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RESUMO 

 

O presente TCC tem por finalidade tratar-se sobre um tema bastante discutido entre 
os renomados juristas penalistas, assim como nas mídias. A criminalização trazida 
pela receptação vem aumentando cada vez mais, impactando de forma significante 
a atual sociedade em que vivemos. O principal objetivo deste trabalho é mostrar de 
forma detalhada a estruturação do delito supracitado, bem como retratar sobre suas 
peculiaridades fazendo vista em cima de aspectos que devem ser considerados 
relevantes levando ao claro leitor um entendimento mais aflorado e acessível. 
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ABSTRACT 

The purpose of this TCC is to deal with a well-discussed topic among renowned 
criminal lawyers, as well as in the media. The criminalization brought about by the 
receptive is increasing more and more, impacting in a significant way the current 
society in which we live. The main objective of this work is to show in detail the 
structuring of the aforementioned offense, as well as to portray its peculiarities, 
looking at aspects that should be considered relevant, leading the clear reader to a 
more open and understandable. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o forte crescimento e evolução da sociedade, a necessidade de uma 

estabilização financeira vem aumentando cada vez mais, e como muitos não 

conseguem alcançar tal avanço, acabam encontrando nos crimes meios garantidores 

de seus sustentos, como por exemplo o adquirimento de produtos baratos que 

possam configurar sua origem duvidosa, caracterizando então no crime de 

receptação. A mídia brasileira, no entanto, tem falado muito sobre o delito da 

receptação, que vem sendo taxado no rol de infrações mais praticados hoje em dia, 

levando consigo o aumento e a preponderância de outros crimes, como roubo, furto e 

o comércio ilegal. 

A problemática focaliza no quanto o crime de receptação vem crescendo cada 

vez mais por conta de um simples pensamento errôneo de adquirir um bem de forma 

mais barata mesmo sabendo que o tal produto vem da decorrência de uma infração. 

Porém, o único esquecimento por quem pratica tal delito é que, no futuro, ele pode 

pertencer a cadeia vitimista. A receptação deve ser discutida com total relevância, 

pois, é uma espécie de crime que pode ser comparado a uma chave que abre portas 

para que outros delitos passam à ser desencadeados. Portanto o estudo detalhado 

desse instituto delituoso é de suma importância para a sociedade em geral, 

principalmente aos leigos que nunca obtiveram conhecimento sobre esse ato ser uma 

infração penal, assegurando um entendimento esclarecedores objetivando a redução 

dos índices de violência gerado pela prática deste crime assim como os demais. 

É evidente que a receptação influi na sociedade de diversas maneiras, afinal o 

receptador sendo ele agente ativo é quem incita o crime devendo este ser 

severamente punido. Contudo, podemos analisar ainda que essa infração, poderia ser 

enfrentada como o fato de ser pressuposto de um crime culposo, e observando 

atentamente sua estruturação. 

O presente trabalho tem por objetivo chamar a atenção para a situação 

problema, demonstrando o quão grande o crime de receptação vem crescendo, e 

como tal ato delituoso deve ser compreendido tanto ao início de sua estruturação, 

quanto ao fim de sua evolução societária. Nele entenderemos de forma especifica e 

clara a estruturação do delito, como a sua autonomia, seus diversos tipos, e também 

será abordado de modo simplório sua elaboração, fundamentos e sua divergência em 

relação ao favorecimento real. 
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No primeiro capítulo será discutido questões gerais ao Direito Penal, como os 

princípios aplicados, sua evolução histórica. Na sequência o capítulo dois abrange o 

surgimento do delito a ser discutido durante todo o trabalho, bem como seu conceito, 

e os diversos tipos de pena. E finaliza no capítulo três abrangendo todo o contexto 

sobre a receptação, bem como sua estruturação e forma de impacto societário. 

Por fim, a presente pesquisa tem por embasamento opiniões de ilustres juristas, 

e renomados doutrinadores, que trazem em seu contexto total pluralidade aos 

embates jurídicos sobre a receptação. Também serão utilizados como meio de 

enriquecimento do presente trabalho, fatos comprobatórios, assim como fontes 

advindas pelo jornalismo, enfatizando o índice de crescimento da infração supracitada 

bem como em seu surgimento até os dias atuais. Trazendo, no entanto, maiores 

seriedades e praticidade no desenvolver da pesquisa. 
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 2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO PENAL 

 

O Direito Penal tem por objetivo garantir a proteção aos bens jurídicos para a 

própria sobrevivência da sociedade, que por serem considerados de grande relevância 

não podem ser protegidos em sua totalidade pelos demais ramos. 

 Damásio de Jesus retrata que 

 

O fato social é sempre o ponto de partida na formação da noção do Direito. O 
direito surge das necessidades fundamentais das sociedades humanas, que 
são reguladas por ele como condição essencial à sua própria sobrevivência. É 
no Direito que encontramos a segurança das condições inerentes à vida 
humana, determinada pelas normas que formam a ordem jurídica. 
(JESUS,2014, p.343). 

             Para Fernando Capez Direito Penal é 

  

O segmento do ordenamento jurídico que detém a função de selecionar os 
comportamentos humanos mais graves e perniciosos à coletividade, capazes 
de colocar em risco valores fundamentais para a convivência social, e descrevê-
los como infrações penais, combinando-lhes, em consequência, as respectivas 
sanções, além de estabelecer todas as regras complementares e gerais 
necessárias à sua correta e justa aplicação. (CAPEZ,2010, p.651). 

 

De acordo com Guilherme Nucci  

 

O Direito Penal tem por função tutelar os mais graves conflitos existentes, 
devendo ser utilizado como a última opção do legislador para fazer valer as 
regras legalmente impostas a toda comunidade, utilizando-se da pena como 
meio de sanção. (NUCCI, 2013, p.310). 

 

Este instituto teve em seu período histórico importantes evoluções, como na 

mudança da nomenclatura que antes era utilizado a expressão Direito Criminal no 

Código de 1830 (Código Imperial), passando a ser reconhecida como Direito Penal. 

A história do Direito Penal se contradiz com a da humanidade por uma vez que 

a mesma consubstanciou a ideia da punição, na qual o homem agia com mãos 

próprias para fazer a sua justiça, e por tal contexto o Estado se sentia na obrigação 
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de introduzir meios para que se pudesse punir, passando a surgir então leis originárias 

e formais. 

O Direito Romano foi um dos marcos mais importantes para toda a história, pois 

surgia a lei das XII Tábuas que foi promulgada 451 a 450 a.C, sendo afixadas nos 

Fórum Romano, sua finalidade maior era trazer organização e procedimento judicial. 

As modalidades das penas foram mudando com o período evolutivo. O período 

humanitário trouxe inovações que são consideradas recentes como no caso das penas 

privativas de liberdade, estas possuíam um caráter aflitivo para o homem, ou seja, seu 

corpo pagava pelos seus atos. 

Segundo o renomado doutrinador Rogerio Greco  

 

A prisão do acusado, naquela época, era uma necessidade processual, uma 
vez que ele tinha de ser apresentado aos juízes que o sentenciaram e, se fosse 
condenado, determinariam a aplicação da pena corporal, de natureza aflitiva, 
ou mesmo uma pena de morte. Na verdade, sua prisão era destinada a evitar 
que fugisse, inviabilizando a pena corporal que lhe seria aplicada em caso de 
condenação, ou mesmo para que fosse torturado, com a finalidade de obter a 
confissão do fato que supostamente por ele havia sido praticada. (GRECO, 
2016, p.23). 

 

Após este período surgiu um com mais eficácia, no século XIX, conhecido como 

o período criminológico. A atual definição de criminologia está interligada a sua origem 

antropológica, que somente adquiriu força graças à célebre obra de Carolo, publicada 

seis anos depois, em 1885. 

Em termos simplórios pode se entender por criminologia, o estudo das ciências 

penais, como instrumento de análise do comportamento delitivo de suas origens. 

No nosso atual Código Penal não a denotação de um possível conceito do que 

possa ser crime, sendo este eminentemente doutrinário, podendo ser entendido como 

qualquer ato infracional cometido por qualquer pessoa sobre alguém ou terceiros. 

Rogerio Greco define ainda 

 

A função do conceito analítico é a de analisar todos os elementos ou 

características que integram o conceito de infração penal sem que com isso se 

queira fragmenta-ló. O crime é, certamente, um todo unitário e indivisível. Ou o 

agente comete o delito (fato típico, ilícito e culpável), ou o fato por ele praticado 

será considerado um indiferente penal. (GRECO, 2014, p.332). 
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          Damásio de Jesus expõe 

 

Formalmente, conceitua- o crime sob o aspecto da técnica jurídica, do ponto de 

vista da lei. Materialmente, tem-se se o crime sob o ângulo ontológico, visando 

a razão que levou o legislador a determinar como criminosa uma conduta 

humana, a sua natureza danosa e consequências. (JESUS, 2014, p.192). 

 

Conforme o artigo 1° do Código Penal, não existe crime sem lei anterior que o 

defina, nem pena sem prévia cominação legal, o artigo 5° da Constituição Federal de 

1988 deixa claro que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em 

virtude de lei. No entanto, em seu inciso XLIII é perceptível a existência de crimes que 

por serem extremamente agressivos não será cabível a fiança. 

 

Artigo 5° da Constituição Federal, inciso XLIII 

 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia 

a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo 

e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 

executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. (BRASIL, 1988). 

 
Para Paulo Queiroz  

 

Quando o Estado declara que determinados comportamento são delituosos, ele 

objetiva prevenir em caráter residual a sua reiteração, protegendo, deste feito, 

determinados bens jurídicos e buscando controla-los minimamente quando 

semelhante fim não se possa alcançar por outros meios menos onerosos à 

liberdade e que o direito penal possa concorrer de modo mais útil. Salienta, 

também, que a prevenção geral negativa-subsidiária é o único critério 

compatível com um modelo de política criminal minimamente racional que 

confronta pontos positivos e negativos da intervenção jurídico penal. 

(QUEIROZ, 2008, p.205). 

   

Portanto, apenas punir, proibir ou exigir, não é suficiente para que as pessoas se 

comportem de acordo com a norma. Para que isto s e torne possível, é necessária que 

o descumprimento tenha como consequência uma sanção, isto é, um mal à pessoa que 

descumpriu a norma, ficando ao jus puniend a total liberdade de que esteja previsto no 

ordenamento jurídico, para aplicar a norma conforme o preceito secundário.     

 

2.1. PRINCÍPIOS INFORMADORES DO DIREITO 
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Entende-se por princípio como pressuposto imprescindível para norma 

legislativa, tendo por uma das finalidades o preenchimento de lacunas da lei. Em outros 

termos podem ser definidos como conjunto de normas ou padrões de condutas a serem 

seguidos por pessoas ou instituições. 

Miguel Reale aduz que  

 

Princípios são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e 

orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e integração ou 

mesmo para a elaboração de novas normas. São verdades fundantes de um 

sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por 

terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter 

operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da 

pesquisa e das práxis. (REALE, 2003, p.315). 

 Mauricio Godinho Delgado retrata 

 

Princípio traduz, de maneira geral, a noção de proposições fundamentais que 

se formam na consciência das pessoas e grupos sociais, a partir de certa 

realidade, e que, após formadas, direcionam-se à compreensão, reprodução ou 

recriação dessa realidade. (DELGADO, 2011, p.180). 

 

Prado Luiz ensina que os princípios podem ser classificados em constitucionais 

e constitucionais penais 

 

Os princípios referentes ao âmbito do Direito Penal são classificados em 

princípios penais constitucionais e princípios constitucionais penais. Os 

primeiros dizem respeito aos princípios que se encontram no texto 

constitucional, porém são limitados à aplicação na matéria penal. Por outro lado, 

os princípios constitucionais penais são aqueles de conteúdo não 

especificamente penais (caráter geral), também abarcados pela Constituição 

Federal, que versam sobre matéria penal. (LUIZ, 2006, p.21). 

 

Entre os princípios existe uma relativização e horizontalidade, na qual condiz em 

uma significante distinção entre eles, destacando que os mesmos são autônomos e 

que nenhum se sobrepõe encima um do outro. 

 

2.1.1 Princípio da legalidade 
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Conforme previsto pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5° inciso 

XXXIX “ não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal. 

Este princípio vem para trazer uma real limitação do poder estatal de se interferir 

na liberdade individual, sem dúvida alguma se torna um dos mais importantes do 

Direito Penal. 

Tem por função a proibição da retroatividade da lei penal, bem como a criação 

de crimes e penas pelos costumes, emprego de analogia para criar crimes e 

incriminações vagas e indeterminadas. 

Com precisão Rogerio Greco afirma 

 

O princípio da legalidade veda, também, o recurso à analogia in malam partem 
para criar hipóteses que, de alguma forma, venham a prejudicar o agente, seja 
criando crimes, seja incluindo novas causas de aumento de pena, de 
circunstâncias agravantes etc. 

O princípio da reserva legal não impõe somente a existência da lei anterior ao 

fato cometido pelo agente, definindo as infrações penais. Obrigada, ainda que 

no preceito primário do tipo penal incriminador haja uma definição precisa da 
conduta proibida ou imposta, sendo vedada, portanto, com base em tal 

princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos ou precisos. 

(GRECO, 2014, p.175).  

Para Cezar Roberto Bitencourt  

 

A elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei, isto é, nenhum 

fato pode ser considerado como crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada 

sem que antes da ocorrência deste fato exista uma lei definindo-o como crime 

e combinando-lhe a sanção correspondente. (BITENCOURT, 2015, p.702). 

 

Portanto o princípio da legalidade é de suma importância não do para o Direito 

Penal, quanto para os outros ramos jurídicos, pois ele traz uma real limitação ao poder 

estatal, dando mais tranquilidade para sociedade, na qual está não será obrigada a fazer 

coisa alguma mesmo que sendo de formam coercitiva se não em virtude de lei. 

 

2.1.2 Princípio da intervenção mínima 
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O Direito Penal tem for finalidade principal tutelar sobre os bens mais 

importantes para sociedade. 

O princípio da intervenção mínima também conhecido como ultra ratio tem por 

responsabilidade indicar os bens considerados de maior relevância e que merecem 

uma atenção redobrada, bem como fazer com que aconteça a chamada 

descriminação. 

Para Fernando Capez  

 

A subsidiariedade, como característica do princípio da intervenção mínima, 

norteia a intervenção em abstrato do Direito Penal. Para intervir, o Direito Penal 

deve aguardar a "ineficácia" dos demais ramos do direito, isto é, quando os 

demais ramos se mostrarem incapazes de aplicar uma sanção à determinada 

conduta reprovável. É a sua atuação ultima ratio. (CAPEZ, 2015, p.651).  

 

Por sua vez Roberto Delmanto Júnior diz 

 

O princípio da intervenção mínima tem um papel fundamental em um Estado 

Democrático de Direito, pois evita que os autores dos denominados “crimes de 

bagatela sejam enviados aos presídios tão somente porque sua conduta estava 

descrita em um tipo penal. (JUNIOR, 2001, p.60). 

 

Rogerio Greco afirma que  

 

Que o princípio da intervenção mínima possui duas funções primordiais: a 
primeira refere-se à orientação do legislador na seleção de bens mais 

importantes e necessários ao convívio em sociedade; já a  segunda diz respeito 
à utilização do princípio como norte ao legislador para suprimir a proteção do 
Direito Penal sobre aqueles bens que, no passado, gozavam de especial 

importância, porém, atualmente, devido à evolução da sociedade, estes 
mesmos bens podem ser satisfatoriamente  protegidos pelos demais ramos do 
ordenamento jurídico. (GRECO, 2014, p.175). 

 

O legislador deve estar sempre em consonância com as mutações sofridas com 

o avanço da sociedade, afinal um bem que antes era considerado totalmente precioso, 

pode não ser mais hoje em dia tão relevante aos olhos jurídicos. O Direito Penal não 

pode servir só como um meio punitivo, devendo ser sancionado a todos os momentos 

sobre qualquer égide, este deve estar em acordo com os bens que são tutelados 

juridicamente, como os mais preciosos. 



16 
 

 

Conforme Damásio Jesus 

 

O princípio da intervenção mínima, procura restringir ou impedir o árbitro do 
legislador, no sentido de evitar a definição desnecessária de crimes e a 
imposição de penas injustas, desumanas ou cruéis, a criação de tipos delituosos 
deve obedecer à imprescindíveis de, só devendo intervir o Estado, por 
intermédio do Direito Penal, quando os outros ramos do Direito não 
conseguirem prevenir a conduta ilícita. (JESUS, 2014, p.70). 

 

Portanto o Direito Penal deve intervir o mínimo possível na vida da sociedade, 

devendo este ser acionado quando realmente os demais ramos do direito se declaram 

incompetentes para tutelar aquele bem precioso. 

 
2.1.3 Princípio da lesividade 

 

Este princípio juntamente com o da intervenção é como dois lados de uma 

moeda, que se de um lado temos a restrição do poder estatal em relação da vida 

societária, no outro temos o esclarecimento sobre a limitação do legislador indicando 

quais serão as condutas que poderão ser incriminadores pela lei penal. 

Também conhecido como princípio da ofensividade, tem por objetivo punir o 

crime que lesionar ou causar maiores danos aos bens jurídicos, que são tutelados pelo 

Direito Penal 

O professor Flavio Luiz Gomes preleciona 

 

Por força do princípio da ofensividade resulta impossível ao legislador configurar 
como delito uma mera desobediência ou uma simples transgressão de uma 
norma ou de um dever jurídico. Nem sequer é delito a conduta formalmente 
típica, mas sem nenhum resultado ofensivo. (GOMES,2002, p.483). 

 
Damásio de Jesus destaca 
 

O Direito Penal só deve ser aplicado quando a conduta ofende um bem jurídico, 
não sendo suficiente que seja imoral ou pecaminosa. Entre nós, esse princípio 
pode ser extraído do artigo 98,I, da Construção. Federal, que disciplina as 
infrações penais de menor potencial “ ofensivo. Para um setor da doutrina, o 
princípio da ofensividade (nullum crime sine injúria) requer, para a existência 
material do crime, que a conduta produza uma lesão efetiva ou um perigo 
concreto ao bem juridicamente tutelado. (JESUS, 2014, p.195). 
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Possui quatro funções que são: a proibição da incriminação de uma atitude 

interna, incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do autor, incriminação 

de simples estados e a incriminação de condutas desviadas que não afetam o bem 

jurídico. 

A primeira função fala que ninguém será punido pelo seu pensamento, ou seus 

sentimentos pessoais, entende- se pela segunda função que o Direito Penal não irá 

punir alguém que não tenha lesionado a terceiros, mas a si próprio. A terceira traz a 

garantia para o agente incriminador que ele não será punido pelo o que é, mas sim pelo 

o que fez, a quarta e última função busca afastar a aplicabilidade da lei penal encima de 

incidências, que embora desviadas não prejudicam terceiros. 

Portanto, o princípio da lesividade ou ofensividade como também é conhecido, 

afasta o Direito Penal de se intervir, quando o bem ofendido não a pertencer terceiros, 

mas sim ao próprio agente. 

 

2.1.4 Princípio da adequação social 

 

Concebida por Hans Welson, o princípio da adequação social delimita que não 

se pode denominar uma conduta aceita por uma sociedade necessariamente criminosa, 

como por exemplo: um furo na orelha, ou até mesmo uma tatuagem. 

Expõe Prado Luiz  

 

Uma conduta se subsumir formalmente ao modelo legal, não será considerada 

típica se for socialmente adequada ou reconhecida, isto e, se estiver de acordo 

com a ordem social da vida historicamente condicionada. (LUIZ, 2006, p.21). 

 

Conforme Cezar Bitencourt  

 

O conceito jurídico de comportamento humano seria toda a atividade social e 

juridicamente relevante, segundo os valores consagrados numa determinada 

época, dominada ou dominável pela vontade. Se no caso uma conduta fosse 

socialmente aceita, ela não configuraria delito. (BITENCOURT, 2008, p.702).  

 

Vale destacar que conforme Francisco de Assis Toledo  
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Princípio da adequação social se desdobra para alcançar inúmeras situações 

nem sempre ajustadas a regras éticas. Vale dizer: podem as condutas 

socialmente adequadas não ser modelares, de um ponto de vista ético. Delas 
se exige apenas que se situem dentro da moldura de Welzel, dentro do quadro 

da liberdade de ação social. (TOLEDO,1999, p.125).  

 

Este princípio tem por finalidade limitar a abrangência do tipo penal, bem como 

dirigir ao legislador em duas vertentes, sendo a primeira seleção de condutas 

separadas dos bens considerados supérfluos e essenciais, a segunda surgi para fazer 

com que o legislador pense um pouco mais sobre os tipos penais, revogando se for 

preciso do ordenamento jurídico a proteção sob os bens que tem por conduta 

adaptada a evolução da sociedade. 

 

2.1.5 Princípio da fragmentariedade 

 

Entende- se por este princípio como uma consequência referente a adoção dos 

princípios da intervenção mínima, lesividade e da adequação social, que serviram como 

meio de orientação para o legislador. Depois de realizadas as escolhas e serem 

reprimidas as condutas afim de proteger os bens, a fragmentação trabalha no sentido 

abstrato para a criação típica anterior. 

Cezar Roberto Bitencourt diz 

 

Realiza-se uma proteção seletiva dos bens jurídicos, exigindo-se a gravidade e 
a intensidade da ofensa, de maneira a sancionar tão somente as condutas mais 
austeras praticadas contra os interesses mais relevantes. (BITENCOURT, 
2008, p.222).   

 

Fernando Capez aduz que 

 

A Fragmentariedade, a seu turno, demanda que o operador do Direito não 
realize o enquadramento típico quando a situação específica puder ser 
solucionada satisfatoriamente por ramos do Direito menos agressivos. 
(CAPEZ,2012, p.651). 

Para Damásio Jesus   

 

É consequência dos princípios da reserva legal é da intervenção necessária 
(mínima). O Direito Penal não protege todos os bens jurídicos de violações: só 
os mais importantes. E, dentre estes, não a tutela de todas as lesões: intervém 
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somente nos casos de maior gravidade, protegendo um fragmento dos 
interesses jurídicos. Por isso é fragmentário. (JESUS, 2014, p.360). 

 

Em contrapartida a subsidiariedade remete ao legislador o poder de cautela no 

que se refere as condutas que serão tuteladas pelo Direito Penal, a Fragmentariedade 

comporta -se em guiar o legislador ao discernir as penas e as condutas ao Direito, 

encima dos fatos causadores de forma intoleráveis e relevante  

 
2.1.6 Princípio da insignificância 

 

Também conhecida como princípio da bagatela, traduz na lesão ao bem jurídico, 

aplicação em cima de infrações que são consideradas de pequenas importâncias, com 

outras palavras ela afasta o âmbito de incidência da lei do caso concreto. 

Considerar algo insignificante é não levar em consideração o valor de algo, em 

outros termos, caso a conduta praticada venha lesionar de modo desprezível o bem 

tutelado juridicamente, não há no que se falar numa possível tipicidade material. 

Neste princípio o operador do direito deve estar totalmente atento se a sanção 

aplicada, corresponde com a gravidade do delito praticado. 

 

Maurício Ribeiro Lopes distingue insignificância de bagatela do seguinte modo 

É enorme a distância entre os conceitos, desta forma, a lesão caracterizada 

medicamente como um mero eritema (que causa um simples rubor na vítima), 
conquanto possa ser registrada por perícia imediata ou confirmada por 
testemunhas, é de significação ridícula para justificar-se a imposição de pena 

criminal face à não adequação típica da mesma, posto que a noção de 
tipicidade, modernamente, engloba um valor lesivo concreto e relevante para a 

ordem social. Assim, nesse caso, tem-se a inexistência da tipicidade da crime 
face à incidência do princípio da insignificância por falta de qualidade do 
resultado lesivo. Não há crime. (LOPES, 2000, p.35). 

 

Crime de bagatela 

 

A lesão corporal, por sua vez, que provoca na vítima incapacidade para suas 
ocupações habituais por uma ou duas semanas, ou que tenha perturbado 
temporariamente o funcionamento de membro, órgão, sentido, função – e que, 

portanto, jamais poderia ser reputada insignificante – pode dispor de um modelo 
processual mais célere, condicionando-se, mesmo, a iniciativa da ação penal à 
vítima, ou, deferindo o perdão judicial nos casos em que houver pronta e justa 

reparação do dano, poderá ser considerada como crime de bagatela. (LOPES, 
2000, p.36).  
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Contudo o renomado doutrinador Damásio Jesus defende 

 

Ligado aos chamados “crimes de bagatela”, recomenda que o Direito Penal, 

pela adequação típica, somente intervenha nos casos de lesão jurídica de certa 

gravidade, reconhecendo a atipicidade do fato nas hipóteses de perturbações 

jurídicas mais leves (pequeníssima relevância material). (JESUS, 2014, p.78). 

  

Em decisão do STF a ministra Laurita Vaz falou que 
 

Há que se conjugar a importância do objeto material para a vítima, levando-se 

em consideração a sua condição econômica, o valor sentimental do bem, como 

também as circunstancias e o resultado do crime, tudo de modo a determinar, 

subjetivamente, se houve relevante lesão. (VAZ, 2007). 

 

No entanto o Supremo Tribunal Federal, reconheceu hipóteses pelas quais não 

há nenhuma possibilidade de cabimento do princípio supramencionado, como crimes 

de meio ambiente, crimes administrativos, e entre outros. 

Conforme a súmula 599 do STJ, em razão dos crimes administrativos abaixo 

 

Sumula 599-STJ: O Princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra 

a Administração pública.  

 

Portanto o princípio da insignificância estará sempre interligado com os fatos 

ocorrentes que a qualificam, afastando a tipicidade e a inutilidade do Direito Penal de 

estar intervindo diretamente no que não é relevante, podendo este focalizar no que 

mais interessa a uma sociedade em evolução. 

 
2.1.7 Princípio da proporcionalidade 

 

Exige a ponderação entre o bem lesionado ou posto em perigo e o que pode ser 

privado, portanto, este princípio rechaça ao estabelecimento de cominações legais e 

imposições de penas. Deve ser observado o caso concreto aplicando a pena cabível ao 

tipo infracional. 

          Para Damásio Jesus  
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Chamado também “principio da proibição de excesso, determina que a pena 

não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. Significa 

que a pena deve ser medida pela culpabilidade do autor. Daí dizer- se que a 

culpabilidade é a medida da pena. (JESUS, 2014, p.99). 

O princípio em si traz três vertentes da adequação da pena que consiste em 

analisar se a pena aplicada é realmente necessária para a infração penal, a necessidade 

da pena verificar se a realmente uma necessária aplicação da pena para tutelar o bem 

protegido e por último a proporcionalidade a pena criminal é proporcional a extensão da 

lesão abstrata. 

Montesquieu defende a ideia da proporção abrangendo a pena 

 

É um grande mal, entre nós, aplicar a mesma pena àquele que rouba em uma 

estrada e ao que rouba e assassina. É evidente que, para o bem da segurança 

pública, dever-se-ia estabelecer alguma diferença entre as penas. 

(MONTESQUIEU, 1997, p.100). 

 

Alberto Silva Franco ensina que 

O princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de ponderação sobre a 

relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo (gravidade 

do fato) e o bem de que pode alguém ser privado (gravidade da pena). Toda 

vez que, nessa relação, houver um equilíbrio acentuado, estabelece-se, em 

consequência, inaceitável desproporção. O princípio da proporcionalidade 

rechaça, portanto, o estabelecimento de cominações legais (proporcionalidade em 

abstrato) e a imposição de penas (proporcionalidade em concreto) que careçam de 

relação valorativa com o fato cometido considerado em seu significado global. 

Tem em consequência, um duplo destinatário: o poder legislativo (que tem de 

estabelecer penas proporcionadas, em abstrato, à gravidade do delito) e o juiz (as 

penas que os juízes impõem ao autor do delito têm de ser proporcionadas à sua 

concreta gravidade). (FRANCO, 2007, p. 67). 

 

Para Ricardo Aziz Cretton 

O meio empregado pelo legislador deve ser adequado e necessário para alcançar 

o objetivo procurado. O meio é adequado quando com seu auxílio se pode alcançar 

o resultado desejado; é necessário, quando o legislador não poderia ter escolhido 

um outro meio, igualmente eficaz, mas que não limitasse ou limitasse da maneira 

menos sensível o direito fundamental. (CRETTON, 2002, p.67). 

 

Com ensinamento de Humberto Avila consiste em mencionar ainda 

 



22 
 

 

O postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder Executivo 

escolham, para a realização de seus fins, meios adequados, necessários e 

proporcionais. Um meio é adequado se promove um fim. Um meio é necessário se, 

dentre todos aqueles meios igualmente adequados para promover o fim, for menos 

restritivo relativamente aos direitos fundamentais. E um meio é proporcional, em 

sentido estrito, se as vantagens que promove superam as desvantagens que 

provoca. (AVILA, 2007, p.158). 

 

Amenizar as penas reduzindo-as, não significa dizer que estão sendo 

humanizadas, o princípio da proporcionalidade se limita em aplicar uma justa sanção, pois, 

o agente infrator estaria em cumprimento de uma pena restritiva de direito, ou privativa 

de liberdade o que será estudado no capítulo posterior. Podemos concretizar, portanto que 

não há uma proporcionalidade da pena de um crime (homicídio), cujo o agente veio a ser 

condenado vinte anos, cumprir somente uma parte por causa) da progressão do regime 

 

2.1.8 Princípio da territorialidade 

 

Este princípio diz respeito à aplicação da lei penal no espaço, onde é preciso 

denotar o lugar do crime, por este motivo foram criadas três teorias da atividade, do 

resultado é da ubiquidade. Conforme disposto pelo artigo 5° do Código Penal 

 

Art.5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras 

de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. 

§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território 

nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço 

do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e 

as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, 

respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar. 

§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de 

aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se 

aquelas em pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo 

correspondente, e estas em porto ou mar territorial. (BRASIL, 2014). 

 

A territorialidade absoluta, consiste na aplicabilidade da lei brasileira encima 

dos delitos praticados em território nacional. Na territorialidade temperada, há a 

presença de tratados internacionais, assim como convenções responsáveis por 

penalizar os crimes praticados totalmente ou parcialmente em território nacional. 
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Na teoria da atividade será considerado praticado o crime no lugar que ocorreu 

a ação ou a omissão. Já a do resultado defende que o lugar do crime será tão somente 

aonde ocorreu o resultado. A teoria da ubiquidade adota as duas posições onde o 

lugar do crime será o que ocorreu a ação e omissão, bem como o produziu o resultado. 

A teoria adotada pelo nosso Código Penal Brasileiro é o da ubiquidade. 

Entretanto, há possibilidades nas quais a legislação Brasileira não abarca, 

como nos casos da diplomacia, em que os diplomatas não poderão ser presos e nem 

condenados, sem uma prévia autorização de seu país de origem. Também não 

afetará os parlamentares, conforme disposto no artigo 53 da Constituição Federal “Os 

Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 

opiniões, palavras e votos”. 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

3. A INFRAÇÃO RECEPTAÇÃO  

 

Conforme disposto pela doutrina penalista brasileira e pelo Código Penal, não 

existe crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. 

O Delito abordado refere-se a um dos mais corriqueiros existentes em toda a 

atualidade no Brasil, crime este caracterizado pelas suas fortes consequências, 

objetivando e visando infringir o patrimônio bem como gerar um comércio ilícito muito 

movimentado e lucrativo. 

Receptar significa 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. 

Em que pese sua autonomia persiste sua dependência, pois se mantém em um 

crime conexo aos outros antecedentes, por este motivo também é considerado 

parasitário ou um mero acessório, na qual não se pode mencionar a existência de uma 

coautoria ou participação quando o agente praticar a conduta logo após a consumação 

do delito anterior. 

De acordo com o artigo 180 do Código Penal a receptação trata-se de uma 

infração sui generis, na qual não se assemelha com nenhum outro crime dependendo 

somente da existência de uma infração primaria para que sua pratica possa ocorrer, 

por isso também é considerada autônoma, em que não se pode falar em uma simples 

colaboração (coautoria) ou participação na prática de condutas em que o autor executa 

após a consumação do delito precedente, não obstando a ciência do fato anterior e por 

fim favorecendo de alguma forma na conduta alvejada pelo autor do crime originário. 

O objeto jurídico da presente infração é o patrimônio. Quanto aos sujeitos 

envolvidos no delito, podemos categoriza-los em ativo e passivo, em um breve epítome 

o agente ativo pode ser qualquer pessoa, como no caso do autor, coautor ou até 

mesmo partícipe do crime antecedente respondendo tão somente por este e não pelo 

crime acessório. Entretanto o agente passivo será aquele que fora proprietário ou até 

mesmo possuidor da coisa, e que vierá perder em proveito da infração delituosa 

anterior, em outras palavras entende-se que o sujeito passivo é aquele do delito sofrido 

como por exemplo um furto. 

O pressuposto indispensável ao ato infracional estudado é a prática do crime 

primário, se destacando ao ser considerado por muitos doutrinadores como delito 

acessório ou parasitário, definido apenas pelo fato do bem ser origem de um crime; 
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sendo possível ainda dizer que não há uma necessidade de apuração quanto ao 

inquérito policial, processo e muito menos sentença. 

 O insigne professor Julio Fabbrini Mirabete vai além em sua compreensão ao 

destacar que: 

Não exige a lei que o crime antecedente esteja relacionado entre os crimes 

patrimoniais. Pode-se praticar receptação de coisa produto de peculato, 

lenocínio, falsidade, contrabando, de descaminho, e mesmo de receptação. Se 

a coisa, porém for adquirida por terceiro de boa-fé, que por sua vez a transmite 

a outrem, não comete esta receptação, ainda que tenha conhecimento de que 

a coisa provém de crime. (MIRABETE,2009, p.338). 

 

Segundo Guilherme Nucci ainda é possível destacar que 

 

Para a existência do produto de crime, é necessário ter havido, anteriormente, 
um delito, não se admitindo a contravenção penal. Independe, no entanto, de 
prévia condenação pelo crime anterior, praticado, bastando comprovar a sua 
existência, o que pode ser feito no processo que apura a receptação. Aliás, se 
por alguma razão o primeiro delito não for punido, permanece a possibilidade 
de se condenar o receptador. (NUCCI,2015, p.1002). 

 

Como afirma o §4° artigo 180 Código Penal, a receptação é punível mesmo que 

seja desconhecido ou isento de pena o autor do crime anterior, bastando a certeza de 

que a coisa é produto de crime.  

Neste contexto Cezar Roberto Bitencourt retrata que 

 

A necessidade de comprovação da existência efetiva do crime precedente, 
pode-se afirmar que a independência ou autonomia da receptação é relativa, 
isto é, ela não existe por si só, sendo fruto de uma infração penal com a qual 
está ontologicamente vinculada. (BITENCOURT, 2011, p.375). 

 

Contudo, pode se destacar que a receptação vem se tornado um hábito comum 

entre a sociedade, crescendo de maneiras significantes, atingindo principalmente os 

transportadores de cargas, em outros termos, caminhoneiros trabalhadores que passam 

por longas e cansativas viagens a fim de garantir que o mercado de giro financeiro não 

fique parado, e acabam sendo vítimas de crimes como roubo, furto, e até mesmo 

latrocínios. Atos estes que podem ser comprovados mediante a jurisprudência abaixo 
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STJ - HABEAS CORPUS HC 23421 RJ 2002/0082895-8 (STJ) 

Data de publicação: 28/10/2003 

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA. 
RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS. PRISÃO PREVENTIVA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 
SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. I - 

Demonstrando o magistrado de forma efetiva as circunstâncias concretas 
ensejadoras dos requisitos da custódia cautelar, consistentes na intranquilidade 
do meio social causada pelo delito e na periculosidade do réu, resta 
devidamente justificado e motivado o decreto prisional fundado na garantia da 
ordem pública. II - A existência de condições pessoais favoráveis não é 
suficiente para eximir o paciente da decretação do encarceramento provisório, 
quando há outros elementos constantes nos autos que recomendam, 
efetivamente, a custódia cautelar. III - A alegação do paciente de que não possui 
envolvimento com a conduta delitiva a ele atribuída, por reclamar ampla dilação 
probatória, é insuscetível de exame na via do mandamus. IV - Não incorre em 
violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa o decisório que 
denega a pretensão de co-réu de ver a sua Defesa intimada dos atos 
processuais ocorrentes no processo cindido (Código Processo Penal , art. 80 ). 
Com efeito, separados os feitos, não pode o paciente querer ver-se cientificado 
dos atos de uma relação processual da qual não mais faz parte. Writ denegado. 

Encontrado em:, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, RECEPTAÇÃO, CARGA, 
PRODUTO DO CRIME, ROUBO, IRRELEVÂNCIA, BONS ANTECEDENTES..., 
RECEPTAÇÃO, CARGA, CIGARRO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, 
DECORRÊNCIA, NECESSIDADE, DILAÇÃO PROBATÓRIA 

 

A jurisprudência presente é só uma das mais existentes encima dessa infração 

penal, na qual causa perturbação à ordem pública e deixa a revolta para os que acabam 

se tornando vítimas ao egoísmo humano. 

 

3.1. SURGIMENTO DO DELITO 

 

Com a evolução societária em constante crescimento, sendo um dos progressos 

vivenciados pela história, do mesmo modo que o Direito Penal como em um todo, é 

possível denotar as grandes mudanças de concepções no decorrer do tempo. 

Em consideração ao instituto discutido não foi diferente, pois, em tempos 

passados não havia sua denominação como o tal. Antigamente, as legislações não 

consideravam a hipótese do surgimento da receptação havendo total 

desconhecimento sobre alguma punição específica para os que praticavam a 

infração. 
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Podia ser observado que quem praticava o crime era considerado um ladrão, 

equiparado o agente ao delito de furto. Hoje em dia, o legislador brasileiro adotou um 

sistema que concerne uma forma diferente independente de sanção ao delito de 

receptação, sendo este autônomo de forma repressiva denotando a infração anterior, 

tendo por finalidade a proteção do bem patrimonial. 

 

3.2. DO CONCEITO 

 

Crime é toda ação humana contrária ao ordenamento jurídico, podendo ser 

dividido em material ou formal o doutrinador Damásio de Jesus retrata bem encima 

desses aspectos. 

O conceito material do crime é de relevância jurídica, uma vez que coloca em 
destaque o seu conteúdo teleológico, a razão determinante de constituir uma 
conduta humana infração penal e sujeita a uma sanção. Sob o aspecto formal, 
crime é um fato típico e antijurídico. (JESUS,2014, p.225). 

 

Baseado neste contexto é possível conceituar a infração de receptar, como ato 

de adquirir produto de origem duvidosa, ou seja, coisa advinda do fruto de um crime 

primário. 

Em termos técnicos conforme disposto pelo caput do artigo 180 CP, receptar é o 

mero ato de 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. 

 

Art. 180 - Adquirir, recebe, 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. (BRASIL,2014). 

 

Com base no jurista Julio Fabrini Mirabete 

 

Receptação trata-se de um crime Sui generis, criado em substituição à injusta 
incriminação do agente como co-autor ou partícipe do crime pressuposto. A 
receptação é, portanto, um crime autônomo, não se podendo falar em coautoria 
ou participação quando o agente prática a conduta após a consumação do delito 
antecedente. Evidentemente, caso ele tenha conhecimento do fato 
anteriormente, colaborando de alguma forma na conduta do seu autor material, 
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responde pelo crime antecedente e não por receptação. (MIRABETE,2009, 
p.375). 

 

A receptação tornou-se um dos delitos mais praticados pela sociedade atual, na 

qual este passa a ter como pressuposto não apenas um crime diretamente o interligado 

ao patrimônio, mas como qualquer crime que pudesse acarretar vantagens patrimoniais 

ao agente. Por ser um dos mais corriqueiros foi criado um projeto afim de prevenir e 

incentivar a população de não praticarem mais este delito, para que estas possam 

desconfiar de sua procedência e pelo os mesmos não possuírem notas fiscais, e que 

este acaba proporcionando ainda mais as práticas de mais infrações, como no caso do 

roubo, contrabando e até mesmo no crime de latrocínio. 

 

3.3. DA PENA 

 

Pena é toda sanção infligida a alguém que por algum motivo praticou uma 

infração penal. Apresenta uma característica de retribuição, em cima de uma ameaça. 

 Jose Geraldo da Silva afirma 

 

Foi o povo grego que fez a primeira separação normativa do Direito, não 

obstante também não tivessem um Código Penal como os romanos. 

Rebuscando a história do Direito Penal grego, encontramos os relampejos do 

estudo penal nas obras dos grandes filósofos: Platão e Aristóteles. Na 

magnânima obra Górgias, Platão mostrava que a pena possuía um caráter 

expiatório, alegando que o castigo era a retribuição ao mal cometido. Já 

Aristóteles, em sua Política¸ apresentava a pena como sendo de caráter 

intimidatório, pois o poder do castigo residia no fato de poder intimidar o réu 

para que esta não voltasse a delinquir, como também serviria de exemplo para 

os demais elementos do grupo social que porventura estivesse prestes a 

cometer um crime, uma vez que recuariam do seu intento delituoso. (SILVA, 

1999, p.50). 

 

Por sua vez Anibal Bruno aduz que 

 

É a pena o mal justo com que a ordem jurídica responde á injustiça do mal 

praticado pelo criminoso, seja como retribuição de caráter divino, ou de caráter 
moral, ou de caráter jurídico, de forma retributiva. Que não pode ser anulada ou 

diminuída por nenhum outro fim atribuído a pena. (BRUNO,2005, p.35). 
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Felipe Machado Caldeira ensina que a pena recaia encima das questões 

religiosas, visto que a crença era a paz advinda pelos Deuses 

 A pena possuía uma dupla finalidade: (a) eliminar aquele que se tornara um 
inimigo da comunidade e dos seus deuses e forças mágicas, (b) evitar o 
contágio pela mácula de que se contaminara o agente e as reações vingadoras 

dos seres sobrenaturais. Neste sentido, a pena já começa a ganhar os 
contornos de retribuição, uma vez que, após a expulsão do indivíduo do corpo 
social, ele perdia a proteção do grupo ao qual pertencia, podendo ser agredido 

por qualquer pessoa. Aplicava-se a sanção como fruto da liberação do grupo 
social da ira dos deuses em face da infração cometida, quando a reprimenda 

consistia, como regra, na expulsão do agente da comunidade, expondo-o à 
própria sorte. Acreditava-se nas forças sobrenaturais – que, por vezes, não 
passavam de fenômenos da natureza – razão pela qual, quando a punição era 

concretizada, imaginava o povo primitivo que poderia acalmar os deuses. Por 
outro lado, caso não houvesse sanção, acreditava-se que a ira dos deuses 

atingiria a todo o grupo. (CALDEIRA,2009, p.25). 

 

As penas têm por sua existência desde a antiguidade antes de Cristo, como seu 

primeiro marco bíblico na época de Moisés, na qual não era nem conhecida como uma 

sanção, mas sim como forma de castigo encima dos judeus, sendo aplicadas mediante 

as emoções, não importando o que fizerem, mas sim por serem seguidores de Cristo. 

Hoje em dia, as penas podem ser totalmente definidas como a perda, ou a 

diminuição total de um bem jurídico, vem sendo impostas no preceito secundário de 

uma norma jurídica. Tem por objetivo em seu cumprimento a ressocialização do 

condenado, a sua atual sociedade afim de que este aprenda sua lição, e não pratica 

nenhum ato que o puna novamente. 

Conforme o artigo 5° da Constituição Federal em seus incisos 

 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos 
termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite 
do valor do patrimônio transferido; 

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, 
as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 

c) Multa; 

d) Prestação social alternativa; 
e) Suspensão ou interdição de direitos; XLVII - não haverá penas: 

De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
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a) De caráter perpétuo; 
b) De trabalhos forçados; 
c) De banimento; 
d) Cruéis; 

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a 
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; (BRASIL,1988). 

 

Podem ser classificadas em penas privativas de liberdade, restritiva de direitos 

ou multas, que serão abordadas a seguir. 

 

3.3.1 Penas privativas de liberdade 

 

As penas privativas de liberdade são as que podem ser iniciadas pelo regime 

fechado, semiaberto e aberto. Suas espécies são duas reclusões sendo a mais 

gravosa, e a detenção considerada mais branda, o renomado doutrinador Damásio 

traz a perfeita definição de ambas, Damásio Jesus 

 

A pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo 

a necessidade de transferência para regime fechado. A reclusão se diferencia 
da detenção não só quanto à espécie de regime como também em relação ao 

estabelecimento penal de execução (de segurança máxima, média e mínima), 

à sequência de execução no concurso material, a incapacidade para o exercício 

do poder família e a medida de segurança. (JESUS, 2014, p.62). 

 

Nesta modalidade de pena o condenado poderá se encaixar em um de seus três 

tipos de regime, podendo ser agraciado por uma progressão. O primeiro regime 

denominado como fechado, é destinado aqueles que forem condenados com pena 

superior a oito anos, ou mesmo que reincidente sua pena seja superior a quatro anos, 

seu cumprimento será em estabelecimento de máxima segurança. O segundo regime é 

o semi- aberto, será aplicado aos que a pena seja superior a quatro anos, não 

excedendo a oito, e este não seja reincidente, neste caso a pena será cumprida em 

estabelecimento adequado como colônia agrícola, industrial ou similar. O terceiro e 

último regime é o aberto destina-se aos que a pena seja inferior a quatro anos, não 

havendo indícios de reincidência, seu cumprimento será em casa de albergue ou 

estabelecimento adequado. 

Sobre as espécies de regimes Damásio Jesus 
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No início do cumprimento do regime fechado, o condenado será submetido a 
exame criminológico de classificação para a individualização da execução, fica 

sujeito a trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno. No 
regime semiaberto o condenado, no início do cumprimento da pena, pode 

também ser submetido a exame criminológico de classificação para a 
individualização da execução, fica sujeito a trabalho comum durante o período 
diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O regime 

fechado baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do 
condenado, nele o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, 
trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, 

permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. 
(JESUS, 2014, p.196). 

 

O instituto de progressão permite ao detento que este suba de um regime mais 

rigoroso, para um mais brando, pode- se afirmar com o artigo 33, parágrafo 2 do Código 

Penal: 

Art. 33, § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em 
forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes 
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 

a) O condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em 

regime fechado; 

b) O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e 

não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime 

semiaberto; 

c) O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) 

anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.  (BRASIL, 2014). 

 
Fernando Capez retrata que 

 

Quando o condenado cumpriu um sexto da pena no regime fechado, não 

consegue a passagem para o semiaberto por falta de vaga, permanece mais 

um sexto no fechado e acaba por cumprir esse um sexto pela segunda vez. 

Nesse caso, entende-se que, o cumprir o segundo sexto no fechado, embora 

estivesse de fato nesse regime, juridicamente estava no semiaberto, não se 

podendo alegar que houve, verdadeiramente, um salto. (CAPEZ, 2012, p.262). 

Tem se portanto o pressuposto objetivo sendo este o cumprimento de uma pena, 

na qual as exigências são: 1/6 no caso de crime comum e 2/5 em crimes hediondos, já 

o subjetivo porta-se no bom comportamento do condenado ao cumprir a pena, isto é 

não haja nenhuma falta interdisciplinar. 

Cabe mencionar tais Súmulas 
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Súmula Vinculante 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de 

pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução  observará   a   

inconstitucionalidade   do   art. 2ºda   Lei   nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem 

prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e 

subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo 

fundamentado, a realização de exame criminológico.  

 

Súmula: 471 – STJ: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados 

cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no 

art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de 

regime prisional.  

 

Em contrapartida, como nem tudo é só flores, existe um outro instituto que 

possibilita o caimento de um regime brando para o mais rigoroso. Conhecido como 

regressão, o condenado ferindo o que lhe foi imposto, ficará este sujeito a um 

rebaixamento no cumprimento de sua pena para o mais gravoso, ou seja, se este estava 

em regime aberto vier a cometer uma falta grave, poderá recair para o regime 

semiaberto ou até mesmo fechado. 

No caso do tema a ser discutido com mais ênfase nos próximos capítulos do 

trabalho, este se encaixaria perfeitamente nesta modalidade de pena, por uma vez 

que seu preceito secundário traz a sanção em forma de reclusão. 

 

3.3.2 Pena restritiva de direito 

 

As penas restritivas de direitos em regras são impostas na sentença 

condenatória, podem ser sancionadas em prestação de serviços à comunidade, 

limitação de fim de semana, interdições temporárias de direitos, perda de bens e 

valores, prestações de serviços a entidades públicas, proibição de exercício de 

profissão, proibição de frequentar determinados lugares, limitação do fim de semana e 

multa. 

 Damásio Jesus aduz que 

As penas alternativas são autônomas, não são acessórias, não dependendo da 

imposição da sanção detentiva (reclusão, detenção ou prisão simples). No CP 
de 1940 havia as penas acessórias, que dependiam da imposição das principais 

(reclusão, detenção e multa). Elas não podiam ser aplicadas diretamente pelo 

juiz, sem as principais. Dessa forma, eram impostas juntamente com a reclusão, 

detenção ou multa. (JESUS, 2016, p.350). 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11269884/artigo-2-da-lei-n-8072-de-25-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033841/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/94865/lei-11464-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690508/artigo-112-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
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As penas alternativas são autônomas, e podem substituir as penas privativas de 

liberdade mediante condições, quais sejam aplicação da pena privativa de liberdade não 

superior a quatro anos e o crime for cometido com violência ou greve ameaça, qualquer 

seja a pena se o crime for culposo, não sendo o réu reincidente em crime doloso e por 

último apresentar a culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do 

agente, bem como motivo é circunstâncias indicarem ser insuficientes. Conforme 

elencado no artigo 59, inciso IV do Código Penal. 

 

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, 

à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do 

crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de 

pena, se cabível. (BRASIL, 2014). 

 

Como dito acima as penas restritivas de direitos se dividem em espécies, para 

maiores entendimentos, deixaremos claro o que cada uma aduz. 

A prestação pecuniária consiste no pagamento a vítima, ou a seus 

dependentes, instituições públicas ou privadas, com destinação social, de importância 

fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta 

salários mínimos. 

A perda de bens e valores, conforme o artigo 5°, inciso XLVI,b, da Constituição 

Federal: prevista no artigo 5°, posteriormente regulada pela Lei n° 9714/98 e expresso 

no artigo 45,§3º do CP a perda de bens e valores pertencentes ao condenado dar-se-

á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu 

valor terá como teto - o que for maior- o montante do prejuízo causado ou o provento 

obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. 

Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, consiste na 

atribuição de tarefas ao condenado, que serão através dele levadas a efeito em 

entidades assistenciais, tais como: hospitais, escolas, orfanatos e outros, como 

programas comunitários ou estatais. 
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A limitação do fim de semana, é a perda alternativa do fim de semana, consiste 

na obrigação do condenado de permanecer, aos sábados e domingos, por cinco horas 

diárias em casa de albergue ou estabelecimento adequado. 

Na interdição de direitos, o apenado deverá se abster de fazer coisas com o 

qual já está acostumado, como no caso de exercer sua profissão, suspensão da 

habilitação para dirigir, proibição de frequentar determinados lugares, neste caso a 

autoridade judicial determinará quais serão, e por último a proibição de participar de 

cargos públicos. 

Para maiores esclarecimentos sobre a reincidência, está ocorrerá quando após 

transitado e julgado a sentença condenatória do primeiro delito, o agente vem a 

cometer uma nova infração. Conforme mencionado no artigo 63 do Código Penal: 

 

Art.63 Código Penal- Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo 

crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, 

o tenha condenado por crime anterior. (BRASIL, 2014). 

 

Portanto, a reincidência é um dos critérios considerados de suma importância, 

para definir e auxiliar ao juiz como proferir a pena ao condenado, sendo que no caso 

esta estiver presente o réu fica à mercê para que outros institutos beneficiadores, 

possam facilitar na aplicação de sua sanção. 

 

3.3.3 Pena de multa 

 

Também conhecida como prestação pecuniária, a pena de multa é uma sanção 

consistente que impõe ao condenado, o pagamento ao fundo penitenciário uma determina 

quantia em dinheiro, calculada na forma de dia-a-dia multa. 

Vejamos o disposto pelo artigo 49 do Código Penal 

 

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da 
quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) 
e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 

§1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um 
trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem 
superior a 5 (cinco) vezes esse salário. 

§2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de 
correção monetária. (BRASIL, 2014).  
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Conforme mencionado pelo artigo acima, o judiciário deverá analisar em primeiro 

momento a fixação dos dia-a-dia multas, e logo após o valor a ser aplicado. 

Deverá este ser fixado em 10 dia-a-dia multas não podendo ultrapassar a 360 

dias -multas, atentando sempre as condições financeiras do agente, aumento ao triplo 

nos casos de crimes comuns, e até o quíntuplo se for hediondo. 

Luiz Regis Prado ensina que 
 

Entre as várias medidas de política criminal alternativa, a sanção pecuniária se 

destaca não só como a mais importante, mas também como a de utilização cada 

vez mais frequente. Ressalta suas vantagens, ao afirmar que tem caráter aflitivo; 

que é divisível e flexível e se adapta às condições pessoais do condenado; que 

não degrada, não corrompe e não desonra a família do agente, ao contrário do 

presídio; que é econômica, porque evita gastos do Estado e se destina à 

manutenção dos estabelecimentos carcerários; e que é a mais reparável, pois 

pode ser devolvida em caso de erro judiciário. (PRADO, 2002, p.77). 

 

Após o trânsito em julgado o apenado terá o prazo de até dez dias para efetuar o 

pagamento da multa, podendo o judiciário dividi-las em parcelas iguais, logo depois de ouvir 

o Ministério Público sobre sua decisão. 

Vejamos o que diz o Código Penal 
 

Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em 

julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as 

circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas 

mensais. 

§1º - A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento 

ou salário do condenado quando: a) aplicada isoladamente; b) aplicada 

cumulativamente com pena restritiva de direitos; c) concedida a suspensão 

condicional da pena. 

§2º - O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento 

do condenado e de sua família. (BRASIL,2014).  

 

Conforme o artigo 144 do Código Penal a pena de multa será prescrita quando: 

 

Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá: 

I– em dois anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; 

II– no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de 
liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou 
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cumulativamente aplicada. (BRASIL,2014). 

 

 
Em relação a conversão da multa em detenção Damásio de Jesus diz 

 

O Código Penal permitia a conversão da multa em detenção na hipótese de 

inadimplemento pelo condenado solvente ou frustrados da execução. De acordo 

com a lei n° 9.268/96, que deu redação ao artigo 51do Código Penal e revogou seus 

parágrafos, fica proibida a conversão da pena de multa em detenção. 

(JESUS,2014, p.132).  

 

Podemos concretizar que a pena de multa é considerada como uma punição 

única, ou cumulativa com a pena privativa de liberdade, na qual o magistrado devera 

sempre se atentar quanto as condições econômicas do agente, podendo o valor da 

multa ser multiplicado até ao triplo, ou até cinco vezes no salário mínimo.
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4.  ESTRUTURAÇÃO E INFLUÊNCIA SOCIETARIA 

 

4.1. ESTRUTURAÇÃO DO DELITO 

 

Conforme previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro, a infração discutida 

consiste nas práticas de 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. 

É perceptível que tal delito trata-se de um crime sui generis na qual foi criado 

para uma substituição à injusta incriminação do agente como coautor ou participe do 

crime pressuposto. Portanto podemos caracterizar a receptação como crime autônomo 

em que o autor simplesmente responderá pela consumação do delito primário, sendo 

totalmente evidente que caso tenha a conscientização da prática anterior será 

responsabilizado pelo tal ato e não por receptação. 

O referido bem a ser tutelado é o patrimônio, por uma vez que o direito 

proprietário é totalmente lesado, pois já houve a ocorrência de uma infração anterior. É 

importante ser ressaltado que a receptação afasta ainda mais o objeto de seu real dono, 

embora este já tenha sido despossado anteriormente. 

 

4.1.1 Sujeitos do delito 

 

Qualquer pessoa pode ser considerada sujeito ativo da infração de receptação, 

como por exemplo no caso de que o proprietário da coisa receptada adquire do ladrão 

a própria coisa que dera por penhora. Quanto ao sujeito passivo será aquele que terá 

seu objeto subtraído por um crime antecedente.  

 

4.1.2 Consumação e tentativa 

 

No que diz respeito a receptação própria o delito será consumado, quando o 

agente pratica qualquer um dos atos previstos na primeira parte do caput do artigo, 

enquanto a receptação impropria na segunda parte do caput.  

 

No entendimento do doutrinador Julio Fabbrini Mirabete 
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A consumação do crime de receptação própria ocorre quando a agente prática 
uma das condutas inscritas na lei: aquisição (transferência da propriedade); 
recebimento (transferência da posse ou detenção); transporte (transferência da 
coisa de um lugar para outro); condução (o ato de dirigir um veículo); ocultação 
(o ato de esconder que, normalmente, pressupõe o recebimento). Na 
receptação imprópria a consumação opera-se com o procedimento de influir, 
ainda que sem efeito, bastando que se trate de ato idôneo e inequívoco para 
alcançar o objetivo; fala-se, assim, em crime formal. Já se tem exigido para a 
consumação, porém, que o terceiro de boa-fé efetivamente adquira, receba ou 
oculte a coisa. (MIRABETE, 2009, p.338). 

 

Quanto a receptação própria é admissível a tentativa no que se refere a crime 

material, o que em contrapartida não se torna possível na impropria por se tratar de uma 

infração formal.  

 

4.1.3 Receptação culposa 

 

Este tipo de delito é caracterizado pelo simples fato de quem adquire o objeto 

deve ter a certeza a origem do mesmo, na qual as condutas praticadas nesta 

modalidade são apenas adquirir e receber, apartando a ocultação, pois, se o agente 

esconde algo presumisse que este tem a plena consciência da pratica do crime. 

Portanto previsto no artigo 180, §3 do Código Penal Brasileiro a receptação 

culposa: “adquirir ou receber coisa que, por sus natureza ou pela desproporção entre o 

valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve se presumir-se obtida por 

meio criminoso”. 

A lei não pune aos terceiros que por boa-fé são meramente influenciados a 

praticar o delito mesmo que tenha a dúvida em sua mente, como por exemplo no caso 

de um comerciante, que venha a oferecer a uma pessoa um colar e brilhantes, mesmo 

que pelo preço justo, praticado pelo mercado, sem a apresentação da nota fiscal, 

cometendo uma atitude totalmente suspeita, como também na compra de bens em 

lugares onde se sabe que na grande partes deles ali vendidos ou trocados, é 

proveniente de atividade criminosa. Enquanto na receptação dolosa há a mera aquisição 

do objeto produto decorrente de um crime antecedente, neste caso o agente tem a plena 

conscientização da infração cometida. 

 

4.1.4 Receptação qualificada 
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Nesta modalidade o foco está entrelaçado aos comerciantes ou industrias, sendo 

considerado mais graves com uma punição mais severa. Conforme disposto no §1º do 

artigo 180 do Código Penal: “ adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em 

deposito, 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 ser produto de crime”. 

Não obstante o parágrafo segundo do mesmo artigo, traz uma referente 

equiparação quanto a atividade comercial, colocando em síntese também a forma de 

comércios irregulares ou clandestinos, inclusive em própria residência. 

  

Para o jurista Rogerio Greco  

 

Para que se configure a receptação dolosa qualificada, basta a prova de que o 
agente, no exercício da atividade comercial, tenha adquirido exposto à venda 
objeto ao qual deveria ter consciência da procedência ilícita. Na receptação 
qualificada, a mera alegação do desconhecimento da origem ilícita dos bens 
adquiridos não socorre o agente que exerce a atividade comercial ou industrial, 
pois deste exige-se maior acuidade em seus negócios, ainda mais quando os 
bens são adquiridos por valor inferior ao valor de mercado e sem nota fiscal, ou 
qualquer outro documento de identificação fiscal, fortes indicativos da origem 
espúria dos bens adquiridos. (GRECO, 2015, p.175). 

 

Com os ensinamentos de Fernando Capez 

 

A lei pretendeu punir não apenas quem sabe, mas até mesmo aquele que devia 
saber. Foi além, portanto, previu como qualificadora mais do que o dolo direto, 
razão pela qual a conduta de quem sabe encontra-se embutida na de quem 
deve saber, de fora que o §1º do artigo 180 alcança tanto o dolo direto (sabe) 
quanto o dolo eventual (deve saber). Não se trata de analogia ou interpretação 
extensiva, mas de declarar o exato significado da expressão (“deve saber” inclui 
o “sabe”), interpretação meramente declarativa, portanto, se aquele que devia 
saber comete o crime, com maior razão respondera pela receptação qualificada 
o sujeito que sabia da origem ilícita do produto. (CAPEZ,2016, p.651). 

 

Contudo, a criação deste tipo penal qualificado, com uma pena mais gravosa, 

deve-se quanto ao fato da grande elevação no crescimento decorrente aos crimes 

praticados encima de cargas, afastando do varejo e focalizando ao atacado, pois além 
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dos ganhos de capitais obtidos pelo enriquecimento ilícito, a receptação na modalidade 

qualificadora vem para abranger, atingindo vários segmentos da economia, a partir do 

momento em que empresários e comerciantes adquirem e lucrem com os produtos de 

origem criminosa. 

 

4.1.5 Aspectos relevantes ao delito 

 

Na primeira parte do §5º do artigo 180 do Código Penal Brasileiro assevera que 

na hipótese de o criminoso ser réu primário, pode o juiz, tendo em consideração as 

circunstancias, deixar de aplicar a pena. Trata-se, portanto, do perdão judicial, dirigido 

especificamente à receptação culposa. 

No que se refere a ação penal será, em regra de iniciativa publica incondicionada. 

Quanto a competência, inicialmente pertencera ao Juizado Especial Criminal, quando a 

pratica do delito for culposa, podendo ser cabível a proposta da suspenção condicional 

do processo nas hipóteses de receptação simples e culposa. 

Em relação a teoria da cegueira, também conhecida como o fato de ser aplicada 

em determinadas situações em que o agente finge não notar a origem duvidosa até tais 

produtos, o que para ele se caracteriza numa vantagem visando não tomar a plena 

ciência, da extensão da gravidade em que se encontra envolvido. Esta mesma teoria se 

enquadraria perfeitamente ao nosso tipo penal, quando o agente sabendo do ocorrido, 

pretende pagar de bobo e não assumir os riscos provenientes. 

 

4.2 RECEPTAÇÃO INFLUÊNCIA SOCIETARIA 

 

Com o grande avanço societário surgem grandes preocupações, sendo uma 

delas o setor financeiro, muitas pessoas acabam por não conseguirem se manter, 

procurando em outros meios não tão favoráveis formas para garantirem seus futuros. 

No entanto, as escolhas proferidas pelas mesmas acabam que desencadeiam 

consequências nem um pouco agradáveis, como por exemplo a pratica de um furto, um 

roubo ou até mesmo um comercio ilícito, acatando produtos advindos destes delitos 

para manterem seus sustentos, esquecendo por vez que as próximas vítimas podem 

ser os mesmos. 

O debate em questão, é se a própria sociedade se torna responsável pelos altos 

crescimentos desses crimes, ou se são simples vítimas da hipocrisia humana. Conforme 
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já relatado em todo o decorre do trabalho, fica claro que a receptação é um dos delitos 

que alimenta a prática de outros, afinal o autor do crime primário pratica este tendo a 

consciência que outra pessoa irá 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. 

A força do mercado de produtos roubados nos Estados, podem ser comprovados 

nas grandes estatísticas, que apresentam um aumento de quase 70 vezes a mais que 

antigamente, demonstrando que o principal alvo dos receptadores são os celulares 

roubados. Um outro obstáculo são os comércios ilícitos, oferendo produtos abaixo do 

preço real, fazendo ofertas tentadoras, claro não emitindo nenhuma nota fiscal. O que 

realmente é triste essa inversão de valores, pois, a partir do momento que o comprador 

adquire este produto, acaba incitando sim a pratica do roubo, e o furto, colocando assim 

a desconfiança quanto a honestidade em pratica. 

Com a referente preocupação do aumento dos roubos de cargas, assim como, 

automóveis e os objetos pessoais, e esse reciproco envolvimento entre receptadores e 

as pessoas envolvidas nas infrações primarias, fica o encargo totalmente aos agentes 

da lei, precisando de sua total agilidade para intervir entre as duas pontas da corda, 

prendendo o bandido, bem como incriminando o consumidor ou comerciante que 

compra os produtos. 

Quanto ao roubo de cargas as principais vítimas são os caminhoneiros, pois estes 

sofrem danos psicológicos nos assaltos que acontecem, pois tudo ocorre para a devida 

finalidade de consentir um comercio vantajoso, e uma indústria rica. 

Visando uma maior compreensão da população, um pai que perderá seu filho, 

durante uma tentativa de assalto, indignado este criou uma campanha em que almeja o 

fim da receptação, idealizando assim a campanha “Receptação é crime”, com a 

finalidade de alerta a sociedade que adquiris produtos por um preço mais baixo do valor 

notório, e sem nota fiscal é sinônimo de uma receptação. Esta ideia foi tão eficaz que 

ganhou grandes aliados, como a prefeitura, policias civis e militar, entre outros. A 

campanha tem por objetivo levar por meio de diversos tipos de comunicação, o 

conhecimento pela pratica de tal delito, demonstrando a estas suas prováveis 

consequências para quem pratica. 

Ao analisarmos e compreendermos os danos sociais causados hoje pela 

receptação, podemos perceber que ela realmente impulsiona e mantém as altas taxas 
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de criminalidade, por obvio sem a destinação do produto do crime, a pratica dos crimes 

antecedentes perderia completamente o sentido. 
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5. CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

A presente monografia, buscou apresentar um estudo demográfico e 

pormenorizado sobre o crime de receptação, demonstrando seus principais aspectos e 

estruturação. Sobre as doutrinas selecionadas, a intenção foi de ressaltar nossa 

expansiva abordagem ao tema pelos nossos excelentes juristas do pais, enfatizando as 

concordâncias e divergências entre eles, principalmente sua principal basilar 

contribuição para compreensão em relação ao assunto. 

Entretanto, destaca-se a evolução societária, bem como a evolução histórica do 

delito, desde sua origem, considerando conduta atípica, até sua autonomia. Destaca-se 

ainda, o total desconhecimento da sociedade acerca da figura típica da receptação, e 

principalmente, do papel que este representa no incentivo à criminalidade. 

A violência por mais ameaçadora que se apresenta, não assusta mais do que a 

falência do poder público, pois no combate à criminalidade, o Estado padece. Conclui-

se, ao final, que a receptação, ao contrário do que se imagina, está intimamente ligada 

ao nosso dia a dia, na medida em que fomenta a criminalidade e a violência, consistindo 

talvez, nos maiores obstáculos da evolução humana. 
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