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Acompanha o presente recurso cópia do acórdão proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial 
nº 356.814/SP (STJ, Quinta Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 19.09.2013, DJe 26.09.2013), que ora se 
apresenta como paradigma. 

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 427 

RECEPTAÇÃO – FOLHAS DE CHEQUE PREENCHIDAS E 

ASSINADAS PELO CORRENTISTA, SUBTRAÍDAS APÓS 

EMISSÃO – TIPICIDADE.  

Caracteriza o crime de receptação, previsto no arti go 180 e 

parágrafos do Código Penal, quando o objeto materia l do delito 

for folha de cheque preenchida e assinada pelo corr entista, 

objeto de anterior crime patrimonial, praticado apó s sua 

emissão.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de Apelação Criminal nº 0002517-49.2006.8.26.0072, em que figura como 

apelante M.V.C., vem perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 

105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, art. 255, § 2o, do 

RISTJ e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL  

para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante 

aduzidos: 

 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

   O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Bebedouro condenou M.V.C., por infração ao art. 180, § 1º, c.c. art. 71, do 

Código Penal, a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além 
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de 10 dias-multa (no piso), substituída a pena prisional por 02 restritivas de 

direitos (fls. 1825/1829). 

   Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar 

descritas na denúncia, o acusado recebeu, ocultou e utilizou, por diversas 

vezes, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisas que 

sabia ser produto de crime, consistentes em várias cártulas de cheque 

preenchidas e assinadas pelos correntistas, que haviam sido deles 

subtraídas. 

   Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se 

pelo seu desprovimento (fls. 1872/1875). 

   Todavia, a Egrégia 14ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo deu “provimento ao apelo de M.V.C. para absolvê-lo com 

fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal” (fls. 1889).  

    Segue transcrito o v. acórdão (fls. 1882/1890):  
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    Vislumbrando possível necessidade de aclaramento do v. 

acórdão, porquanto a hipótese dos autos NÃO se tratava de receptação de 

cártulas ‘em branco’, esta Procuradoria-Geral de Justiça opôs embargos de 

declaração (fls. 1893/1896) para que fosse considerado o fato de as folhas 

recebidas estarem preenchidas pelos correntistas.  

 

    Entretanto, os embargos foram rejeitados nos seguintes 

termos (1906/1910): 
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   Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no art. 180 e parágrafos, do Código Penal, bem como 

dissentiu de anterior julgamento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, autorizando o presente inconformismo, com base nas alíneas “a” 

e “c” do inciso III do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 

 

“São típicas as condutas previstas no art. 180 e 

parágrafos do Código Penal quando o objeto 

material do crime for folha de cheque preenchida e 

assinada pelo correntista, objeto de anterior crime 

patrimonial, praticado após sua emissão.” 

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (art. 180 e parágrafos, do Código Penal) 

 

   O art. 180 do Código Penal está assim redigido: 

 

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, 
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de 
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba 
ou oculte:                    

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 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.                  

(...) 
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§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela 
desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de 
quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as 
penas.   

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide 

em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 

48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esse dispositivo de lei federal ao 

consignar expressamente “ser atípico o recebimento ou a aquisição de 

cártulas de cheques produtos de crimes” (fls. 1908), ainda que preenchidos, 

porquanto “os bens, em si mesmos considerados, são destituídos de 

expressão econômica minimamente relevante” (fls. 1909). 

    Com efeito, doutrina e jurisprudência são claras em 

reconhecer a tipicidade das condutas previstas no art. 155 e art. 180 e 

parágrafos do Código Penal quando o objeto material for folhas de 

cheques ou títulos de crédito preenchidos e assinados.  

    VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES1, com sua proficiência, 

consigna: “Quando se trata de cheque já preenchido em determinado valor 

e assinado pelo correntista, a jurisprudência não tem tido dúvida em 

                                           
1 ‘Direito Penal - Parte Especial’ - 6ª Ed. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 334. 
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reconhecer o delito de furto, como no caso de funcionário que subtrai os 

cheques recebidos pelo estabelecimento comercial, os quais estavam no 

cofre da empresa aguardando o momento para serem descontados. 

Quando se trata, contudo, de cheques em branco, há duas correntes, pois 

alguns entendem que, enquanto não preenchidos, não têm valor 

econômico, não configurando o furto, ao passo que outros reconhecem 

referido valor e a existência do crime”. 

    É evidente que, em sendo hábil à caracterização do crime 

antecedente (furto, no caso), as folhas de cheque preenchidas  e assinadas 

também são hábeis à caracterização do crime de receptação das mesmas 

folhas. 

    Nesse sentido, o mesmo autor2, citando NELSON HUNGRIA, 

complementa: “’A receptação pode ser definida como o crime que acarreta 

a manutenção, consolidação ou perpetuidade de uma situação patrimonial 

anormal, decorrente de um crime anterior praticado por outrem’ 

(Comentários ao Código Penal, v. VII/296, Forense, 1955)”. 

   Apreciando a matéria, o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA vai além, ao entender que basta que a cártula de cheque esteja 

assinada para que possa ser objeto de crime contra o patrimônio, eis que 

nessas condições, diferentemente de uma cártula totalmente em branco, 

assume feição de título ao portador, dotado, pois, de valor econômico 

intrínseco: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO 
QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. 
IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO OBJETO NÃO VERIFICADA. 
CÁRTULA DE CHEQUE ASSINADA MAS NÃO PREENCHIDA. 
TÍTULO AO PORTADOR. VALOR ECONÔMICO INTRÍNSECO.  

                                           
2 ‘Direito Penal - Parte Especial’ - 6ª Ed. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 499. 
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I - A cártula de cheque assinada, ainda que não preench ida, pode 
ser objeto de crime contra o patrimônio, eis que ne ssas 
condições, diferente do cheque totalmente em branco , assume 
feição de título ao portador, dotado assim de valor  econômico 
intrínseco.   

II - A caraterização de crime impossível, por absoluta 
impropriedade do objeto, requer, nos delitos patrim oniais, que a 
res seja completamente destituída de valor econômic o, situação, 
por sua vez, não verificada na hipótese . Ordem denegada. (HC nº 

110.587/DF, relator o Ministro Felix Fischer, DJe 2/2/2009) - 

(destacamos) 

 

    Assim, ao se negar-se tipicidade à conduta de receber, ocultar 

e utilizar, no exercício de atividade comercial, coisas que sabia ser produto 

de crime, consistentes em várias cártulas de cheque preenchidas e 

assinadas pelos correntistas, que haviam sido deles subtraídas, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou vigência e contrariou o 

art. 180 e seus parágrafos do Código Penal. 

 

 

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  

 

    O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem decidido que 

são típicas as condutas previstas no art. 180 e parágrafos do Código Penal 

quando o objeto material do crime for folha de cheque preenchida e 

assinada pelo correntista, objeto de anterior crime patrimonial, praticado 

após sua emissão. 
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3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

   No julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

356.814/SP (STJ, Quinta Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 

19.09.2013, DJe 26.09.2013), cujo acórdão se oferece como paradigma e 

que se encontra publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia 

em anexo), a COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA assim decidiu: 

 

 

 

   Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão: 
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 Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o acórdão 

recorrido. 

 

3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

   Para o v. acórdão recorrido: 

“revendo posicionamento anterior, tenho que o recebimento ou 
aquisição apenas de cártulas de cheques produtos de crime anterior - 
papéis que, de si, não ostentam valor econômico - não configura o crime 
de receptação, mas mero meio para eventual prática de estelionato” (fls. 
1885). 

“De todo irrelevante, data vênia, para a exata compreensão do 
quanto decidido, que os Arestos citados em reforço à fundamentação 
tenham-se referido a casos em que os títulos de crédito - objeto das 
respectivas condutas - não se encontravam preenchidos e assinados. 

Mister seria, para demonstrar que a jurisprudência diverge da tese 
adotada pelo V. Acórdão embargado, que o embargante trouxesse à 
colação Arestos do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 
cheques preenchidos podem ser objetos materiais de receptação. 

Na verdade, tanto numa quanto noutra hipótese, os bens, em si 
mesmos considerados, são destituídos de expressão econômica 
minimamente relevante.  

Afinal, em ambos os casos, força convir, eles continuam a não 
passar de meras folhas de papel”. (fls. 1909) 

 

    Já o aresto paradigma: 

“É certo que esta Corte Superior possui precedentes no sentido de 
que não se caracteriza o crime de receptação quando o objeto material 
do delito for cheque em branco. Noutro plano, contuto, reside a realidade 
dos autos, que revela a conduta típica de adquirir cheque devidamente 
assinado e preenchido pelo correntista, mas que foi objeto de furto após 
a emissão (...).  
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   Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, a tipicidade das condutas previstas no art. 180 e 

parágrafos do Código Penal quando o objeto material do crime for folha 

de cheque preenchida e assinada pelo correntista, objeto de anterior 

crime patrimonial, praticado após sua emissão. 

 

    Em síntese: 

 

 

Para o acórdão impugnado, ainda que preenchidos e 

assinados, “os bens, em si mesmos considerados, são 

destituídos de expressão econômica minimamente relevante” 

Para o aresto paradigma, em sentido contrário, é “conduta 

típica de adquirir cheque devidamente assinado e 

preenchido pelo correntista, mas que foi objeto de furto 

após a emissão”. 

 

 

   Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

jurisprudencial do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afastando-se 

o entendimento adotado no acórdão recorrido.  

 

4. DO PEDIDO 
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    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal, bem como o dissenso jurisprudencial 

quanto aos temas destacados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a 

fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a cassação dos 

v. acórdãos de fls. 1882/1889 e 1906/1910, com restabelecimento da r. 

sentença de fls. 1825/1829 e das penas lá aplicadas. 

 

   São Paulo, 10 de fevereiro de 2017. 

 
 

MARIA APARECIDA BERTI CUNHA 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 

 

 
MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

 PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 


