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APELAÇÃO  CRIMINAL.  1º  APELANTE.
POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  E
RECEPTAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  DE
RECURSO APELATÓRIO FORA DO PRAZO
LEGAL.  EXISTÊNCIA  DE  CERTIDÃO  DE
TRÂNSITO  EM  JULGADO.
INTEMPESTIVIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO.  2º  APELANTE.  POSSE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  E
FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO
PÚBLICO.  CONDENAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  ALEGAÇÃO  DE
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INDUVIDOSAS.  ARMA  DE  FOGO
APREENDIDA  COMPARTILHADA  ENTRE
OS RÉUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO.  RECONHECIMENTO  DA
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  ERRO
GROSSEIRO.  IMPERTINÊNCIA.  LAUDO
PERICIAL  ATESTANDO  SER  A  CÉDULA
MATERIALMENTE  AUTÊNTICA.
CAPACIDADE  SUFICIENTE  DE  ILUDIR
TERCEIROS. DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

- Tendo havido ciência expressa da Defesa, bem
como  intimação  pessoal  do  réu  (ora,  primeiro
apelante)  acerca  da  sentença  condenatória,  sem
interposição, no prazo legal, de qualquer recurso,
e ainda, havendo nos autos certidão de trânsito em
julgado  em  relação  ao  mesmo,  as  razões  de
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apelação  apresentadas,  posteriormente,  em  seu
favor, não merecem ser conhecidas.

-  “Admite-se  a  coautoria  por  posse  ou  porte  de
arma de fogo ainda que se trate de uma única arma
e dois agentes, desde que esteja demonstrado que
ambos  mantinham  com  a  arma  uma  relação  de
plena disponibilidade e dolo direcionado à vontade
de estarem armados.”

- “Não há que se falar em falsidade grosseira de
documento, a configurar atipicidade, se este possui
a capacidade suficiente de iludir, à primeira vista, o
homem médio.”

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

A C O R D A a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  não  conhecer  do  recurso
apelatório apresentado  em  favor  de  Severino  Fernando  Ferreira  e  negar
provimento à apelação interposta por Nielson da Silva, nos termos do voto do
Relator. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Nielson da
Silva e Severino Fernando Ferreira, devidamente qualificados, foram denunciados
como incursos, o primeiro, nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e arts. 180 e
297, do Código Penal em concurso material (art. 69 do CP), e o segundo, como
incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 180 do Código Penal em
concurso  material  (art.  69  do  CP),  conforme  narrativa  constante  da  exordial
acusatória que passo a transcrever (fls. 02/04):

“Consta dos autos que no dia 27 do mês de junho
do corrente ano, por volta das 14h30min., na Rua Aristides Vilar, s/n,
bairro Oitizeiro,  nesta Capital,  dando cumprimento  a  mandado de
prisão temporária e de busca e apreensão expedido contra o acusado
Nielson da Silva e Severino Fernando Ferreira pelo juízo da 2ª Vara
do Tribunal do Júri da Comarca de João Pessoa-PB, compareceram
no  bairro  Oitizeiro,  nesta  Capital,  precisamente  na  Rua  Aristides
Vilar, encontrando na residência em que ambos residem um revólver
calibre  38 da marca ROSSI,  tipo Special,  com número de série  D
897876,  devidamente  municiada,  a  qual  estava  escondida no  caso
sanitário.

Procedida  uma  revista  mais  detalhada  na
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residência em que estavam os acusados, também foi encontrada uma
carteira de identidade falsa com a fotografia do acusado Nielson da
Silva, porém, com os dados de Fábio Teixeria dos Santos, faltando
apenas a assinatura no campo próprio.

Efetuada  a  prisão  em  flagrante  dos  acusados,
foram  conduzidos  à  Delegacia  de  Crimes  Contra  o  Patrimônio  e
quando interrogados pela autoridade policial, confessaram a prática
do crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

Muito  embora  não  tenha  Nielson  da  Silva  se
referido a esse crime, Severino Fernando Ferreira esclareceu que a
arma servia para os dois acusados, isso para as suas defesas pessoais
e de suas famílias.

Revelou  ainda  Severino  Fernando  Ferreira,
quando o seu interrogatório, ter adquirido a arma em questão, com as
munições, na feira de oitizeiro, a uma pessoa não identificada e que já
teria  morrido,  sabendo  que  não  era  registrada  e  sem  que  tivesse
autorização  para  portá-la  ou  possuí-la,  o  que  evidencia  ter
conhecimento  da  ilicitude  de  sua  conduta,  que  se  amolda  com
perfeição  ao  tipo  penal  definido  no  artigo  180,  caput,  do  Código
Penal.

Frise-se que constatada que a ação de possuir em
residência e de adquirir arma de fogo, nas condições já evidenciadas,
em  momentos  distintos,  impossível  a  aplicação  do  princípio  da
consunção,  caracterizando  nesta  situação  o  concurso  material  de
crimes.

No que se refere ao documento público falsificado
(carteira  de  identidade),  Nielson  da Silva  assumiu que  a  adquiriu
parcialmente  falsificado,  tendo  providenciado  a  colocação  da
fotografia no campo próprio e que iria assiná-lo para uso posterior,
quando necessário.

De  registrar  finalmente  que  Nielson  da  Silva  e
Severino Fernando Ferreira são pessoas afeitas a prática de condutas
ilícitas,  registrando  ambos  condenações  e  com  prisões  ordenadas
para  cumprimento  de  penas,  além  do  que  são  acusados  de
cometimento de um crime de homicídio nesta Capital,  ocorrido em
uma padaria no bairro Jardim Luna.”

À fl. 22 encontra-se o Auto de Apresentação e Apreensão.

Instruído  regularmente  o  processo,  oferecidas  as  alegações
finais  pelo Ministério  Público (fls.  225/235) e pelas Defesas dos acusados (fls.
236/240  e  241/243),  o  MM.  Juiz  julgou  parcialmente  procedente a  denúncia
(Sentença de fls. 244/251) absolvendo Nielson da Silva da imputação relativa ao
art. 180 do CP,  condenando-o nas penas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art.
297 do CP, cometidos em concurso material (art. 69 do CP); e condenar Severino
Fernando Ferreira como incurso nas penas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art.

Apelação Criminal nº 0029049-47.2016.815.2002                                        CMBF – Relator                       3



180  do  CP,  cometidos  em  concurso  material  (art.  69  do  CP),  fixando-lhes  a
reprimenda da seguinte maneira:

- NIELSON DA SILVA:

1. posse irregular de arma de fogo de uso permitido: 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, esta, no valor unitário
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

2.  falsificação  de  documento  público:  03  (três)  anos  de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, esta, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo
vigente à época do fato.

- concurso material de crimes (art. 69 do CP): 05 (cinco) anos
e 06 (seis) meses de pena privativa de liberdade e 20 (vinte) dias-multa , esta,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Para cumprimento da pena o Magistrado de base estabeleceu o
regime inicial fechado.

- SEVERINO FERNANDO FERREIRA:

1. posse irregular de arma de fogo de uso permitido: 02 (dois)
anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, esta, no valor unitário de 1/30 do salário-
mínimo vigente à época do fato.

2.  receptação:  03 (três)  anos  de  reclusão e  10  (dez)  dias-
multa, esta, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

- concurso material de crimes (art. 69 do CP): 05 (cinco) anos
de pena privativa de liberdade e 20 (vinte) dias-multa, esta, no valor unitário de
1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Para cumprimento da pena o Magistrado de base estabeleceu o
regime inicial fechado.

Inconformado, recorreu o réu Nielson da Silva, por intermédio
da Defensoria Pública (fl. 253).

À  fl.  266,  consta  certidão  de  trânsito  em  julgado  para  o
Ministério Público e para a defesa de Severino Fernando Ferreira.

Às fls. 271/283 a Defensoria Pública apresentou as razões de
apelação  em  nome  de  Severino  Fernando  Ferreira  e  Nielson  dos  Santos  (sic),
requerendo: 

1. absolvição de Severino Fernando pelo crime de posse ilegal
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de arma,  em razão do estado de necessidade,  alegando que este vinha sofrendo
ameaças, tendo adquirido a arma apenas para se defender;

2. absolvição de Severino Fernando pelo crime de receptação,
sob a alegação de que inexiste o elemento subjetivo presente no caput do art. 180 do
CP, ou seja, o conhecimento da procedência ilícita do bem adquirido;

3. absolvição de Nielson dos Santos (sic) pelo crime de posse
ilegal de arma, sob o argumento de que não existem provas suficientes para sua
condenação;

4.  absolvição  de  Nielson  dos  Santos  (sic)  pelo  crime  de
falsificação,  alegando  que  o  ato  em comento  se  trata  de  falsificação  grosseira,
incapaz de enganar quem quer que fosse, hipótese em que se configuraria crime
impossível.

Contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça, pugnando
seja negado provimento ao recurso (fls. 288/294).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  da
Procuradora Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, opinou pelo desprovimento
do apelo (fls. 300/306).

É o relatório.

VOTO:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apelatório apresentado em favor de Nielson da Silva
(fl.  253)  é  tempestivo,  eis  que,  embora  não  conste  nos  autos  a  data  de  sua
interposição, a referida petição fora juntada em 22.05.2017 (fl. 252-v), tendo sido o
mencionado réu intimado pessoalmente da sentença condenatória em 14.06.2017 (fl.
261), portanto, posteriormente a apresentação do apelo. Além disso, é adequado e
não depende de preparo,  por  se tratar  de  ação penal  pública,  em observância  à
Súmula n° 24 do TJPB, razão por que conheço do apelo.

Quanto ao réu Severino Fernando Ferreira, constata-se que a
Defensoria Pública tomou ciência da sentença condenatória em 22.05.2017 (fl. 252-
v) e o mencionado réu fora intimado pessoalmente em 27.07.2017 (fl. 263-v), não
tendo  sido  apresentado,  no  prazo  legal,  qualquer  recurso,  razão  pela  qual  fora
certificado o trânsito em julgado em relação ao mesmo (Certidão de fl. 266). Assim
sendo, as razões de apelação apresentadas em seu favor (fls. 271/283) não merecem
ser conhecidas.

MÉRITO

De início,  cumpre  esclarecer,  conforme exposto  acima,  que
restou conhecido apenas o recurso apelatório apresentado em favor de Nielson da

Apelação Criminal nº 0029049-47.2016.815.2002                                        CMBF – Relator                       5



Silva, pelo que atenho-me a análise de suas razões recursais.

A pretensão recursal apresentada pela Defensoria Pública em
favor  de  Nielson  da  Silva,  consubstancia-se  na  contrariedade  à  sentença
condenatória  proferida  pelo  Juízo  singular,  pugnando  o  réu  por  sua  absolvição
quanto ao crime de posse ilegal de arma, sob o argumento de que não existem provas
suficientes para sua condenação, bem como  absolvição do delito de falsificação,
alegando que o ato em comento se trata de falsificação grosseira, incapaz de enganar
quem quer que fosse, hipótese em que se configuraria crime impossível.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE
FOGO

A materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  ora  apelante  são
incontestes,  visto que imbuídas de verossimilitudes que conduzem à inexorável
conclusão de ser o responsável pela prática do crime de posse ilegal de arma de
fogo de uso permitido, nos termos que lhe fora imputado.

Consoante  ficou  evidenciado  no  caderno  processual,  em
especial, na prisão em flagrante, no Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 22),
bem como em face dos relatos das testemunhas ouvidas, tanto na esfera policial
(fls. 06 e 07) quanto em Juízo (mídia/DVD – fl. 137), vê-se que restou comprovado
que o apelante Nielson da Silva, detinha a posse compartilhada – com Severino
Fernando Ferreira – da referida arma de fogo, embora não tivesse autorização legal
para tanto, revelando-se, por conseguinte, inviável sua absolvição.

Registre-se que o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido  se  aperfeiçoa  com a  prática  de  qualquer  dos  núcleos  do  tipo  penal.
Portanto, a tipicidade do art. 12 da Lei 10.826/03 restou configurada no núcleo do
tipo. Com efeito, o citado dispositivo legal, assim, estabelece:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em
desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar,  no  interior  de  sua  residência  ou
dependência  desta,  ou,  ainda  no  seu  local  de
trabalho, desde que seja o titular ou o responsável
legal do estabelecimento ou empresa:

Pena  –  detenção,  de  1  (um)  a  3  (três)  anos,  e
multa.

Da análise do reportado dispositivo, observa-se que a simples
posse de arma de fogo de uso permitido sem autorização da autoridade competente
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura crime, ou seja,
trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato. 
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No presente caso, como bem fundamentou o Juízo  a quo, a
arma de fogo foi apreendida no interior da residência onde moravam o apelante
Nielson da Silva, bem como Severino Fernando Ferreira, sendo ambos sabedores
do local onde a mesma ficava guardada, conforme se extrai de seus interrogatórios,
estando a mesma ao alcançe dos dois, sendo utilizada – segundo relatos de um dos
Policiais, baseados em escutas telefônicas – por ambos na prática de outros delitos.

A propósito:

TJMG-1032538)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
CRIME  CONTRA O  PATRIMÔNIO  -  FURTO
QUALIFICADO  (ART.  155,  §  4º,  I  E  IV,  DO
CPB) - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO  DE  USO  RESTRITO  COM
NUMERAÇÃO  SUPRIMIDA  (ART.  16,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  IV,  DA  LEI  Nº
10.826/03)  -  SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO  DAS  DEFESAS  -  PLEITO  DE
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DOS
DELITOS  COMPROVADAS  -  DOLO  NA
PRÁTICA  DOS  CRIMES  DEVIDAMENTE
DEMONSTRADO  -  ARMA  DE  FOGO
APREENDIDA COMPARTILHADA ENTRE OS
RÉUS - UNIDADE DE DESÍGNIOS PRESENTE
-  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  DE
FURTO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO -
INVIABILIDADE  -  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  -
RECONHECIMENTO  INVIÁVEL  -
ALTERAÇÃO  DO  REGIME  PRISIONAL  E
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS  -  DESCABIMENTO  -  SENTENÇA
MANTIDA. O conjunto probatório formado nos
autos  demonstra  a  prática,  pelo  réu,  do  crime
tipificado no art. 155, § 4º, I E IV sendo apto a
fundamentar  o  édito  condenatório.  A  simples
negativa  de  autoria,  desprovida  de  qualquer
elemento  de  cognição,  não  gera  dúvida  apta  a
ensejar a absolvição. Havendo prova da autoria e
materialidade dos delitos de furto e posse ilegal de
arma de fogo com numeração suprimida deve ser
mantida a condenação dos réus, sendo inviável o
pretendido  pleito  absolutório.  A posse  de  arma
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constitui  crime  de  perigo  abstrato,  ou  seja,  é
prescindível  que a  conduta  do agente  resulte  na
produção de um perigo concreto ao bem jurídico
tutelado - a segurança coletiva. Ademais, por ser
delito  de  mera  conduta,  dispensável  a  má-fé  do
possuidor,  já  que  crimes  desta  espécie  se
consumam com a simples realização da conduta
tipificada  em  lei.  Admite-se  a  coautoria  por
posse ou porte de arma de fogo ainda que se
trate de uma única arma e dois agentes, desde
que esteja demonstrado que ambos mantinham
com  a  arma  uma  relação  de  plena
disponibilidade e dolo direcionado à vontade de
estarem armados. A conduta daquele queobjetiva
subtrair objeto móvel, o qual oculta para garantir a
detenção,  subsume-se  ao  crime  de  furto,  não
havendo que se falar em receptação. Nos termos
da Súmula 545 do STJ, "quando a confissão for
utilizada  para  a  formação  do  convencimento  do
julgador,  o  réu  fará  jus  à  atenuante  prevista  no
artigo  65,  III,  d,  do  Código  Penal",  o  que  não
ocorreu no caso dos autos. Inviável a fixação do
regime aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade  por  restritivas  de  direito,  eis  que  o
quantum das penas aplicadas aos apelantes supera
o patamar de 04 (quatro) anos previsto no art. 33,
§ 2º, "c" e art. 44, I, ambos do Código Penal, além
do que pesa em desfavor do réu J.V.F. também a
agravante da reincidência. (Apelação Criminal nº
0020072-17.2016.8.13.0452  (1),  1ª  Câmara
Criminal  do  TJMG,  Rel.  Wanderley  Paiva.  j.
06.02.2018, Publ. 21.02.2018). 

TJSP-1042075)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
LESÃO CORPORAL DOLOSA DE NATUREZA
LEVE  E  POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE
FOGO COM  NUMERAÇÃO  SUPRIMIDA.
Preliminar  de  prescrição  -  Inocorrência  -  Lapso
que  não  decorreu  entre  quaisquer  dos  marcos
interruptivos  -  Inépcia  da  denúncia  também não
verificada  -  Peça  acusatória  que  descreve
perfeitamente as condutas, permitindo o exercício
da  ampla  defesa  -  Ofensa  ao  art.  192,  do  CPP.
Descabimento  -  Vítima  que  não  é  surda-muda,
desconhecia a linguagem de sinais optou por não
responder  os  questionamentos  por  escrito,  mas
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que, à sua maneira, fez-se compreensível à defesa,
acusação  e  ao  Juízo,  destinatário  das  provas  -
MÉRITO. Pleito de absolvição - Impossibilidade -
Materialidade  e  autoria  demonstradas  -  Arma
compartilhada  que  permite  a  comparsaria  -
Precedentes  -  Condenações  mantidas  - Penas
que  reclama  ligeira  mitigação  quanto  a  João
Batista  -  Inteligência  da  Súmula  444,  do  STJ.
Regime  inicial  que,  reflexamente,  é  abrandado
para o aberto - Penas insubstituíveis. Preliminares
rejeitadas, recurso de Airton desprovido e de João
Batista  parcialmente  provido.  (Apelação  nº
0002759-79.2011.8.26.0315,  8ª  Câmara Criminal
Extraordinária  do  TJSP,  Rel.  Camilo  Léllis.  j.
07.02.2017).

TJSP-0835135)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
POSSE  COMPARTILHADA DE  ARMA DE
FOGO MUNICIADA - EXEGESE DO ART. 29
DO  CÓDIGO  PENAL  -  CRIME  DE  MÃO
PRÓPRIA QUE  ADMITE  O  CONCURSO  DE
PESSOAS - ARMA DE FOGO QUE PODERIA
SER  UTILIZADA  POR  QUALQUER  DOS
RÉUS  A  QUALQUER  INSTANTE  -
PRECEDENTE -  DELITO  DE  PERIGO
ABSTRATO E MERA CONDUTA DELINEADO
-  PENAS  INALTERADAS  -  PRESENÇA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS EM DESFAVOR DOS DOIS
RÉUS,  SENDO  WILLIAN  AINDA
RECALCITRANTE  -  RECURSOS
DESPROVIDOS.  (Apelação  nº  0031630-
46.2014.8.26.0564, 4ª Câmara de Direito Criminal
do TJSP, Rel. Euvaldo Chaib. j. 03.05.2016).

Nesse  contexto,  verifica-se  que  as  provas  colhidas  são
suficientes a ensejar o decreto condenatório, não havendo amparo legal para sua
absolvição.

2.  PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO

Objetiva a defesa absolvição do apelante, argumentando ser a
falsificação do documento grosseira o que, no seu sentir, seria incapaz de enganar
quem quer que fosse, hipótese em que se configuraria crime impossível. 
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Contudo, não há que se falar, no caso presente, em falsificação
grosseira, haja vista ter sido atestado pela Perícia realizada no citado documento
que o mesmo era  materialmente  autêntico,  embora não tenha havido conclusão
acerca dos dados impressos e sua assinatura, conforme se vê do Laudo de Exame
Documentoscópico nº 01.01.04.06.2016.02619 (fls. 220/221).

Por  conseguinte,  impossível  afirmar  que  a  carteira  de
identidade apreendida seria incapaz de ludibriar quem quer que fosse, como almeja
a defesa, não havendo, pois se falar em crime impossível.

Nesse sentido a jurisprudência pacificou entendimento:

TJMG-0655126)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
CRIMES  CONTRA  A  FÉ  PÚBLICA  -
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
(CP,  ART.  297)  -  PRELIMINAR -  AUSÊNCIA
DE  ANÁLISE  DE  TESE  DEFENSIVA  -
INOCORRÊNCIA  -  ABSOLVIÇÃO  POR
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS  -
IMPOSSIBILIDADE  -  RECONHECIMENTO
DA  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  -  ERRO
GROSSEIRO  -  IMPERTINÊNCIA  -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA -
INOCORRÊNCIA -  COMPENSAÇÃO  ENTRE
REINCIDÊNCIA  E  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA  -  NECESSIDADE  -  EX
OFFICIO  -  PENA  DE  MULTA  -  VALOR
UNITÁRIO DO DIA-MULTA -  FIXAÇÃO NO
MÍNIMO LEGAL - PRELIMINAR REJEITADA
E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO. 1.
Percebe-se  que  a  ilustre  magistrada  explicitou  a
contento os elementos de sua convicção, afastando
todas as teses defensivas, razão pela qual rejeito a
preliminar suscitada. 2. Havendo prova inconteste
da participação do acusado no delito narrado na
denúncia, a condenação pelo delito de falsificação
de  documento  público,  prevista  no  art.  297  do
Código Penal, é medida que se impõe, por força
do art.  29  do  Código Penal.  3.  Não há  que  se
falar em falsidade  grosseira  de  documento,  a
configurar  atipicidade,  se  este  possui  a
capacidade  suficiente  de  iludir,  à  primeira
vista,  o  homem  médio.  4.  Inviável  o
reconhecimento  da  participação  de  menor
importância, eis que restou comprovado nos autos
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a  inequívoca  colaboração  material  do  apelante
para  o  sucesso  da  empreitada  criminosa.  5.  A
agravante  da  reincidência  e  a  atenuante  da
confissão  espontânea,  nos  termos  do  art.  67  do
Código Penal, são igualmente preponderantes, ou
seja, se equivalem, porquanto a confissão retrata a
personalidade do agente,  razão pela qual,  deverá
ser  compensada  com  a  reincidência,  conforme
orientação trazida pelos tribunais superiores. 6. O
valor unitário dos dias-multa deve ser fixado de
acordo  com  a  capacidade  econômica  do  réu,
devendo ser fixado no mínimo legal quando não
houver  provas  de  tal  capacidade  nos  autos  ou
quando apontarem estas para a hipossuficiência do
mesmo.  (Apelação  Criminal  nº  2537547-
83.2014.8.13.0024  (1),  1ª  Câmara  Criminal  do
TJMG,  Rel.  Kárin  Emmerich.  j.  14.06.2016,
maioria, Publ. 24.06.2016). 

TJRN-0046119)  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO
PÚBLICO  (ARTIGO  297  DO  CP).  PLEITO
ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE  DANO.  PEDIDO  DE  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  E
OCORRÊNCIA  DE  CRIME  IMPOSSÍVEL,
POR EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO.
AFIRMAÇÃO  DE  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DE  TIPICIDADE
MATERIAL  E  FORMAL.
DESACOLHIMENTO  DE  TODAS  AS  TESES
DEFENSIVAS  AVENTADAS.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DEVIDAMENTE  COMPROVADAS.  CRIME
COMETIDO  CONTRA  A  FÉ  PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  PLEITO
DESCLASSIFICATÓRIO PARA A FIGURA DO
ARTIGO 301, § 1º DO CP. NECESSIDADE DE
VANTAGEM  PÚBLICA  PARA  A  SUA
CARACTERIZAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
ATESTADO  MÉDICO  FALSIFICADO
UTILIZADO PARA ABONAR FALTAS JUNTO
A  EMPREGADOR  DO  SETOR  PRIVADO.
APELAÇÃO  CONHECIDA  E  DESPROVIDA.
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(Apelação  Criminal  nº  2014.004397-9,  Câmara
Criminal do TJRN, Rel. Glauber Rêgo. unânime,
DJe 05.08.2014).

Não merece acolhida, portanto, a alegação de que atipicidade da
conduta imputada ao apelante, considerando a ausência de capacidade lesiva.

Ademais,  o  acusado/ora  apelante  confessou  a  autoria  do
delito em comento, afirmando que achou a cédula de identidade e resolveu colar
sua  fotografia  e  colocar  sua  digital  no  referido  documento,  enquadrando-se  na
figura típica descrita no art. 297 do Código Penal, sendo inviável sua absolvição.

Ante  o  exposto,  não  conheço  do  recurso  apelatório
apresentado  em  favor  de  Severino  Fernando  Ferreira  e  nego  provimento à
apelação interposta por Nielson da Silva.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins
Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os
Exmos.  Srs.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor,  e  Arnóbio  Alves
Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
05 de Abril de 2018.

João Pessoa, 09 de Abril de 2018.

  Des. Carlos Martins Beltrão Filho
 Relator
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