,  a  via  do  habeas  corpus  não  é  adequada  para  analisar  a  existência  de  elementos 
suficientes de autoria, assim como a consistência de álibis apresentados em Juízo.
6. Por fim, em razão de o paciente ter sido preso em flagrante, não estava a autoridade policial 
obrigada a proceder ao reconhecimento formal pela vítima, pois, conforme se depreende do caput 
do art. 226 do Código de Processo Penal, essa providência só deve ser tomada quando necessária.
7.  Ainda que  assim não fosse,  eventuais  irregularidades  ocorridas  no reconhecimento realizado 
perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando renovado sob o crivo 
do contraditório.
8. Habeas corpus denegado.
(HC 37522/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 
23/03/2009)
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