
Concurso de crimes entre receptação e porte ilegal de arma

HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PENAL.  ADULTERAÇÃO  DE  ARMA  DE  FOGO  E 
RECEPTAÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. CONDUTA E DOLO DISTINTOS. PRECEDENTES 
DO  STJ.  ARMA  DE  FOGO  COM  O  NÚMERO  DE  SÉRIE  RASPADO.  CRIME  DE 
RECEPTAÇÃO. TIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA.
1. A conduta de portar uma arma de fogo, com o número de identificação totalmente raspado,  
não se esgota no tipo penal estatuído no art. 10, caput, da Lei n.º 9.437/97, uma vez que, em 
tese, também pode se subsumir no delito descrito no art. 180 do Código Penal, pois se tratam 
de crimes autônomos.
2. Ao contrário do que alega o Impetrante, embora as instâncias ordinárias, soberanas na análise do 
material  fático-probatório,  não tenham encontrado condições  de atestar  que a  arma em questão 
constituiu-se, de fato, em produto de crime, as circunstâncias descritas na sentença, as quais foram 
ratificadas  pelo  acórdão,  geram para o adquirente  ou detentor,   no mínimo,  uma presunção de 
ilicitude quanto à origem.  E essa presunção, apesar de insuficiente para a caracterização do 
tipo do art. 180, caput, do Código Penal – que exige a certeza quanto à origem criminosa do 
bem (em nenhum momento evidenciada nos autos) –, basta para configurar a infração em sua 
modalidade capitulada no § 3.º, denominada na doutrina de receptação culposa.
3. Ordem denegada e, de ofício, concedido habeas corpus para, mantida a condenação pelo crime de 
porte ilegal de arma (art. 10, caput, da Lei n.º 9.437/97), desclassificar o delito previsto no art. 180, 
caput, para o estatuído no art. 180, § 3.º, do Código Penal, nos termos do voto.
(HC 36118/RJ,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  julgado  em 09/08/2005,  DJ 
05/09/2005, p. 441)

HC  SUBSTITUTIVO.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  PROPOSTA  QUE 
INCUMBE  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  AO  VERIFICAR  A  POSSIBILIDADE  E  AS 
CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO. ENDEREÇO DO RÉU NÃO INFORMADO À ÉPOCA DA 
PROPOSTA.  SUPERVENIÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA.  PORTE ILEGAL DE 
ARMAS E RECEPTAÇÃO. DELITOS AUTÔNOMOS.
Réu que à época da proposta de suspensão condicional do processo não declinou o endereço de 
localização.  Posterior  revogação  da  proposta  pelo  Ministério  Público  ante  o  aditamento  da 
denúncia.  Mínimo  da  pena,  em  concurso,  que  ultrapassa  um  ano.  A expressão  pena  mínima 
cominada não superior a um ano, requisito necessário para a concessão do sursis processual, deve 
ser compreendida de modo restrito, sendo inadmissível o favor legal nas hipóteses de continuidade 
delitiva, concurso material ou concurso formal, em que o somatório das penas mínimas ultrapassa o 
limite de um ano.
Porte ilegal de armas e delito de receptação são infrações autônomas. Portar arma de fogo 
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar não implica que o 
paciente não responda ao delito de receptação caso seja efetivamente provado que a arma, 
portada ilegalmente, tenha sido adquirida como produto de crime.
Ordem denegada.
(HC 17343/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
27/11/2001, DJ 25/02/2002, p. 416)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  E 
RECEPTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO 
APARENTE  DE  NORMAS.  INEXISTÊNCIA.  CRIMES  AUTÔNOMOS.  SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI N.º 9.099/95. INAPLICABILIDADE.
1.  A aquisição  de  uma  arma  de  fogo  na  conhecida  "feira  do  rolo"  com  o  número  de 
identificação do armamento totalmente raspado sugere, em princípio, a ocorrência do crime 
descrito no art. 180, caput, do Código Penal. Argüição de inépcia da denúncia afastada.
2.  Não  há  falar  em  concurso  aparente  de  normas,  uma  vez  que  se  trata  de  crimes 
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completamente autônomos, conforme precedentes desta Egrégia Corte.
3. A pretendida suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n.º 9.099/95, não se 
aplica ao caso. Com efeito, o crime de receptação prevê como pena máxima 04 (quatro) anos de 
reclusão,  o  que  o  exclui  do  rol  dos  crimes  tidos  de  menor  potencial  ofensivo.  E,  além disso, 
consoante a jurisprudência uníssona desta Corte, o benefício é inaplicável aos crimes cometidos em 
concurso material,  formal, ou em continuidade delitiva, quando o somatório das penas mínimas 
cominadas  a  cada  crime,  considerando  o  aumento  mínimo  de  1/6,  ou  a  majorante  do  crime 
continuado, conforme o caso, ultrapassar o limite legal de 01 (um) ano.
4. Recurso desprovido.
(RHC 14814/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/11/2003, DJ 
01/12/2003, p. 370)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA.
RECEPTAÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL.
1.  Pacífico o entendimento desta Corte de que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e 
receptação são autônomos, aplicando-se as regras do concurso material se comprovado que o 
agente tinha consciência de que a arma que portava ilegalmente era produto de crime.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 740.038/RJ,  Rel.  Ministro PAULO GALLOTTI,  SEXTA TURMA, julgado em 
21/02/2008, DJe 10/03/2008)
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