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PROTOCOLO MP/PR Nº 8679/2015
INQUÉRITO POLICIAL Nº 009941-15.2013.8.16.0028
ORIGEM:  1ª  VARA  CRIMINAL  DO  FORO  REGIONAL  DE  COLOMBO  -  COMARCA  DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
INDICIADOS: DAVID ALVES E JORGE PAULO DOMINGOS
OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EMENTA: RECEPTAÇÃO  SIMPLES  (CP,  ART.  180,  “CAPUT”).  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DA ANTERIOR ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO RECEPTADO.
ATIPICIDADE. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de Inquérito Policial  foram inaugurados por auto de

prisão em flagrante para apurar a prática, em tese, dos crimes de furto e receptação

(artigos 155, caput e 180, caput, ambos do Código Penal) e de crime contra a fauna (Lei nº

9605/98), supostamente ocorridos no Município de Curitiba, PR, em 28.02.2013, tendo

como indiciados David Alves e Jorge Paulo Domingos.

No  transcorrer  das  investigações,  o  Ministério  Público  elaborou  a

promoção de arquivamento de fls. 221/222, relativamente ao delito de furto simples (CP,

art. 155, caput), supostamente ocorrido em Curitiba, o que foi acolhido judicialmente (fls.

223), com deslocamento de competência ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Colombo, PR,

para processamento do suposto crime de receptação (CP, art. 180, caput).
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Em sequência,  sobreveio a  promoção de arquivamento de fls.  228/229,

elaborada  pela  Promotora  de  Justiça  Lucila  Maria  S.  A.  Guedes,  ao  fundamento  de

atipicidade  de  conduta,  em  razão  de  que  não  houve  comprovação  de  que  as  duas

caçambas apreendidas  seriam objeto de furto anterior,  o que,  aliás,  teria  motivado o

arquivamento  dos  autos  perante  o  juízo  criminal  de  Curitiba,  em  relação  ao  então

investigado delito de furto. 

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, o Juiz Hermes da Fonseca Neto

proferiu a decisão de fls. 230, discordando da promoção ministerial de arquivamento em

relação ao delito de receptação, ao argumento de que “há indícios suficientes acerca da

origem espúria do bem”  (fls. 230).  Nestes termos, determinou o encaminhamento dos

autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça, aos fins do disposto no art. 28 do Código de

Processo Penal.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O  objeto  de  análise  e  valoração  aos  presentes  autos,  por  parte  desta

Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do disposto no art. 28 do Código de Processo

Penal,  direciona-se à  operação de ratificação ou discordância quanto ao conteúdo do

pronunciamento ministerial de fls. 228/229, que promoveu o arquivamento dos autos de

inquérito policial  em referência,  por  falta  de  justa  causa  ao  exercício  da  ação penal,

relativamente ao delito de receptação (CP, art. 180, “caput”).

Analisando-se o conjunto probatório amealhado aos autos, extrai-se que os

indiciados David Alves e Jorge Paulo Domingos foram presos em flagrante em 28.02.2013

por prática, em tese, do crime de receptação (CP, art. 180 ,  “caput”), quando  mantinham
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em seu poder 2 (duas)  caçambas,  que possivelmente seriam objeto de furto anterior,

tendo como vítima a empresa Intercept. 

Entretanto,  considerando-se  (a) a  inexistência  anterior  de  registro  de

ocorrência  policial  de  furto,  por  parte  da  empresa  Intercept,  (b) a  ausência  de

comprovação  de  efetiva  propriedade  das  caçambas,  por  parte  da  empresa,  e  (c) a

ausência  de  indícios  suficientes  de  autoria  em  relação  ao  suposto  delito  de  furto,  o

inquérito  policial  relativo  a  este  delito  –  furto  das  caçambas  –,  foi  arquivado

judicialmente, conforme se verifica da promoção de arquivamento de fls. 221/222 e da

decisão judicial de fls. 223 e verso. 

Ante tal quadro, constata-se efetivamente impossível a adequação típica

ao delito de receptação em apuração aos presentes autos, previsto no art. 180, caput, do

Código Penal,1 que para sua configuração exige comprovação inequívoca de que a coisa

apreendida seja objeto de crime anterior. Ou seja, somente se poderá cogitar de prática

do crime de receptação quando existente comprovação de que o objeto receptado tenha

relação com prática de crime anterior. 

Tal exigência probatória, indemonstrável aos presentes autos, se por um

lado foi suficiente a autorizar juridicamente o arquivamento judicial do inquérito policial

destinado à apuração do suposto crime anterior de furto, por outro demonstra a ausência

de adequação entre a conduta do acusado e a tipicidade objetiva e subjetiva do delito

previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal, a evidenciar a falta de justa causa para o

exercício  regular  da  ação  penal,  como  uma  das  hipóteses  de  rejeição  da  denúncia,

prevista no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.2 

1 “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.” 
2 Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
  (...)   
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Nesta linha de reflexão, a doutrina especializada de BITENCOURT:3

A receptação, pode-se admitir, é um crime acessório, consequente, ou,

se se preferir, parasitário de outro crime. Aliás, em sua tipificação legal

consta  a  elementar  “coisa...  produto  de  crime”,  significando  que,

necessariamente, a receptação deve ser precedida de outro crime. Na

verdade, embora, por disposição legal, seja irrelevante a identidade ou

responsabilidade  penal  do  autor  do  fato  criminosos  anterior,  é

indispensável que se comprove a existência material do crime de que

proveio a coisa que se diz receptada.  

Este  conjunto  de  argumentos  e  categorias  se  sintoniza  com  a

fundamentada promoção ministerial de arquivamento de fls. 228/229, o que evidencia a

sua  razoabilidade  reflexiva  e  a  sua  adequação  fático-jurídica  ao  conjunto  normativo

atualmente em vigor, a autorizar a legitimação de seu conteúdo, por esta Procuradoria-

Geral de Justiça.

3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto, no exercício das atribuições previstas no art. 28 do Código

de Processo  Penal,  entende-se  pela  ratificação da  promoção de arquivamento de  fls.

228/229,  elaborada  pela  Promotora  de  Justiça  Lucila  Maria  S.  A.  Guedes,  com

consequente devolução dos presentes autos de Inquérito Policial ao juízo de origem, para

  III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”
3 BITENCOURT, Cezar Roberto.  Código Penal Comentado. 8ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014,
págs. 904/905.
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as baixas e comunicações necessárias, inclusive no que se refere à cientificação da Agente

Ministerial em referência.

      Curitiba, 25 de maio de 2015.

       Maurício Cirino dos Santos
                                           - Promotor de Justiça Assessor -
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