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APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. ART. 180, § 1º, DO CP. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA
VEROSSÍMIL E MINIMAMENTE CONSENTÂNEA COM
AS  EVIDÊNCIAS  PRODUZIDAS  DURANTE  A
INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO
PELA  AUSÊNCIA  DE  DOLO  OU  CULPA.
DESCABIMENTO. BENS ADQUIRIDOS SEM A MENOR
CAUTELA  QUANTO  A  ORIGEM.  DOLO
CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

– Meras alegações de desconhecimento da origem ilícita dos
bens adquiridos não dão espaço para a suscitação de dúvida
razoável em prol do réu/apelante, mormente quando se atua no
ramo  de  conserto,  compra  e  venda  de  aparelhos  celulares,
televisores  e  eletrônicos  (produto  de  roubo  e  furtos),  sem  a
menor  cautela  quanto  a  origem  dos  mesmos, o  que  exclui
qualquer alegação de ter agido o apelante de boa-fé.

– O legislador optou por punir mais severamente aquele que
comete  o  crime  de  receptação  no  exercício  de  atividade
comercial ou industrial, alcançando também aquele que embora
não tivesse certeza, devesse saber tratar-se de produto de crime,
punindo-o, igualmente, a título de dolo eventual.

– Pratica, portanto, o delito do § 1º do art. 180 do CP o agente
que,  no  exercício  de  sua  atividade  comercial  (mesmo  que
informal), vende ou expõe à venda mercadoria que devia saber
ser roubada, sem fazer prova da sua origem lícita, por meio de
nota  fiscal,  ou  qualquer  outro  elemento  relacionado  com  a
aquisição,  sendo  certo  que  tais  circunstâncias,  diante  da
experiência do réu no ramo comercial, permitiam-lhe concluir
que o produto era de origem ilícita.



VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Paraíba, ofereceu denúncia
contra  Nixon Rahnemay da Silva, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do
delito previsto no art. 180, § 1º c/c art. 71, todos do Código Penal. Porque, segundo a
prefacial acusatória (fls. 02/04):

“(…) no dia 24 de novembro de 2015, por volta das 6h, na Rua Silva Jardim,
no  Bairro  do  José  Pinheiro,  nesta  Urbe,  os  policiais  descobriram que o
denunciado “tinha em depósito, em proveito próprio ou alheio, no exercício
de  atividade  comercial,  várias  coisas  que  devia  saber  ser  produto  de
crime” . 
Historiam os  autos,  que  os  policiais  civis  foram dar  cumprimento  a  um
mandado de busca e apreensão ( processo nº 0013969-36.2015.815.0011), na
localidade supracitada.
Ato contínuo, ao realizarem as buscas nos imóveis de número 631 e 697 (de
propriedade do denunciado) encontraram uma mochila contendo diversos
celulares (totalizando vinte e quatro), assim como, quatro televisores de tela
plana e outros objetos, conforme auto de apreensão e apresentação às fl.09,
todos sem notas fiscais (...).” 

A denúncia foi recebida em 29/04/2016 (fl. 72).

Após  a  instrução  processual,  o  magistrado  de  primeiro  grau,
Vandemberg  de  Freitas,  julgou  procedente  a  acusação  para  condenar  o  denunciado
Nixon Rahnemay da Silva nas iras do art. 180, § 1º c/c art. 71, todos do Código Penal,
à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão,  a ser cumprida em regime inicial
aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos. Em seguida com fulcro no art.
44 do CP, o juiz a quo substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de  direitos,  consistentes  na prestação  de  serviços  gratuitos  à  comunidade ou  a
entidades públicas e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos ( fls.
110/113).

Em suas razões, fls. 128/133, requer o acusado preliminarmente,
a  nulidade  da  sentença  verberando  a  existência  de  flagrante  armado,  por  parte  da
autoridade policial. No mérito, requereu a absolvição, em razão de ausência de dolo ou
culpa,  ao  fundamento  de  que  não  tinha  conhecimento  acerca  da  origem ilícita  dos
objetos apreendidos.

Contrarrazões ao apelo, rebatendo a tese defensiva e, ao final,
requerendo a manutenção da decisão singular (fls. 145/146)

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra do
insigne Dr. José Roseno Neto, opina pelo desprovimento do apelo (fls. 152/156). 



É o relatório.

VOTO: 

Conheço da apelação interposta, eis que presentes os requisitos
objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. 

Inicialmente, o apelante alega a nulidade do feito, ao argumento
de que ocorreu flagrante armado,  por parte da autoridade policial,  já que a busca e
apreensão fora efetivada em outro endereço totalmente distinto do que reside o apelante.
Não assiste razão ao recorrente.

Em que pese o argumento trazido pela defesa, este é equivocado
e sem qualquer  comprovação jurídica,  uma vez que não restou demonstrado que os
policiais forjaram uma situação. A polícia exerceu o seu dever de cumprir mandado de
busca e apreensão,  nos imóveis de número 631 e 697 (de propriedade do acusado),  o
qual ensejou na apreensão no interior da residência, 24 aparelhos celulares (encontrados
dentro de uma mochila), assim como 04 televisores de tela plana e vários outros objetos,
sem qualquer nota fiscal.

Ressalte-se que quando do interrogatório policial de fls. 18, bem
como em juízo, o denunciado confirmou que tinha conhecimento dos objetos que foram
apreendidos e que os aparelhos lhe pertenciam e que a maioria era para conserto, já que
o  mesmo trabalhava  nas  proximidades  do  Cine  Capitólio  (como  ambulante  –
negociando com aparelhos celulares/conserto, compra e venda), razão pela qual não há
que se falar em nulidade.

Noutro  norte,  conforme  cediço,  eventual  mácula  existente  na
fase inquisitória (o que não é o caso), não traduz nulidade para o procedimento em
contraditório, motivo pelo qual, rejeito a preliminar.

No mérito, requer o apelante a sua absolvição, por ausência de
dolo ou culpa, ao fundamento de que não tinha conhecimento acerca da origem ilícita
dos objetos apreendidos.

Compulsando  os  autos,  vejo  que  não  merece  prosperar  tal
irresignação.

Inicialmente cumpre consignar que do exame dos autos verifica-
se que os elementos de provas são fortes e incontroversos, os quais afastam qualquer
dúvida  acerca  da  materialidade  e  da  autoria  do  crime  de  receptação,  sendo  esta
esclarecida pelos depoimentos testemunhais e demais elementos de convicção trazidos
aos autos. 

José  Chaves  de  Oliveira  Júnior,  agente  de  investigação  da
Polícia  Civil,  o  qual  relatou  que  havia  uma denúncia  pelo  197 (GENTEL) sobre  a
ocorrência  do crime de receptação de celulares  e  outros parelhos eletrônicos  e,  que
paralelamente, também acontecia de vítimas de assalto irem até a delegacia mostrar que
estavam localizando seu aparelho celular e muitas vezes eram mostrados localizações
muito próximas a casa do acusado. Acrescentou também que participou da diligência de
busca e apreensão na casa da mãe do acusado e que lá encontraram uma mochila com
muitos celulares, os quais não tinham nota fiscal, além de quatro televisores.



Também fora ouvida a testemunha Maria Rita Falcão Limeira
Castro,  agente de investigação da Polícia Civil,  a qual afirmou que foram recebidas
inúmeras denúncias contra o denunciado, que tem conhecimento que o réu é conhecido
por toda sua vizinhança por negociar com bandidos da zona leste de Campina Grande, e
que após investigações ficou constatado que sempre após grandes  shows na cidade,
muitos meliantes se deslocavam até a casa do acusado para vender celulares furtados ou
roubados durante o evento. Ademais, relatou que em um de seus plantões foram pegos
dois meliantes na porta da casa do denunciado, logo após terem roubado um rapaz na
Avenida Brasília, e que os mesmos afirmaram que estavam naquele local para berber
um copo d’ água.

Ainda em seu testemunho, afirmou a policial  Maria Rita,  que
participou da operação de busca e apreensão, onde foram encontrados vários aparelhos
celulares frutos de furto durante o show do “Safadão”, ocorrido na Cidade de Campina
Grande.

Nesto  contexto, ante  os  depoimentos  firmes  e  uníssonos  das
testemunhas que relataram as condições e circunstâncias em que se deu o flagrante do
crime apurado nos autos pelo apelante, considero que a defesa não trouxe elementos
de  convicção  aptos  a  sedimentar  as  alegações  acerca  do  desconhecimento  da
origem ilícita dos objetos.  Dúvidas não há de que Nixon Rahnemay da Silva devia
saber ser produto de roubo/furto, restando caracterizando, assim, o crime de receptação.

 
In  casu,  cumpre  ressaltar  que  meras  alegações  de

desconhecimento da  origem ilícita  dos  bens  adquiridos  não dão espaço  para  a
suscitação de dúvida razoável em prol do réu/apelante, mormente quando se atua
no  ramo  de  conserto,  compra  e  venda  de  aparelhos  celulares,  televisores  e
eletrônicos (produto de roubo e furtos), sem a menor cautela quanto à origem dos
mesmos, o que exclui qualquer alegação de ter agido o apelante de boa-fé.

Vejamos a fundamentação dada pelo magistrado sentenciante na
análise do caso concreto:

“ Quanto ao fato, extrai-se do caso caderno processual que o acusado atua
no ramo de compra e venda de aparelhos celulares nas proximidades do cine
capitólio  e,  durante  o  cumprimento  de  mandado  de  busca  e  apreensão,
policiais  civis  apreenderam  vinte  e  quatro  aparelhos  celulares,  quatro
aparelhos  de  TV  e  outros  eletrônicos,  sendo  grande  parte  desses  bens
produto de crimes.
Com efeito, ainda durante o inquérito policial, várias vítimas compareceram
e tiveram restituídos seus pertences, conforme autos de entrega de fls. 21, 25,
29, 34, 38, 42, 47, 51 e 55.    
Apesar das circunstâncias evidenciadas nos autos, tanto em juízo, como em
juízo,  o  réu  negou ter  conhecimento  sobre  a  origem criminosa  dos  bens
encontrados em seu poder.
Enquanto na hipótese de receptação constante do caput do art. 180 do CP o
legislador requer que o agente, ao realizá-la, saiba da origem criminosa da
coisa; no caso da receptação qualificada, a exigência legal não é a de que o
agente saiba, mas, sim, a de que o sujeito ativo da infração deva saber que a
coisa receptada tem origem espúria.
Nesta feita,  o tipo subjetivo do delito em questão se satisfaz com o dolo
eventual, pelo qual o agente assume o risco de produzir o resultado, por não
tomar as devidas cautelas.  
Por  tratar-se,  outrossim,  de  um  estágio  meramente  subjetivo  do
comportamento,  a  aferição  quanto  ao  elemento  moral  é  sutil  e  de  difícil



comprovação,  pelo  que  a  jurisprudência  vem  emprestando  aos  indícios
resultantes da conduta do agente relevante valor probante, principalmente
no que  tange ao dolo indireto:
“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 envolvam a infração”(TACRIMSP – JUTACRIM 96/240).
O  fato  é  que  o  denunciado,  conscientemente,  recebeu  vários  aparelhos
celulares, televisores e eletrônicos, produto de roubo e furtos mesmo, o que
constitui  indício suficiente a ensejar  certeza de que não lhe era possível
desconhecer a sua origem ilícita.
(…)  o  conjunto  probatório,  pois,  é  robusto  e  forma  a  convicção  deste
magistrado  acerca  da  culpabilidade  do  réu,  não  podendo  prosperar  as
afirmações derradeiras de seu ilustre advogado. (...)”.

Ressalte-se, que o legislador optou por punir mais severamente
aquele  que  comete  o  crime  de  receptação  no  exercício  de  atividade  comercial  ou
industrial,  alcançando também aquele que embora não tivesse certeza, devesse saber
tratar-se de produto de crime, punindo-o, igualmente, a título de dolo eventual.

 Vale  dizer  que,  a  atividade  mercantil  desenvolvida  pelo  réu,
mesmo que de caráter informal e precário equipara-se à atividade comercial necessária à
configuração do tipo penal previsto no § 1º do art. 180 do CP.

Nesse sentido: 

“(...) Assinale-se que o próprio legislador, visando dissipar quaisquer dúvidas
no tocante à forma do comércio exercido pelo agente, explicitou no parágrafo
segundo  que  equipara-se  à  atividade  comercial,  para  efeito  do  parágrafo
anterior,  qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o
exercido  em residência."  (PRADO, Luiz  Regis.  Curso  de  Direito  Penal
Brasileiro, 4.ª ed. rev. e atual., São Paulo, Editora RT, 2005, vol. 2, p. 683-
4.).

Pratica, portanto, o delito do § 1º do art. 180 do CP o agente
que, no exercício de sua atividade comercial (mesmo que informal), vende ou expõe à
venda mercadoria que devia saber ser roubada, sem fazer prova da sua origem lícita, por
meio de nota fiscal, ou qualquer outro elemento relacionado com a aquisição, sendo
certo  que  tais  circunstâncias,  diante  da  experiência  do  réu  no  ramo  comercial,
permitiam-lhe concluir que o produto era de origem ilícita.

A Propósito: 

RECURSO  ESPECIAL.  RECEPTAÇÃO  QUALIFICADA.  SANÇÃO
PENAL APLICADA À  RECEPTAÇÃO  SIMPLES.  IMPOSSIBILIDADE.
DOLO  EVENTUAL.  CRIME  PRATICADO  EM  ATIVIDADE
COMERCIAL.  JUÍZO  DE  REPROVAÇÃO  OPERADO  PELO
LEGISLADOR.
ENTENDIMENTO  DA TERCEIRA SEÇÃO.  DOSIMETRIA DA PENA
REVISTA. RECURSO PROVIDO.
1. Art. 180, § 1°, do Código Penal. Dolo eventual. Receptação praticada
no contexto de atividade comercial. Sanção penal que deve corresponder
ao referido tipo.
2. A conduta do recorrido se ajusta à figura típica do art. 180, § 1°, do
Código Penal, motivo pelo qual a sanção pelo ilícito deve considerar os
padrões de censurabilidade ali  adotados,  haja vista  inexistir qualquer
violação ao princípio da proporcionalidade, sobretudo, por se tratar de
juízo valorativo realizado pelo Legislador, com intuito punir com mais
rigor a receptação praticada em atividade comercial. Precedente: EResp



n. 879539/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção.
3. Dosimetria da pena revista.
4. Recurso especial provido, a fim de aplicar a sanção prevista no art. 180, §
1°, do Código Penal à conduta do recorrido e, por conseguinte, condená-lo a
pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43
(quarenta  e  três)  dias-multa,  em  regime  aberto,  mantendo-se  os  demais
aspectos do acórdão condenatório.
(REsp  1274234/PR,  Rel.  Ministro  VASCO  DELLA  GIUSTINA
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/RS),  SEXTA  TURMA,
julgado em 25/10/2011, DJe 17/11/2011)

Destarte,  diante  do  vasto  acervo  probatório  colacionado  aos
autos  e  da  perfeita  subsunção  da  conduta  ao  tipo  penal  de  receptação  qualificada,
previsto  no  §  1º  do  art.  180  do  Código  Penal,  impõe-se  a  manutenção  do  decreto
condenatório firmado em primeira instância. 

Com  isto,  cumpre destacar que a decisão verberada, com
relação à autoria e materialidade do crime de receptação não merece reparos, devendo
ser mantida em todos os seus termos, já que a narrativa da peça basilar acusatória foi
demonstrada a contento durante todo o decorrer do processo, restando pródiga em
fornecer os elementos necessários e suficientes à formação da convicção do magistrado.

Portanto,  não  assiste  razão  ao  apelante  quanto  ao  pedido  de
absolvição.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Oficie-se  ao  juízo  processante,  comunicando-lhe  o  teor  desta
decisão.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio Murilo da Cunha Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e  Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, vogal). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator




