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RECEPTAÇÃO. MERCADORIA FURTADA. VENDA
EM  LOJA  COMERCIAL  DOS  PRODUTOS  DO
CRIME.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTESTES.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO  PRO  REO.  PROVA
CERTA.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  A  FORMA  CULPOSA.  NÃO
DEMONSTRADA.  REDUÇÃO  DA DOSIMETRIA.
QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

O crime de receptação qualificada é consumado quando
verificado que o réu adquiriu diversas caixas de produtos
furtados, para revendê-las em seu próprio comércio, em
circunstâncias  que  permitem  afirmar  que  ele  deveria
saber da origem ilícita dos bens, notadamente por tê-las
adquirido  sem  notas  fiscais  e  por  valores
desproporcionais ao de mercado, fugindo do seu controle
de acuidade necessário, visando apenas lucro fácil.

Não restando dúvidas quanto a prática delitiva praticada
pelo  apelante,  ante  as  provas  carreadas  ao  caderno
processual, sobretudo, quanto ao próprio depoimento do
acusado em juízo, revelando ter adquirido mercadorias
sem nota fiscal e, ainda, expor a venda, almejando lucro
fácil, impossibilita a aplicação do princípio do in dubio
pro reo.

Para  se  reconhecer  o  princípio  da  insignificância  da
conduta  do  agente,  apta  a  excluir  a  exigibilidade  da
resposta estatal à transgressão de ordenamento jurídico, é
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necessário, em tese, que a ilicitude seja de caráter ínfimo,
ou seja, de pequena monta e capacidade muito limitada
de atingir a esfera jurídica da vítima.

Inadmite-se  desclassificar  o  crime  de  receptação
qualificada  para  a  sua forma simples,  em virtude dos
relatos testemunhais e demais provas amealhadas no bojo
processual, não merecendo reparos.

Fixada a reprimenda em quantum razoável  e suficiente
à reprovação e prevenção de crimes, em observância ao
princípio  da  proporcionalidade,  mostrando  equilíbrio
entre o mal cometido e a retributividade da pena, não
há que se falar em redução da pena.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  de  apelação  criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso apelatório,
em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

O Representante do Ministério Público, com assento na 3ª Vara da
Comarca  de  Guarabira/PB,  ofereceu denúncia  em face  de  FRANCISCO COSTA DE
LUCENA,  como  incurso  nas  sanções  do  art.  180,  §1º  do  Código  Penal,  por
comercializar em sua loja denominada Soares Calçados produtos oriundos de um roubo
de carga ocorrido na Cidade de Assú/RN, conforme inquérito policial de fls. 06/52.

Consta  da  denúncia  que  foram  apreendidas  as  seguintes
mercadorias: “12 (doze) pares de Tênis do Ben 10, 38 (trinta e oito) pares de Sandálias
do Homem Aranha, 59 (cinquenta e nove) pares de Sandálias da Barbie, 16 (dezesseis)
pares de Sandálias Bad Boy, 173 (cento e setenta e três) pares de Sandálias Grendha,
03 (três) pares de Sandálias Ipanema e 26 (vinte e seis) pares de Sandálias Guga K,
todos da marca Grendene” (fl. 02/03).

Noticiam os autos que os produtos acima listados estavam sendo
vendidos na loja  do acusado,  onde foi  constatado que estes fazem parte do lote de
mercadorias  furtadas  em  Assú/RN,  conforme  boletim  de  ocorrência  (fls.  11/12),
encontrando-se positivada a materialidade delitiva, através de auto de apresentação e
apreensão e auto de entrega de fls. 35/36 e 52.

Denúncia recebida em 06/12/2010 (fl. 66).
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Às  fls.  68/69,  o  acusado  apresentou  defesa  alegando  não  ser
verdadeira a imputação aduzida na peça inaugural.

Oitiva testemunhal (fls. 91/95) e interrogatório (fls. 149/151).

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  153/155)  e  pelo
acusado (fls. 159/162).

Na sentença de fls. 163/169, a doutora Isabelle de Freitas Batista
Araújo julgou procedente a denúncia, condenando FRANCISCO COSTA DE LUCENA
a cumprir a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, à
razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,  em regime inicialmente
aberto. Posteriormente, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, na modalidade prestação pecuniária no importe de 10 (dez) salários mínimos
em favor de entidade a ser designada pelo juízo das Execuções Penais, e outra prestação
de  serviços  à  comunidade  ou  a  entidades  públicas,  por  período  igual  ao  da  pena
privativa de liberdade, em local a ser designado pelo juízo das execuções. Concedeu o
direito de apelar em liberdade.

Tempestivamente, interpôs recurso pugnando por apresentar suas
razões em segundo grau (fls. 172). Ultimada a intimação em 19/02/2016 (fls. 179), a
parte se manteve silente (fls. 181), sendo necessário converter o feito em diligência para
intimar o réu, pessoalmente, acerca da inércia do advogado (fls. 182), o qual se deu por
intimado  as  fls.  185.  Juntada  procuração  e  requerida  habilitação  as  fls.  186/187,
restaram deferidas as fls. 188.

Apresentadas  as  razões  (fls.  199/196),  o  apelante  requereu  a
improcedência da denúncia para absolvê-lo, alternativamente seja desclassificado o tipo
para  a  forma  culposa  (art.  180,  §3º,  CP),  aplicando-se  a  pena  no  mínimo  legal  e
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito. E, em último caso, seja
reduzida a dosimetria, bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, pelo mesmo prazo, além da redução da prestação pecuniária para o valor de
01 (um) salário mínimo, em razão de sua situação financeira.

Contrarrazões ministeriais (fls. 197/201).

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  encartado  às  fls.
207/213, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO:

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considera-se  tempestivo  o  presente  apelo,  interposto  em

AC 0000382-92.2010.815.0181 CMBF – Relator 3



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

02/06/2015  (fls.  172),  eis  que  a  sentença  de  fls.  163/169  foi  publicada  no  dia
26/05/2015, através de nota de foro datada de 29/05/2015 (fls. 170) e o réu intimado
pessoalmente por mandado em 29/05/2015 (fls. 171), nos termos da certidão de fls. 175.

Por isso, estando dentro do prazo legal e não depender de preparo,
por se tratar de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24), CONHEÇO do apelo.

2. DO APELO

Versam os autos sobre a aquisição e venda de produtos roubados,
em loja comercial na cidade de Guarabira/PB.

Consta  do  inquérito  de  fls.,  que  o  Senhor  Daniel  de  Oliveira
Costa, agente de sinistro da Empresa Pamcary, da cidade do Recife/PE, seguradora da
carga de calçados GRENDENE, roubada em Assú/RN no dia 28/11/2009, ocasião em
que era  transportada pela Empresa Rapidão Cometa,  informou que tais  mercadorias
estariam sendo comercializadas na cidade de Guarabira/PB, mais especificamente na
Loja Soares Calçados, de propriedade do denunciado.

Declarou, inclusive, ter comprado um par de sapatos (fls. 10) para
comprovar se o lote da mercadoria seria o mesmo do sinistro (fls. 07), no caso o LOTE
767538, NOTA FISCAL 0369663 (fls. 14).

Nos  termos  do  Boletim  de  Ocorrência,  no  dia  28/11/2009,  o
caminhão VOLVO/NL 12, cor branca, placas RYA 3509-RN, acoplado na carreta placas
MMW  1386-PB,  que  vinha  sendo  conduzido  pelo  Sr.  Edmilson  Aragão  Freitas,
carregava calçados da marca GRENDENE, no valor total de R$372.238,88 (trezentos e
setenta e dois  mil,  duzentos e trinta e oito reais  e  oitenta e oito centavos),  embora
equipado com sistema de rastreamento, por volta da meia noite, na BR 304 em Assú-
RN (fls. 11), o veículo perdeu o sinal, sendo informado no dia seguinte pelo motorista
que havia sido vítima de assalto, sem descrever detalhes.

O  dia  11/12/2009,  a  Polícia  Civil  apreendeu  cerca  de  300
(trezentos) pares de sapatos, todos da marca Grendene, na cidade de Guarabira (fls. 35),
no estabelecimento conhecido por Soares Calçados e na feira livre.

O  Sr.  Marivaldo  Agostinho  de  Pontes  declarou,  ainda  na  fase
inquisitória,  ser  “comerciante nas feiras livres da região,  comercializando calçados
(…) que sempre compra calçados a Francisco Costa de Lucena “Soares Calçados”;
Que na última terça-feira, dia 08 do corrente mês e ano efetuou uma compra a Soares,
sendo quatro caixas com 12 pares cada caixa da marca Grendene e uma pé-com-pé
com 12 pares; (…) que Soares nunca fornece nota fiscal da mercadoria (...)” (fls. 45).
Em juízo, ratificou os termos deste depoimento (fls. 91).

O acusado, por sua vez ao ser ouvido na delegacia, afirmou ter
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adquirido  a  mercadoria  em  Campina  Grande,  através  de  JONAS,  revendedor  de
calçados, no mês de dezembro (fls. 47).

A testemunha Fábio Santos da Silva relatou que “era funcionário
do acusado, exercendo sua função como motorista da Kombi que fazia a propaganda
da loja de calçados; que, certo dia, compareceram a loja de propriedade do acusado
policiais civis, acompanhados de um representante da Grendene; que os policiais e
referido representante apreenderam vários pares de sapatos da marca Grendene e de
outras marcas; que não sabe informar quem foi o responsável por colocar os pares de
sapatos Grendene na loja do acusado; que eram os funcionários que colocavam os
pares de sapatos para vender; sob a autorização do acusado que é o proprietário da
loja Soares Calçados;” (fls.  92).

Verônica  Eloi  de  Oliveira  disse  que  “era  vendedora  da  loja
Soares Calçados na época dos fatos narrados na denúncia; que os produtos vendidos
em referida loja eram transportados para referida loja por funcionários; que, em certo
dia,  compareceram  a  referida  loja  policiais  civis  informando  que  havia  produtos
roubados, da marca Grendene, sendo vendidos na loja Soares Calçados; que foram
apreendidas várias caixas de sapato da marca Grendene; que os produtos da marca
Grendene,  que  estavam na  loja  Soares  Calçados,  estavam sendo  vendidos  sem  as
respectivas notas fiscais; que todos os produtos da loja Soares Calçados eram vendidos
sem  a  emissão  das  respectivas  notas  fiscais;  que  o  responsável  pela  loja  Soares
Calçados era o próprio acusado (...)” (fls. 93).

Em seu interrogatório de fls. 149/151, o denunciado afirmou não
ser verdadeira a imputação que lhe é feita, pois comprou os calçados a Jonas, vendedor
de calçados na cidade de Campina Grande, adquirindo apenas pares de homem-aranha,
Ben 10 e Barbie, e  “que Jonas não era vendedor da Grendene; que Jonas vendia a
outros lojistas de Guarabira; que Jonas comercializava produtos também de outros
fabricantes, já que onde morava tinha fábricas de calçados; que Jonas vendia calçados
variados,  em  sua  maioria  populares;  que  não  sabe  informar  a  procedência  dos
calçados vendidos por Jonas; (…) que as mercadorias compradas a Jonas do homem-
aranha,  Ben 10 e  Barbie  não havia  nota  fiscal;  que  Jonas  não vendia  com notas
fiscais; que Jonas vendia produtos de imitação, embora os do homem-aranha, Ben 10 e
da Barbie era originais; (…) que das mercadorias apreendidas pela polícia apenas
30%  das  mesmas  o  depoente  havia  comprado  a  Jonas;  que  normalmente  as
mercadorias  vêm com a numeração do lote  de  fabricação,  todavia as  mercadorias
compradas a Jonas não tinha número do lote; que as mercadorias apreendidas pela
polícia e compradas a Jonas tinham código de barras; que a polícia apreendeu outras
mercadorias na feira livre e em outras lojas de Guarabira no dia do fato, todas da
marca Grendene; que apenas o depoente e Marivaldo foram indiciados; (...)”.

Diante de tais fatos, passo a analisar os pleitos recursais.
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2.1. DA IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA

Aduz o apelante que ao final da instrução não restou provada a
intenção  de  cometimento  do  crime  de  receptação,  por  ter  adquirido  apenas  alguns
produtos  de  uma  pessoa  conhecida  por  Jonas,  que  vendia  calçados  a  diversos
comerciantes em Campina Grande/PB, pelo preço de mercado para revenda, na época,
por R$17,00 (dezessete reais) o par.

Analisando as provas colacionadas ao caderno processual,  vê-se
que o fato ocorreu, uma vez que foram apreendidos diversos pares de sapatos, sob a
alegação de fazerem parte do mesmo lote da carga roubada, no Município de Assú/RN,
mediante comparação as notas fiscais de fls. 14 e seguintes.

A autoria resta efetivamente demonstrada a partir do momento em
que o réu declara, em juízo, ter adquirido produtos sem nota fiscal e, ainda, expor a venda
em sua loja, praticando os núcleos do tipo descrito no §1º do art. 180 do CP, a seguir
transcrito:  “§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:  Pena -  reclusão,  de  três  a oito  anos,  e  multa.”
Destaquei.

No caso dos autos, resta evidente que a conduta praticada pelo réu
enquadra-se, perfeitamente, na hipótese da receptação qualificada, ou seja, aquela em
que o agente adquire e expõe a venda objeto que deveria saber ser produto de crime,
sobretudo pelo valor de compra, e nesse particular, foi o que exatamente aconteceu, o
réu revendia calçados comprados sem nota fiscal,  circunstância esta exigida no tipo
penal.

Assevera Rogério Greco, em sua obra Código Penal Comentado,
que: “A conduta de vender, conforme salienta Luiz Regis Prado, “expressa a conduta
do comerciante ou industrial de transferir a outrem, mediante pagamento, a posse da
coisa obtida como crime antecedente”. Já o comportamento de expor à venda se traduz
tão somente no fato de exibir, mostrar a coisa de origem criminosa com a finalidade de
transferi-la a terceiro, mediante determinado pagamento. A última conduta diz respeito
ao fato de o agente,  de qualquer forma, utilizar, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que saiba ser produto de crime.
Utilizar significa, como esclarece Mirabete, “fazer uso, usar, valer-se, empregar com
utilidade,  aproveitar,  ganhar,  lucrar”.  (…) Essa expressão,  na verdade,  está ligada
diretamente à utilização da coisa que o agente deve saber ser produto de crime, vale
dizer,  qualquer  forma de  uso  que  atenda aos  interesses  do  agente  no  exercício  de
atividade comercial ou industrial” (5ª Edição. Editora Impetus. Niterói-RJ: 2011, p.
566).
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Nesse sentido:

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. ART. 180, §1º, DO CP. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE  COMERCIAL.  COMPROVAÇÃO.
AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O
Tribunal de origem, com base nas provas colhidas, concluiu
pela  condenação  do  ora  recorrente  pela  prática  do  crime
previsto  no  art.  180,  §1º,  do  CP,  uma  vez  que  ficou
comprovada a atividade comercial. (...). 3. Agravo regimental
não  provido.  (AgRg  no  AREsp  699.007/SP,  Rel.  Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016).

PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  o  patrimônio.
Receptação  qualificada.  Materialidade  e  autoria  delitiva.
Prova  suficiente.  Condenação  inafastável.  Dosimetria.
Correção.  Desclassificação  para  o  caput  do  art.  180  do
Código Penal. Impossibilidade. Réu que assume a condição
de comerciante. Apelação provida em parte. - Comprovadas a
materialidade e autoria do delito de receptação qualificada,
tendo o réu, inclusive, assumido a condição de comerciante
de motos, elementar da qualificadora, impõe-se a manutenção
da sentença relativa a este capítulo. - Observando-se que o
apenado  teve  a  maioria  das  circunstâncias  judiciais  a  seu
favor e que a pena aplicada in concreto foi igual a 4(quatro)
anos, impõe-se a aplicação do contido no art. 33, II, "c" do
código  Penal,  ressaltando-se  que  caso  fosse  necessária  a
aplicação de regime mais gravoso, haveria a necessidade da
devida fundamentação legal. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00008610620118150681,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES.  LUIZ  SILVIO
RAMALHO JÚNIOR , j. em 06-04-2017) 

PENAL E  PROCESSUAL PENAL -  Apelação  Criminal.
Crime  contra  o  patrimônio.  Receptação  qualificada.
Materialidade e autoria delitiva. Comprovação. Condenação.
Irresignação  defensiva.  Alegação  de  fragilidade  e
insuficiência  das  provas.  Não  ocorrência.  Coerente  acervo
probatório. Desconhecimento da origem ilícita das cártulas.
Não comprovação. Folhas de cheque em branco, de terceira
pessoa  aprendidas  em  poder  do  agente.  Posse  não
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devidamente  justificada.  Acerto  do  decisum  singular.
Desprovimento  do  Recurso.  Havendo  prova  cabal  da
materialidade  e  autoria  do  delito  descrito  na  denúncia,
consubstanciada  por  testemunhos  colhidos  sob  o  crivo  do
contraditório,  resulta  inviável  a  súplica  absolutória.-  A
simples negativa de que tivesse ciência da origem espúria das
cártulas aprendidas,  isolada do conjunto probatório,  atrai  a
incidência do tipo previsto no art. 180, §1º, do Código Penal,
impedindo  o  albergue  do  pleito  absolutório.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00068012220118150011,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR , j. em 09-
05-2017) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECEPTAÇÃO  DOLOSA.
ABSOLVIÇÃO  INVIABILIDADE.  DOLO  DO  AGENTE
EXTRAÍDO  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  FÁTICAS.
INVERSÃO  DO ÔNUS  DA PROVA.  (…)  1.  O  dolo  do
agente no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias
fáticas  do  evento  criminoso,  que  demonstram  o  elemento
subjetivo do tipo. Além disso, a apreensão do bem ilícito em
poder  do  acusado  enseja  a  inversão  no  ônus  da  prova,
incumbindo-lhe  demonstrar  a  licitude  do  objeto,
comprovando a procedência regular do bem. 2. (…) Assim,
sabe  estar  adquirindo  veículo  objeto  de  crime  aquele  que
realiza transação com desconhecido e efetua, supostamente, o
pagamento  sem  obter  a  documentação  correspondente  ou
mesmo  recibo  da  transação.  [...]  ”  (TJDF;  APR
2012.03.1.018314-7; Ac. 997.332; Segunda Turma Criminal;
Rel.  Des.  Silvânio  Barbosa  dos  Santos;  Julg.  16/02/2017;
DJDFTE 02/03/2017).

O delito de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código
Penal) admite o dolo eventual como elemento subjetivo do
tipo, pois a conduta é praticada por comerciante, de quem se
exige maior cautela na verificação da procedência dos bens
que adquire. Inviável o pleito absolutório quanto ao crime de
receptação qualificada (TJDF, Rec. 2008.03.1.009267-8, Ac.
437.103, 2ª T. Crim., Rel. Des. Arnoldo Camanho, DJDFTE
16/08/2010, p. 412).

A modalidade qualificada da receptação firma-se quando o sujeito
ativo, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que o ato de comércio seja
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irregular ou informal,  adquire coisa que deve saber ser produto de crime, pelas suas
próprias características.

A simples  alegação  de  desconhecer  a  origem  ilícita  dos  bens
adquiridos, não isenta o comerciante da tipificação contida no art. 180, §1º, do CP, em
razão  de  sua  profissão  exigir  maior  acuidade  em seus  empreendimentos,  sobretudo,
quando os bens são adquiridos por valor inferior ao de mercado e sem nota fiscal, ou
qualquer outro documento que indique a origem dos bens comprados. Desse modo, não
há como julgar improcedente a denúncia.

2.2.  DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO

Ataca,  em suas razões,  que o conjunto probatório é insuficiente
para condenar o réu, exigindo-se certeza e não grande probabilidade. Afirma inexistir
prova da conduta dolosa do apelante em ter vontade de adquirir  produtos de origem
ilícita.

Havendo dúvidas, deve prevalecer em favor do acusado o princípio
do in dubio pro reo, por nítida ausência de prova robusta acerca da autoria delitiva.

Diante das provas carreadas aos autos, não resta dúvida do crime
praticado pelo apelante, sobretudo, em razão do seu próprio depoimento em juízo, repita-
se, que revela ter adquirido a mercadoria sem nota fiscal, além de expor a vendas tais
produtos,  sabendo  tratar-se  possivelmente  de  objetos  não  declarados  oficialmente,
objetivando lucro fácil, ante a facilidade na compra destes.

A materialidade foi  exaustivamente comprovada, já que, tanto os
elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, como as provas produzidas em
juízo demonstram que o réu pôs a venda, em seu comércio, sapatos da carga furtada da
empresa Grendene.

Evidenciada  a  conduta  delitiva  de  forma elucidativa,  descabe  a
alegação de aplicação do princípio do in dubio pro reo, posto que o conjunto probatório é
suficientemente robusto para embasar a presente condenação.

2.3. DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Na  denúncia  não  consta  a  quantidade  exata  de  mercadoria
supostamente adquirida pelo acusado, tampouco, existe prova certa que revele a quantia
de produtos apreendidos no estabelecimento comercial do ora apelante.

Afirma que os depoimentos prestados denotam que o recorrente
teria obtido, sem dolo, pouca quantidade de pares de sapatos, não se sabendo ao certo o
número  exato,  favorecendo-o  assim  ao  ponto  de  reconhecer  o  princípio  da
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insignificância,  o  qual  afasta  ou  exclui  o  próprio  tipo  penal,  resultando  em  sua
absolvição.

Pois bem!

Não vislumbro a hipótese de aplicação do princípio supracitado,
por ausência de requisitos necessários para seu acolhimento.

A quantidade apresentada e apreendida no auto de fls. 35, soma-se
pouco mais de 300 (trezentos) pares de sapatos, dos diversos tamanhos e modelos. E,
embora não se tenha ao certo o número de mercadorias encontradas no interior da loja do
apelante, considera-se elevado o total, não se podendo falar em quantia ínfima, ao ponto
de fazer reconhecer o princípio da insignificância.

A lesão aos bens jurídicos tutelados está demonstrada, a partir do
momento em que se adquire grande quantidade de mercadoria, a ser posta a venda para
lucro próprio, sem nota fiscal.

Verifica-se que, o bem receptado não possui pequeno valor, uma
vez que foram apreendidos mais de 300 (trezentos) pares de sapatos, adquiridos segundo
o apelante por R$17,00 (dezessete reais) cada par, perfazendo um total estimado de mais
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais,  a  ausência  de  avaliação  dos  objetos  subtraídos,
impossibilita, o eventual reconhecimento da tese defensiva de receptação insignificante,
uma vez que não se pode presumir que a res furtiva era de valor ínfimo.

O réu pugna por sua absolvição diante do reconhecimento deste
princípio,  considerando que a  gravidade de  sua  conduta  foi  muito  pequena,  não se
justificando que a tutela penal do Estado seja movida para punir um fato irrelevante e
sem graves  consequências,  uma  vez  que  os  objetos  subtraídos  foram devolvidos  à
vítima após apreensão.

Para se reconhecer a insignificância da conduta do agente, apta a
excluir a exigibilidade da resposta estatal  à  transgressão de ordenamento jurídico,  é
necessário que a conduta, em tese, ilícita tenha lesividade ínfima, de menor monta e
capacidade muito limitada de atingir a esfera jurídica da vítima. 

De outro lado, as circunstâncias do crime devem ser levadas em
conta, pois aquele que, mesmo causando pouco prejuízo, demonstrou lesividade inata
na sua conduta, merecendo resposta punitiva do Estado.

Ademais,  para  o  Supremo  Tribunal  Federal  o  princípio  da
insignificância só tem lugar se reunidos os seguintes requisitos: “mínima ofensividade
da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de
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reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(STF, HC 84412, relator min. Celso de Mello, segunda turma, julgado em 19/10/2004).

Diante disso, a jurisprudência assim vem se manifestando:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART.
155,  §4º,  INCISO  IV  DO  CÓDIGO  PENAL.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO
ABSOLUTÓRIO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  NÃO
RECONHECIMENTO  PELAS  TESTEMUNHAS.  IN
DUBIO PRO REO.  ACUSADO PRESO  EM POSSE DE
ALGUNS DOS OBJETOS FURTADOS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
LESIVIDADE DA CONDUTA. RELEVÂNCIA DO BEM
VIOLADO PELO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME  DE  RECEPTAÇÃO.  AUSÊNCIA DE  SUPORTE
PROBATÓRIO A AMPARAR A TEORIA. DOSIMETRIA.
(…)  Para  se  reconhecer  a  insignificância  da  conduta  do
agente,  apta  a  excluir  a  exigibilidade da resposta  estatal  à
transgressão  de  ordenamento  jurídico,  é  necessário  que
estejam  presentes  os  seguintes  requisitos:  "mínima
ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade
social  da  ação,  o  reduzido  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento  e  a  inexpressividade  da  lesão  jurídica
provocada. " (STF, HC 84412, relator min. Celso de Mello,
segunda  turma,  julgado  em  19/10/2004).  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00002768020158150141,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS , j.
em 02-05-2017).

A circunstância de não se verificar dos autos a lavratura de
auto de avaliação a comprovar a inexpressividade financeira
da Res desautoriza a aplicação do privilégio do art. 180, §5º,
segunda  parte,  do  Código  Penal,  mormente  quando
perceptível  que  o  produto  do  crime  ultrapassa  o  valor  do
salário  mínimo e  a prova do expressivo prejuízo pode ser
acolhida por outro meio que não o técnico, tal como ocorrera
na  hipótese.  Sentença  mantida.  Apelo  desprovido.  (TJMT;
APL  6586/2014;  Várzea  Grande;  Rel.  Des.  Gilberto
Giraldelli; Julg. 27/08/2014; DJMT 04/09/2014).
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Ainda  que  se  possa  considerar  de  valor  pequeno  cada  par  de
calçado, no geral, revelam os autos ser de grande monta, sobretudo, por não preencher os
requisitos necessários para a aplicação do princípio pleiteado,  razão pela qual reputo
descabida a tese defensiva.

2.4.  DA  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  A  RECEPTAÇÃO
CULPOSA

Pugna pela desclassificação para sua forma culposa, por não restar
provado  o  dolo  do  apelante,  quanto  a  ciência  da  origem ilícita  dos  bens,  pois  agiu
culposamente, sem intenção criminosa.

Não assiste  razão ao recorrente,  também nesse  ponto,  porque o
acervo  probatório  constata,  como dito  anteriormente,  ter  o  apelante  praticado o  tipo
descrito no §1º do art. 180 do CP, não havendo mais o que se discutir a respeito.

Dito isso:

(…)  1.  É  suficiente,  para  a  condenação  pelo  crime  de
receptação  qualificada,  a  prova  de  que  o  agente,
comerciante,  adquiriu  produto  de  roubo  antecedente,  por
preço  bem  inferior  ao  de  mercado,  sem  provar  que  não
presumiria ilícita a origem de tais mercadorias. 2. Inadmitida
a desclassificação do crime para a sua forma simples,  em
razão,  sobremaneira,  dos  relatos  testemunhais  e  demais
provas amealhadas, a aplicação da pena cominada ao crime
de  receptação  qualificada,  desta  feita,  em  seu  patamar
mínimo,  não  carece  de  reparos.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00213515120138150011,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO , j. em
31-03-2017) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
ATESTADAS.  AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE WHISKYS
QUE  FORAM FURTADAS  DE  UMA DISTRIBUIDORA
DE  BEBIDAS.  PRETENSÃO  DE  REVENDÊ-LAS  NO
COMÉRCIO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AFASTAMENTO
DO  DOLO  EVENTUAL.  IMPOSSIBILIDADE.
COMERCIANTE  QUE  DEVIA  SABER  DA  ORIGEM
ILÍCITA DOS BENS.  AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS.
DESPROPORÇÃO DE VALORES. RÉU DETENTOR DE
EXPERIÊNCIA  NO  COMÉRCIO  DE  BEBIDAS.
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DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  TIPO  CULPOSO.
INVIABILIDADE.  RÉU  QUE  ASSUMIU  O  RISCO  DE
COMETER O CRIME E FOI INDIFERENTE QUANTO AO
SEU RESULTADO. DESPROVIMENTO DO APELO. - O
crime  de  receptação  qualificada  é  consumado  quando
constatado  que  o  réu  adquiriu  diversas  caixas  de  whiskys
furtadas para revendê-las em seu comércio, em circunstâncias
que permitem afirmar que ele deveria saber da origem ilícita
dos bens, notadamente por ter adquirido as mercadorias sem
notas  fiscais,  por  valores  desproporcionais  ao de mercado,
além de possuir vasta experiência no comércio de bebidas. -
Não há que se falar em ausência de dolo eventual quando se
constata que o réu foi indiferente quanto ao resultado ilícito
produzido pela prática do crime, fato que também impede a
desclassificação  para  o  tipo  culposo.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000967720158150751,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS , j.
em 02-05-2017).

Também descabida essa insurgência.

2.5. DA REDUÇÃO DA DOSIMETRIA

Mantendo  a  condenação  imposta,  requer  a  elaboração  de  nova
dosimetria, fixando a pena base no mínimo legal, em razão da primariedade e da ausência
de certeza quanto a quantidade de produtos supostamente adquiridos pelo réu.

Nesse ponto, seja reduzida, também, a pena pecuniária arbitrada no
valor de 10 (dez) salários mínimos, para um salário mínimo, devido a insuficiência de
recursos financeiros do apelante.

Quanto  a  fixação  da  pena  base  acima  do  mínimo  legal,  é
justificável  a  luz  das  circunstâncias  judiciais  relativas  ao  tipo,  ainda  que  o  réu  seja
primário, a análise destas na sentença de fls., conclui ser necessário seu arbitramento no
patamar  de  04  (quatro)  anos,  não  merecendo  reforma  nesse  ponto,  impondo  a
manutenção de sua condenação, não tendo como afastar a autoria materialidade delitiva,
eis que devidamente comprovada.

Assim,  considerando  que  a  pena  base  do  delito  de  receptação
qualificada varia de três a oito anos de reclusão e multa, e que o recorrente teve em seu
desfavor,  dentre  as  oito  circunstâncias  judiciais,  apenas  três  foram  consideradas
negativas, entendo suficiente para promover o caráter sócio educativo da pena e, ainda,
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diante da gravidade das demais circunstâncias, reputo justa a pena de 04 (quatro) anos
de reclusão, bem como os 100 (cem) dias multa, em regime aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída, também, de forma
razoável e prudente, não havendo o que se reformar na sentença ora atacada.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça,  NEGO PROVIMENTO  ao recurso apelatório, para  manter a
sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão
Filho (Relator) e Márcio Murilo da Cunha Ramos (Revisor).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 15
(quinze) dias de Agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 16 de Agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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