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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 318 

RECEPTAÇÃO – FORMA QUALIFICADA – DOLO DIRETO E DOLO 

EVENTUAL – TIPIFICAÇÃO 

O crime de receptação qualificada (artigo 180, § 1º, do Código Penal) 

pode ser praticado tanto com dolo direto quanto com dolo eventual.  

(D.O.E., 18/11/2009, p. 59) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos da Apelação Criminal nº 993.07.025358-4, 

Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante o 

sentenciado P.C.C., vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição da República, 
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artigo 255, § 2o, do RISTJ, artigo 26 da Lei nº 8.038/90 e artigo 

541 e § único do Código de Processo Civil, interpor Recurso 

Especial para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de v. acórdão 

da E. Décima Segunda Câmara Criminal, pelos motivos adiante 

aduzidos: 

 

 

 

 

1. A  HIPÓTESE  EM  EXAME  

 O sentenciado P.C.C., inconformado com a r. 

decisão da Comarca de Vargem Grande do Sul  – que o 

condenou às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial 

aberto, mais pagamento de 10 dias-multa, por infração ao art. 

180, § 1º, do Código Penal1 –, apelou, pleiteando absolvição dada 

                                            
1 Sentença – fls. 735/744 
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a insuficiência de prova quanto ao dolo; alternativamente, 

requereu a desclassificação para a modalidade culposa do delito2. 

A Colenda Décima Segunda Câmara Criminal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decidindo 

por votação majoritária, acolheu parcialmente o apelo do réu para, 

“DESCLASSIFICADA A CONDUTA PARA O ART. 180, CAPUT, 

DO CP, REDUZIR AS PENAS DO APELANTE A UM ANO DE 

RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO-SE A 

CORPORAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE”3.  

Assim entenderam os Doutos Julgadores, em voto 

do ilustre relator Des. VICO MAÑAS, ora transcrito por imagem: 

 

                                            
2 Apelação – fls. 802/830 
3 Acórdão – fls. 860/870 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 A causa foi decidida por Tribunal Estadual que 

julgou Apelação, não se tratando de reexame de prova e, sim, de 

questão estritamente jurídica. O v. acórdão divergiu de julgados 

de outros Tribunais, legitimando, dessarte, a interposição do 

presente recurso especial, pelas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional. 

 

 

2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA À LEI FEDERAL 

 A Egrégia Corte Paulista desclassificou a conduta 

do recorrido para o tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, 

porque o agente teria agido com dolo direto. Segundo aquele 

entendimento, “o art. 180, § 1o, do Código Penal, como indica a 

expressão "deve saber", só se aplica aos casos em que o  agente 

tenha agido com dolo eventual. Desse modo, não obstante a prática 

da conduta no exercício de atividade empresarial, Paulo só poderia 
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ter sido considerado como incurso no "caput" do dispositivo legal” 

(fls. 295). 

 Dispõe o §1º do art. 180, CP: 

§ 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: 
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996) 

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. (Redação 
dada pela Lei nº 9.426, de 1996) 

        

 Não se discute que esse tipo penal, com a redação 

dada pela Lei nº 9.426/96, pune o comerciante ou industrial que, 

no exercício de sua atividade, comete a receptação. A única razão 

para distinguir a conduta  é para impor uma sanção penal mais 

grave ao crime próprio cometido por comerciante ou industrial. 

 Convém lembrar a discussão legislativa que 

justificou o tratamento mais severo do tipo penal em apreço. 

 A Lei 9.426, de 24 de dezembro de 1996, 

reproduziu fielmente o Projeto de Lei nº 725, de 1995, enviado 
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pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, quando ocupante 

do Ministério de Estado da Justiça o ora Ministro e ex-Presidente 

do Supremo Tribunal Federal, NELSON JOBIM. 

 Justificou-se, na Mensagem nº 784 – que 

acompanhou o projeto –, a razão da necessidade de alteração 

legislativa, bem esclarecedora de seu escopo: 

“....... 

7. As propostas de modificação ao art. 180 têm dois 
objetivos: ampliar o rol de condutas da receptação, a fim de 
aprimorar a repressão quanto àquele que transporta ou conduz a 
coisa que sabe ser produto de crime. Na sistemática vigente, tal 
conduta ou se ajusta ao favorecimento real (art. 349 do Código 
Penal), crime de menor gravidade, ou é forma de participação no 
furto ou na receptação. O novo enquadramento é mais 
adequado porque nem sempre aquele que transporta ou conduz 
objeto do crime participa do furto ou roubo, ou de receptação. 
Além disso, a inovação afronta problemas da natureza 
processual especialmente quanto à competência, quando o furto 
ou roubo foi cometido em comarca distante. A inclusão dos 
núcleos propostos permite a repressão direta e autônoma, sem 
prejuízo, é claro, de  acusação por participação em crime mais 
grave se isso se demonstrar. 

8. Por outro lado, cria-se a figura de receptação 
qualificado para aquele que faz da receptação um 
comércio, ainda que clandestino, conduta de maior 
gravidade e dano social do que a receptação 
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individualizada ou simples. A grande incidência da 
receptação na atualidade, fator preponderante da 
ampliação dos casos de furto e roubo, é a receptação 
profissional, que vem, em geral, acompanhada do 
desmonte da coisa para venda dos componentes, 
dificultando sua identificação e recuperação. Nos dias de 
hoje, a receptação simples é insuficiente para coibir a 
atividade dos chamados “desmanches” de veículos, jóias, 
computadores e outros equipamentos. Daí a proposta da 
figura qualificada, com pena significativamente maior. 

9. A nova conduta é incriminada mediante a inclusão de 
parágrafos ao art. 180, com renumeração e revisão dos demais. 

(...) 

Espera-se, com essas propostas de inovação, dar aos 
órgãos de persecução penal os instrumentos legais adequados à 
repressão de uma grave e crescente forma da criminalidade,  no 
momento em que avultam os prejuízos patrimoniais, 
acompanhados, em grande número de casos, de violência contra 
a pessoa, corrupção e de criminalidade organizada.” 

 

 O tipo subjetivo do art. 180, §1º, do Código Penal 

utiliza-se da expressão deve saber produto de crime, o que tem 

gerado diversas opiniões sobre o assunto, como aquela 

consagrada pelo professor DAMÁSIO E. JESUS, citada e adotada 

no v. acórdão recorrido. Contudo, tal tese deve ser rejeitada. A 
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melhor interpretação para a espécie é a de que esse dispositivo 

não pode ser interpretado literalmente. A incriminação do tipo 

penal foi assim disposta não só para alcançar aquele que age 

com dolo direto, mas principalmente o comerciante ou industrial 

que atua com dolo eventual.  

 LUIZ REGIS PRADO (Curso de Direito Penal 

Brasileiro, São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, vol. 2, 2000, p. 

604-605) bem resume o problema: 

 “O tipo subjetivo centra-se na expressão deve saber 
empregada pelo legislador. Consigne-se, por oportuno, que o 
saber, no delito de receptação, implica o conhecimento pleno e 
absoluto por parte do agente da procedência criminosa da coisa 
por ele obtida. O dever saber, empregado na receptação 
qualificada, não expressa esta certeza sobre a realidade e, sim, 
um juízo de dúvida a respeito da origem criminosa da res. O 
agente, porém, mesmo diante de tal circunstancia, prefere 
continuar a sua conduta tendente à produção do resultado e 
“entre o renunciar à conduta e o risco de com ela concretizar o 
tipo, prefere essa atitude em detrimento daquela. Isso quer dizer 
que o agente opera com dolo eventual”. O elemento subjetivo 
especial do tipo está representado pelo particular fim de agir do 
agente, consistente em obter proveito ilícito para si ou para 
outrem (animus lucrandi). 

 Costuma-se apontar que a expressão deve saber constitui 
elemento subjetivo do injusto. Contudo, deve ser repelita tal 
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tese, já que antes do advento da Lei nº 9.426/96 era pacífico o 
entendimento de que a receptação dolosa só era admissível 
através do dolo direto e a inovatio legis teve por escopo permitir a 
incriminação ainda quando o agente atue com dolo eventual. 
Discute-se, também, se na hipótese de o agente atuar com dolo 
direto deve responder pela norma em estudo, já que o legislador 
utilizou-se tão-somente da expressão deve saber. A péssima 
redação da norma, aliada à interpretação literal, leva, de fato, ao 
entendimento preconizado por alguns de que a norma 
incriminadora não abrange a conduta de quem “age com dolo 
direto”. No entanto, a intenção do legislador foi de que não 
apenas o dolo direto como também o dolo eventual implicarão 
no reconhecimento do crime de receptação. No caso, o 
legislador disse menos do que queria expressar e deve-se buscar 
o espírito normativo, ampliando-se o alcance da expressão 
utilizada no tipo, aplicando-se, por conseguinte, a interpretação 
extensiva”. 

 

 Com a mesma percuciência, GUILHERME DE 

SOUZA NUCCI (Código Penal Comentado, São Paulo, ed. 

Revista dos Tribunais, 2002, 2ª ed., p. 602-603) repele a tese 

aplicada no v. aresto impugnado: 

“(...) Ocorre que, a despeito do princípio da reserva legal, não se 
proíbe no direito penal o emprego da interpretação extensiva, 
nem tampouco da interpretação teleológica. O que se vê na 
aparente contradição existente entre o caput e o §1º do art. 180 é a 
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mesma situação ocorrente com inúmeros outros dispositivos que 
contam com a mesma imprecisão técnica do legislador. É 
evidente que a conduta mais grave é a do §1º, que é uma 
autentica receptação qualificada, alterando-se o mínimo e o 
máximo abstratamente fixados para a pena, quando o delito for 
cometido por comerciante ou por um industrial, possuidor de 
maior facilidade para cometer receptações, diante da sua própria 
atividade profissional que lhe fornece infra-estrutura (como o 
mencionado caso dos “desmanches”), tanto que o tipo penal, no 
caso do §1º, usa os verbos “ter em depósito”, “desmontar”, 
“montar”, “remontar”, “vender”, “expor à venda”, não 
elencados no caput, é lógico que é muito mais grave do que a 
receptação simples. Houve um lapso na redação da figura 
qualificada, que merecia, expressamente, as expressões “que sabe 
ou deve saber ser produto de crime”. Entretanto, não cremos ser 
suficiente tal omissão para haver total despreza à pena fixada no 
preceito secundário. Lembremos que também a pena obedece ao 
princípio da legalidade, bem como ao princípio da 
indeclinabilidade, não podendo deixar de ser aplicada por conta 
da vontade do juiz. Assim, pensamos ser o caminho mais 
adequado interpretar com lógica o pretendido pelo legislador 
(...)”.  

 

 Como se vê, a conduta prevista no art. 180, §1º, do 

Código Penal é, na verdade, mais grave que aquela prevista no 

caput deste mesmo dispositivo, porque atinge uma modalidade de 
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receptação mais lesiva para a sociedade e, além disso, contenta-

se com o simples dolo eventual para incriminar o agente.  

 Desta forma, o v. acórdão negou vigência ao tipo 

subsidiário do artigo 180, §1º, do Código Penal, ao desclassificar 

a conduta do agente para o tipo previsto no caput do art. 180 do 

Código Penal. 

 

 

3. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – DECISÃO PARADIGMA 

 A Egrégia 5ª Turma do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em 02/12/2008, no julgamento do Habeas Corpus  nº 

116.728/SP, relatado pela Ministra LAURITA VAZ, publicado na 

Revista Eletrônica de Jurisprudência, DJ 02/12/2008 – que ora se 

oferta como paradigma –, assim decidiu: 

HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO 
QUALIFICADA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO 
DO DOLO DIRETO PELAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
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PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. 

1. As instâncias ordinárias reconheceram que os Pacientes 
sabiam que a coisa era produto de crime, portanto, se o 
dolo eventual, nos termos da jurisprudência reiterada do 
Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para configurar o 
tipo de receptação qualificada, com mais razão deve-se 
aplicar a pena mais grave aos condenados pela prática do 
crime com dolo direto, como no caso dos autos. 

2. Em que pese a imprecisão técnica do legislador ao 
redigir o § 1º do art. 180 do Código Penal, não há razão para 
suspender a eficácia da sentença condenatória, afastando a 
aplicação da pena mais gravosa prevista para a receptação 
qualificada pelo fato de o crime ser praticado no exercício 
de atividade comercial ou industrial, obviamente mais 
grave que a figura simples. 

3. Habeas corpus denegado. 

(HC 116728/SP, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 19/12/2008) 

   

 Eis o voto e o relatório que integram o v. aresto: 

RELATÓRIO 

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:  

“Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em 
favor de CLÁUDIO ROBERTO MANOEL e VICENTE 
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SILVA GOMES OLIVA, contra acórdão proferido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, negando 
provimento ao apelo defensivo, preservou a sentença 
condenatória de primeiro grau. 

O primeiro Paciente foi condenado como incurso no art. 
180, §§ 1º e 2º (por sete vezes), em concurso material, à pena de 
21 anos de reclusão. O segundo Paciente, por sua vez, foi 
condenado como incurso nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, e 
180, §§ 1º e 2º (por seis vezes), do Código Penal, também em 
concurso material, à pena de 23 anos, 07 meses e 06 dias de 
reclusão. O regime prisional foi o inicial fechado. 

Sustenta o Impetrante, em suma, a inconstitucionalidade 
do parágrafo primeiro do art. 180 do Código Penal, e busca, 
liminarmente e no mérito, "suspender a eficácia da sentença 
condenatória, exclusivamente no que diz respeito as receptações qualificadas 
[...] até que se defina no Supremo Tribunal Federal, a (in) 
constitucionalidade do § 1º, do art. 180 do CP" (fl. 14). 

Junta cópia de liminar concedida no Pretório Excelso, em 
processo onde se discute a mesma matéria. 

O pedido liminar foi indeferido nos termos da decisão de 
fls. 70P42. 

Estando os autos devidamente instruídos, as informações 
foram dispensadas. 

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 75P83, 
opinando pela denegação da ordem. 

É o relatório.” 
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VOTO 

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ 
(RELATORA):  

“A ordem não merece concessão. 

Como bem asseverou o Ministério Público Federal, o 
Impetrante sustenta a que o § 1º do art. 180 do Código Penal, 
modificado pela Lei n.º 9.426P96, "feriria o princípio da 
proporcionalidade, o que teria ocorrido em razão da referida lei inserir o 
'devia saber' (dolo eventual), de menor censurabilidade, em figura autônoma 
(§ 1º), com pena de 3 a 8 anos de reclusão, subsistindo o 'sabia' (dolo 
direto) do caput, de maior reprovabilidade, com pena de 1 a 4 anos" (fl. 
79). 

Entretanto, em que pese a imprecisão técnica do legislador 
ao redigir o § 1º do art. 180 do Código Penal, não há razão para 
suspender a eficácia da sentença condenatória, afastando a 
aplicação da pena mais gravosa prevista para a receptação 
qualificada pelo fato de o crime ser praticado no exercício de 
atividade comercial ou industrial, obviamente mais grave que a 
figura simples. 

Confira-se, sobre o tema, a lição de Guilherme de Souza 
Nucci: "O tipos penais valem-se das expressões 'sabe' ou 'deve saber' para 
ressaltar, quando é o caso, a possibilidade de punir o crime tanto por dolo 
direto, quanto por dolo indireto, embora não nos pareça ser esta a melhor 
solução pois bastaria ao legislador servir-se de fórmula mais objetiva, 
dizendo em um parágrafo, se desejasse, que o crime somente é punido por 
dolo direto. E, inexistindo tal advertência, presumem-se naturalmente as 
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duas formas do dolo." (in, Código Penal Comentado, 6ª edição, Ed. 
Revista dos Tribunais, pág. 759) 

Afinal, se o dolo eventual é suficiente para configurar o 
tipo de receptação qualificada, com mais razão deve-se aplicar a 
pena mais grave aos condenados pela prática do crime com dolo 
direto, como no caso dos autos, onde as instâncias ordinárias 
reconheceram que os Pacientes sabiam que a coisa era produto 
de crime. 

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo 
sentido: 

"HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO 
QUALIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. 
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. 
PRETENSÃO A SER APURÁVEL POR 
COGNIÇÃO PLENA. EXAME FÁTICO. FASE 
EXECUTÓRIA. REVISÃO CRIMINAL. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INOCORRÊNCIA. 

1. O remédio de habeas corpus não se presta a contraditar a 
decisão condenatória, porquanto não permite o reexame do 
material cognitivo, cabendo ao procedimento de cognição plena 
fazê-lo em toda a extensão requerida. 

2. Segundo orientação pacífica desta Corte, não tem 
fundamento a alegação de inconstitucionalidade do § 1º do art. 
180 do Código Penal, porquanto ele descreve conduta apurável 
em tipo penalmente relevante. 
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3. A nulificação do processo pelo cerceamento de defesa deve ser 
atestada somente com a comprovação do efetivo prejuízo ao réu. 

Ordem denegada." (HC 49.444PRJ, 5ª Turma, Rel. Min. 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ de 
13P08P2007.) 

  

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE 
RECEPTAÇÃO. FINS COMERCIAIS. FORMA 
QUALIFICADA RECONHECIDA NA ORIGEM. 
DESCONSIDERAÇÃO DA PENA 
RESPECTIVA E APLICAÇÃO DA SANÇÃO 
PREVISTA PARA A FORMA SIMPLES. 
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 
SUBSIDIARIEDADE. NECESSIDADE DE 
OBSERVÂNCIA DA PENA ESPECÍFICA 
COMINADA. RECURSO PROVIDO. 

1. O reconhecimento da forma qualificada do crime de 
receptação e a aplicação da pena prevista para o tipo básico não 
encontra amparo na legislação pátria, bem como não se 
vislumbra inconstitucionalidade na previsão de sanção mais 
rigorosa na hipótese de receptação para fins comerciais ou 
industriais, cuja especificidade ensejou tutela específica, com 
maior rigor na cominação da pena privativa de liberdade, 
conforme preceito trazido pela Lei 9.426Q96. 

2. A redação do § 1º do art. 180 do Código Penal, embora 
não prime pela congruência dos elementos subjetivos do tipo 
penal em relação à forma simples do caput, é inequívoca em 
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apenar mais gravemente a hipótese de receptação para fins 
comerciais ou industriais quando haja dolo, considerada a 
maior necessidade de repressão a estas formas especiais de 
receptação, por opção legislativa. 

3. Recurso provido para reformar o acórdão proferido pelo 
Tribunal a quo na parte em que reduziu a pena do recorrido e 
restabelecer a pena anteriormente fixada pelo Juízo de 1º 
grau." (REsp 700.887PSP, 5ª Turma, Rel. Min. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 19P03P2007.) 

Ante o exposto, DENEGO a ordem. 

É o voto.” 

(em anexo) 

 

  

3. 1. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 

 Para o acórdão recorrido: 

“Não pode prevalecer, por outro lado, a condenação pela figura 
qualificada do delito.  

O Magistrado sentenciante expressamente reconheceu que o réu 
atuou com dolo direto (fl. 248). Ora, o art. 180, § 1o, do Código 
Penal, como indica a expressão "deve saber", só se aplica aos casos em 
que o agente tenha agido com dolo eventual. Desse modo, não obstante 
a prática da conduta no exercício de atividade empresarial, Paulo só 
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poderia ter sido considerado como incurso no "caput" do dispositivo 
legal. 

Nesse sentido, leciona Damásio E. de Jesus que, "se o 
comerciante devia saber da proveniência ilícita do objeto material, a 
pena é de reclusão, de três a oito anos (§ 1o); se sabia, só pode 
subsistir o 'caput', reclusão de um a quatro anos. A imposição de 
pena maior ao fato de menor gravidade é inconstitucional, 
desrespeitando os princípios da harmonia e da proporcionalidade". 
Por conseguinte, "se o comerciante sabia da origem criminosa do objeto 
material, aplica-se o 'caput' do art. 180 (preceitos primário e 
secundário); se devia saber, o fato se enquadra no § 1o (preceito 
primário), com a pena do 'caput' (preceito secundário)" ("O 'sabe' e o 
'deve saber' no crime de receptação", Boletim do IBCCRIM n° 52). 

De rigor, portanto, a desclassificação para receptação simples.” 

(fls. 295/296) 

 

 Enquanto que para o Excelso Superior Tribunal de 

Justiça: 

“Entretanto, em que pese a imprecisão técnica do 
legislador ao redigir o § 1º do art. 180 do Código Penal, não há 
razão para suspender a eficácia da sentença condenatória, 
afastando a aplicação da pena mais gravosa prevista para a 
receptação qualificada pelo fato de o crime ser praticado no 
exercício de atividade comercial ou industrial, obviamente mais 
grave que a figura simples. 
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Confira-se, sobre o tema, a lição de Guilherme de Souza 
Nucci: "O tipos penais valem-se das expressões 'sabe' ou 'deve saber' para 
ressaltar, quando é o caso, a possibilidade de punir o crime tanto por dolo 
direto, quanto por dolo indireto, embora não nos pareça ser esta a melhor 
solução pois bastaria ao legislador servir-se de fórmula mais objetiva, 
dizendo em um parágrafo, se desejasse, que o crime somente é punido por 
dolo direto. E, inexistindo tal advertência, presumem-se naturalmente as 
duas formas do dolo." (in, Código Penal Comentado, 6ª edição, Ed. 
Revista dos Tribunais, pág. 759) 

Afinal, se o dolo eventual é suficiente para configurar o 
tipo de receptação qualificada, com mais razão deve-se aplicar a 
pena mais grave aos condenados pela prática do crime com dolo 
direto, como no caso dos autos, onde as instâncias ordinárias 
reconheceram que os Pacientes sabiam que a coisa era produto 
de crime.” 

(Revista Eletrônica de Jurisprudência, documento em 
anexo) 

   

 O caso dos autos e o paradigma abrigam hipóteses 

semelhantes, havendo em ambos a ocorrência de crime contra o 

patrimônio (receptação), divergindo seus julgadores acerca do 

dolo com que agiu o agente: se direto ou eventual e sua 

tipificação. 
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 Para a Décima Segunda Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, tendo o agente atuado 

com dolo direto, só pode ser tido como incurso no artigo 180, 

caput, do Código Penal (“O Magistrado sentenciante expressamente 

reconheceu que o réu atuou com dolo direto (fl. 248). Ora, o art. 180, § 

1o, do Código Penal, como indica a expressão "deve saber", só se 

aplica aos casos em que o agente tenha agido com dolo eventual. 

Desse modo, não obstante a prática da conduta no exercício de 

atividade empresarial, Paulo só poderia ter sido considerado como 

incurso no "caput" do dispositivo legal”). 

 O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, não 

faz tal restrição, entendendo que a conduta prevista na forma 

qualificada do delito pode se dar tanto com dolo direto quanto com 

dolo eventual (“Afinal, se o dolo eventual é suficiente para configurar 

o tipo de receptação qualificada, com mais razão deve-se aplicar a 

pena mais grave aos condenados pela prática do crime com dolo 

direto, como no caso dos autos, onde as instâncias ordinárias 

reconheceram que os Pacientes sabiam que a coisa era produto de 

crime.”). 
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 Mais acertado, a nosso ver, o entendimento do C. 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

  

4. O PEDIDO 

 Diante de todo o exposto, demonstrado 

fundamentadamente o dissenso pretoriano, aguarda o Ministério 

Público do Estado de São Paulo que seja deferido o 

processamento do presente Recurso Especial por essa E. 

Presidência; e, posteriormente, que ele seja conhecido e provido 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de cassar o v. 

acórdão recorrido para que seja mantida a condenação tal qual 

disposta em Primeiro Grau. 

São Paulo, 21 de agosto de 2009. 

 

 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
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