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– Acompanha este recurso cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do Habeas Corpus –n. 83.447-7- São Paulo,  em que foi Relator o Ministro 

CELSO DE MELLO, julgado em 17/02/2004 e publicado na RTJ 193-03, p. 1006, que se 

adota  como paradigma 

 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, 
entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 353 

ARMA – ARTIGOS 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/03 – QUADRILHA OU BANDO 

ARMADO – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – POSSIBILIDADE.  

Admite-se o concurso material entre os crimes de porte ou posse de arma de 

fogo e quadrilha ou bando armado, não se falando em aplicação do princípio da 

consunção.  

(D.O.E.,   p. )   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO 

CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,  nos 

autos da Apelação Criminal n. 0003471-78.2008.8.26.0443,  Comarca de 

Piedade,  em que são recorrentes  M. B. N., L. R. C. F., B. R. A., M. A. A. A., C. 

S., C. B., S. F.  O., S. T., E. N. S., J. D. R. G., M. G. C. e T. C. L. e recorrida a 

JUSTIÇA PÚBLICA , com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e 

“c”, da Constituição Federal, artigo 26 caput, da Lei nº 8.038/90, artigo 530 

do Código de Processo Civil e o artigo 255 caput, do RISTJ, vem interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, do acórdão 

de fls. 1798/1814, da Décima Câmara de Direito Criminal, pelos motivos 

adiante aduzidos: 

 

 

1. RESUMO DOS AUTOS 

 

 Os réus M. B. N., L. R. C. F., B. R. A., M. A. A. A., C. S., C. 

B., S. F. O., S. T., E. N. S., J. D. R. G., M. G. C. e T. C. L. foram denunciados 

como incursos no art. 1º. Inciso I, letra “a”, parágrafo 4º,  incisos II e III e 

parágrafo 3º., segunda parte da Lei 9455/97 c.c. artigo 14 inciso II do 

Código Penal, artigo 1º. Inciso I, letra “a”, parágrafo 4º. Incisos II e III da 

Lei 9455/97, artigo 288 parágrafo único do Código Penal, artigos 14 e 16 
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parágrafo único inciso IV da Lei 10826/03, todos c.c. 29 e 69 do Código 

Penal.  A denúncia foi aditada a fls. 141.  

 

Encerrada a instrução, sobreveio a r. sentença de fls. 

1540/1555, que julgou procedente a ação penal e condenou os réus nos 

seguintes termos: 

 

 No art. 1º, I, a, § 4º, II e III, e § 3º, segunda parte, da Lei 

9.455/97, combinado com art. 14, II, do Cód. Penal:  

a) Benedito e Edivaldo, a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em 

regime inicial fechado;  

b) Jesse e Magno, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão, em regime inicial fechado; e,  

c) Manoel, Luiz Roberto, Marcos, Clodoaldo, Cleiton, Samuel Ferreira de 

Oliveira, Samuel Teles e Tiago, a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses, e 10 (dez) 

dias de reclusão, em regime inicial fechado. 

 No art. 1º, I, a, § 4º, I e III, e § 3º, segunda parte, da Lei 

9.455/97:  

a) Benedito e Edivaldo, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em 

regime inicial fechado,  

b) Jesse e Magno, a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) 

dias de reclusão, em regime inicial fechado; e,  

c) Manoel, Luiz Roberto, Marcos, Clodoaldo, Cleiton, Samuel Ferreira de 

Oliveira, Samuel Teles e Tiago, a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão, em regime inicial fechado.  
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  No art. 288, parágrafo único, do Cód. Penal:  

a) Benedito e Edivaldo, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em 

regime inicial fechado;  

b) Jesse e Magno, a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão, em regime inicial fechado; e,  

c) Manoel, Luiz Roberto, Marcos, Clodoaldo, Cleiton, Samuel Ferreira de 

Oliveira, Samuel Teles e Tiago, a 3 (três), 1 (um) mês, e 10 (dez) dias de 

reclusão, em regime inicial fechado.  

 No art. 14, da Lei 10.826/03:  

a) Benedito e Edivaldo, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em 

regime inicial fechado, e a 13 (treze) dias-multa, à razão mínima ao dia-

multa;  

b) Jesse e Magno, a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão, em regime inicial fechado, e a 12 (doze) dias-multa, à razão 

mínima ao dia-multa; e,  

c) Manoel, Luiz Roberto, Marcos, Clodoaldo, Cleiton, Samuel Ferreira de 

Oliveira, Samuel Teles e Tiago, 3 (três) anos, 1 (um) mês, e 10 (dez) dias de 

reclusão, em  regime inicial fechado, e a 15 (quinze) dias-multa, à razão 

mínima ao dia-multa.   

 

  No art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03:  

a) Benedito e Edivaldo, a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial 

fechado, e a 13 (treze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa;  



 
 

 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

  
 
 

Apelação Criminal n. 0003471-78.2008.8.26.0443- Comarca de Piedade  

5

b) Jesse e Magno, a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime 

inicial fechado, e a 12 (doze) diasmulta, à razão mínima ao dia-multa; e,  

c) Manoel, Luiz Roberto, Marcos, Clodoaldo, Cleiton, Samuel Ferreira de 

Oliveira, Samuel Teles e Tiago, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de 

reclusão, em regime inicial fechado, e a 15 (quinze) dias-multa, à razão 

mínima ao dia multa.  

 

Inconformados, os réus interpuseram apelação, aduzindo 

ocorrência de nulidade e pleiteando, no mérito, absolvição por falta de 

provas.  

 

O recurso foi contra arrazoado (fls. 1689/1700 e 1716), 

tendo a Procuradoria de Justiça se manifestado pelo improvimento dos 

recursos (fls. 1783/1788). 

 

Os integrantes da  Colenda 10ª.  Câmara de Direito 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, por 

votação unânime, “Rejeitaram a matéria preliminar e deram parcial 

provimento ao recurso para afastar a condenação dos acusados pelos crimes 

previstos no art. 14 e no art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei 10.826/03, bem 

como para reduzir as penas do acusado Samuel Ferreira de Oliveira, quanto ao 

crime previsto no art. 1º, I, a, § 4º, I e III, e § 3º, segunda parte da Lei 9.455/97, 

combinado com art. 14, II, do Cód. Penal, para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão, quanto ao crime previsto art. 1º, I, a, § 4º, II e III, da Lei 

9.455/97, para 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão 

e, quanto ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Cód. Penal, para 2 
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(dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e, por fim, para corrigir 

equívoco de ordem material no dispositivo da r. sentença recorrida, para constar 

que os acusados, em relação ao crime cometido contra F.D.R.S., foram 

condenados no art. 1º, I, a, § 4º, II e III, da Lei 9.455/97, mantida, quanto ao mais, 

a r. sentença recorrida” (fls. 1719).  

 

  Transcreve-se o voto do Des. Relator: 

 

 

Apelação Criminal 0003471-78.2008.8.26.0443.  

MM. Juíza de Primeira Instância: Dra. Francisca Cristina 

Müller de Abreu Dall'Aglio.  

Comarca: Piedade - SP.  

Apelantes: Marcos Antonio Almeida Alves, Jesse Del Rios 

Gaseo, Luiz Roberto de Campos Filho, Magno Giovani de Castro, 

Samuel Teles, Manoel Basílio Neto, Benetido Robinson de 

Assunção, Clodoaldo Soares, Cleiton Benedito, Samuel Ferreira 

de Oliveira, Edvalddo Neres de Souza e Tiago Carriel Leite.  

Apelada: Justiça Pública.  

 

Vistos.  

Trata-se de recurso interposto por Marcos Antonio Almeida 

Alves, Jesse Del Rios Gaseo, Luiz Roberto de Campos Filho, Samuel 
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Teles, Manoel Basílio Neto, Benedito Robinson de Assunção, 

Clodoaldo Soares, Cleiton Benedito, Samuel Ferreira de Oliveira, 

Edvaldo Neres de Souza, Tiago Carriel Leite e Magno Giovani de 

Castro contra a r. decisão monocrática de fls. 1.540/1.555, que julgou 

procedente a inicial e condenou-os, em concurso material, como 

incursos:  

1) No art. 1º, I, a, § 4º, II e III, e § 3º, segunda parte, da Lei 

9.455/97, combinado com art. 14, II, do Cód. Penal:  

a) Benedito e Edivaldo, a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de 

reclusão, em regime inicial fechado;  

b) Jesse e Magno, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão, em regime inicial fechado; e,  

c) Manoel, Luiz Roberto, Marcos, Clodoaldo, Cleiton, Samuel 

Ferreira de Oliveira, Samuel Teles e Tiago, a 7 (sete) anos, 9 (nove) 

meses, e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 

2) No art. 1º, I, a, § 4º, I e III, e § 3º, segunda parte, da Lei 

9.455/97:  

a) Benedito e Edivaldo, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão, em regime inicial fechado,  

b) Jesse e Magno, a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e 

cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e,  

c) Manoel, Luiz Roberto, Marcos, Clodoaldo, Cleiton, Samuel 

Ferreira de Oliveira, Samuel Teles e Tiago, a 3 (três) anos, 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.  

3) No art. 288, parágrafo único, do Cód. Penal:  
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a) Benedito e Edivaldo, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de 

reclusão, em regime inicial fechado;  

b) Jesse e Magno, a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão, em regime inicial fechado; e,  

c) Manoel, Luiz Roberto, Marcos, Clodoaldo, Cleiton, Samuel 

Ferreira de Oliveira, Samuel Teles e Tiago, a 3 (três), 1 (um) mês, e 10 

(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.  

4) No art. 14, da Lei 10.826/03:  

a) Benedito e Edivaldo, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de 

reclusão, em regime inicial fechado, e a 13 (treze) dias-multa, à razão 

mínima ao dia-multa;  

b) Jesse e Magno, a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 12 (doze) dias-multa, à 

razão mínima ao dia-multa; e,  

c) Manoel, Luiz Roberto, Marcos, Clodoaldo, Cleiton, Samuel 

Ferreira de Oliveira, Samuel Teles e Tiago, 3 (três) anos, 1 (um) mês, 

e 10 (dez) dias de reclusão, em  regime inicial fechado, e a 15 (quinze) 

dias-multa, à razão mínima ao dia-multa.  

5) No art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03:  

a) Benedito e Edivaldo, a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime 

inicial fechado, e a 13 (treze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa;  

b) Jesse e Magno, a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, 

em regime inicial fechado, e a 12 (doze) diasmulta, à razão mínima ao 

dia-multa; e,  
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c) Manoel, Luiz Roberto, Marcos, Clodoaldo, Cleiton, Samuel 

Ferreira de Oliveira, Samuel Teles e Tiago, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) 

meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 15 (quinze) dias-

multa, à razão mínima ao dia multa.  

A denúncia foi aditada para correta tipificação das práticas 

ilícitas atribuídas aos acusados (fl. 141).  

Pugna a defesa, preliminarmente, pelo pronunciamento de 

nulidade do feito, por cerceamento de defesa, decorrente da ausência 

dos acusados em audiências de instrução (fls. 1.674/1.683 e 

1.711/1.715).  

Quanto ao mérito, pugna, em suma, pela absolvição sob o 

fundamento da insuficiência probatória.  

Contra-arrazoado o recurso (fls. 1.689/1.700 e 1.716), 

manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do 

apelo (fls. 1.783/1.788).  

É, em síntese, o relatório.  

A matéria preliminar não comporta acolhimento.  

Importa anotar, de início, que o pronunciamento de nulidade, a 

teor do art. 563, do Cód. de Proc. Penal, tem como pressuposto a 

demonstração de prejuízo para a parte, o que não se vislumbra no caso 

em tela.  

Pelo que verte dos autos, o pleito de comparecimento de todos 

os acusados às audiências foi, fundamentadamente, indeferido, sob os 

fundamentos, em especial, de possibilidade de retardamento 

indefinido da persecução penal, bem como da ausência de prejuízo 
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para os acusados, devidamente representados por patrono constituído 

nos autos (fl. 627).  

De qualquer forma, aplicável à espécie o disposto no art. 222, do 

Cód. de Proc. Penal.  

Não é demais anotar que o defensor constituído dos acusados 

esteve presente por ocasião da realização dos atos deprecados, do que 

decorre a ausência de prejuízo para a defesa.  

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.  

Quanto ao mérito, o apelo procede em parte.  

A r. sentença, que apreciou a prova com critério e bem decidiu o 

presente processo, quanto à solução condenatória, não merece 

qualquer reparo.  

Ficou demonstrado, estreme de dúvida, que nas condições de 

tempo e lugar descritas na inicial, os acusados associaram-se em 

quadrilha armada para o fim de cometer crimes. Ficou demonstrado, 

estreme de dúvida, que, nas condições de tempo e lugar referidas na 

inicial, os acusados, constrangeram a adolescente A.C.P., mediante 

sequestro, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe 

sofrimento físico e mental, com o fim de obter informações e 

declarações da ofendida, bem como tentaram contra a vida da 

adolescente mediante disparo de arma de fogo.  

Ficou demonstrado, ainda, que na mesma oportunidade, os 

acusados, constrangeram o adolescente F.D.R.S., mediante sequestro e 

emprego de grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, 

com o fim de obter informações e declarações do ofendido.  
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O acusado Manoel, também conhecido como “Sherek”, 

compareceu na residência da ofendida A.C.P. e sob a alegação que 

necessitava conversar, foi acompanhado pela ofendida até um imóvel, 

na Comarca de Sorocaba, local em que passou a ameaçar a ofendida 

de morte, para que fornecesse informações sobre nomes de integrantes 

de facção criminal rival.  

Na mesma data, em horário posterior, Manoel foi até a 

residência de F.D.R.S. e afirmou que necessitava conversar com o 

ofendido.  

F.D.R.S. procurou seu tio, o acusado Jesse, e juntos foram até o 

imóvel em que estava a ofendida A.C.P., local em que F.D.R.S., 

também, foi constrangido, mediante violência moral, a fornecer 

informações sobre nomes de integrantes de facção criminal rival para 

que fosse libertado. 

 Manoel, então, efetuou ligação telefônica e informou ao 

acusado Tiago, também conhecido como “Cauã”, que estava preso na 

penitenciária de Valparaíso, sobre o sequestro dos ofendidos.  

Tiago determinou que os ofendidos permanecessem subjugados, 

para apuração se integravam facção criminosa rival, hipótese em que 

deveriam ser mortos.  

Para realização do “julgamento” dos ofendidos, Tiago 

determinou que os demais acusados comparecessem no imóvel em que 

estavam os ofendidos.  

Os acusados passaram a se revezar nas ameaças sofridas pelos 

ofendidos, tendo sido A.C.P. fisicamente agredida por Luiz e 

Clodoaldo.  
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No período de três dias os ofendidos foram transferidos de 

cativeiro, por três vezes.  

O local do último cativeiro, na Comarca de Piedade, foi 

identificado a partir de interceptação telefônica, devidamente 

autorizada, dos telefones dos acusados, do que decorreu diligência 

policial para o resgate dos ofendidos antes de sua morte.  

Ao notar a presença dos policiais, o acusado Clodoaldo efetuou 

disparos de arma de fogo contra a ofendida A.C.P., que não foi 

atingida, por ter se abaixado.  

No imóvel utilizado como cativeiro foi encontrado um revólver, 

marca Taurus, calibre 38, IK 38415, e outro revólver, também da 

marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida.  

Dez dos acusados, que estavam no imóvel, foram presos em 

flagrante, à exceção de Tiago, que estava preso, e Manoel, que não 

estava no imóvel no momento da diligência policial.  

Neste sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da acusação, 

constituída pelas declarações dos ofendidos na fase inquisitorial 

A.C.P. (fls. 8/9) e F.D.R.S. (fls. 10/11), bem como pelos depoimentos 

de dos policiais civis Helton Ricardo Marques Gregório (fls. 4/5 e 

1.421/1.424), Marcio Antonio de Almeida (fls. 7 e 1.411.v/1.412), das 

D. Autoridades Policiais, Dr. Fernando Gaiotto Vasques (fls. 

1.407/1.411) e Dr. Reginaldo Mendes da Costa (fls. 1.411.v/1.421), e 

da testemunha Mike Bechara Adas (fls. 1.424/1.425).  

No que tange ao depoimento judicial de Janaína Del Rios Gaseo 

(fls. 633/641) genitora do ofendido e irmã do acusado Jesse, favorável 

aos acusados, à evidência, deve ser recebido com reservas.  
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Quanto à retratação judicial do ofendido (fls. 642/650), não 

altera, em absoluto, o panorama da prova.  

A ofendida, por sua vez, foi vítima de homicídio no curso da 

persecução penal, crime que não é objeto do presente feito (fls. 219 e 

1.501, idem 1.528).  

Os acusados Marcos (fl. 12), Samuel Teles (fl. 13), Cleiton (fl. 

14), Jesse (fl. 15), Clodoaldo (fl. 16), Samuel Ferreira de Oliveira (fl. 

17), Edvaldo (fl. 18), Benedito (fl. 19), Luiz Roberto (fl. 20), Magno 

(fl. 21), permaneceram silentes na fase extrajudicial da persecução 

penal.  

Manoel (fl. 106) e Tiago (fl. 112) foram indiciados 

indiretamente.  

Em juízo os acusados Magno (fls. 1.245/1.246), Samuel Teles 

(fls. 1.430/1.431), Benedito (fls. 1.428.v/1.430), Cleiton (fls. 

1.323/1.324), Samuel Ferreira (fl. 1.325), Luiz Roberto (fls. 

1.356/1.357), sugestivamente, também permaneceram silentes quantos 

aos fatos objeto da presente persecução penal.  

Quanto à pueril versão exculpatória sustentada pelos acusados 

Edivaldo (fl. 1.288), Jesse (fls. 1.341/1.342), Clodoaldo (fl. 1.402) e 

Marcos (fl. 1.386), no sentido de que teriam “resgatado” os ofendidos, 

pois F.D.R.S. é sobrinho do acusado Jesse, bem como que no local em 

que foram presos em flagrante estaria havendo um churrasco de 

comemoração ao “resgate”, por possuírem divergências entre si, bem 

como por não ostentarem apoio nos autos, e por terem sido afastadas 

pela segura prova oral da acusação, não comportam acolhimento.  
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As pueris negativas dos recorrentes Tiago (fl. 1.373) e Manoel 

(fl. 1.387) em juízo, restaram, seguramente afastadas pelo conjunto 

probatório.  

É certo que o acusado Tiago estava preso por outro crime à 

época dos fatos, bem como que Manoel não foi preso em flagrante 

com os co-réus.  

No entanto, pelo que verte das interceptações telefônicas, Tiago 

foi quem determinou a prática do crime de tortura e Manoel foi 

responsável por conduzir os ofendidos até o cativeiro.  

A prova oral da defesa não se presta a favorecer os recorrentes e 

a alterar o panorama do conjunto probatório (fls. 922/DVD, 955/DVD, 

987, 1.010, 1.011, 1.012, 1.033, 1.035/1.036, 1.037/1.039, 

1.040/1.042, 1.043/1.045, 1.046/1.048, 1.059/1.061, 1.130/1.132, 

1.133/1.134, 1.158, 1.435.v/1.426, 1.426 e 1.427/1.428).  

No âmbito da materialidade delitiva, a prova é complementada 

pelos autos de exibição e apreensão (fls. 26/27, 303/305, 640/642), 

laudos de exame em aparelhos celular (fls. 199/201, 202/203, 204/207, 

208/209, 250/252, 253/256, 291/293, 294/296, 332/335, 336/339), 

laudos de exame em armas de fogo (fls. 210/212 e 213/215), laudo 

residuográfico do acusado Clodoaldo (fls. 297/299), laudo de exame 

grafotécnico (fls. 465/470) e laudo de transcrição de áudio (fls. 

735/820).  

Importa considerar, a propósito, a desnecessidade da realização 

de perícia de voz para identificação dos acusados, ante a suficiência do 

conjunto probatório para julgamento do presente feito.  
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Há que se considerar, ademais, que o exame grafotécnico em 

bilhete encontrado na residência em que os acusados estavam concluiu 

que partiu do acusado Cleiton as anotações nele constantes.  

Importa considerar, ainda, o laudo de exame residuográfico que 

foi positivo para o acusado Clodoaldo.  

Estas circunstâncias reveladas durante a persecução penal, 

corroboram os depoimentos dos ofendidos colhidos na fase 

extrajudicial.  

De rigor, portanto, a condenação dos acusados.  

Quanto à classificação da conduta dos acusados, não há dúvida 

de que se trata de dois crimes de tortura, cometidos mediante 

sequestro contra adolescentes, em concurso material com crime de 

quadrilha ou bando armado. 

No que concerne ao crime de tortura qualificado pelo resultado 

morte, importa considerar que se trata de crime formal e preterdoloso, 

razão pela qual na hipótese em tela a tentativa de homicídio deveria 

caracterizar crime autônomo cometido em concurso material com o 

crime de tortura.  

No entanto, a qualificação jurídica imputada aos acusados, crime 

de tortura qualificado pelo resultado e majorado tentado, por lhes ser 

mais favorável e ter restado incontroversa, deve prevalecer.  

Quanto ao crime de quadrilha ou bando armado, importa 

considerar que, dadas as circunstâncias reveladas pela prova, importa 

concluir que os acusados, estavam devidamente estruturados para a 

prática de diversos crimes.  
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Importa considerar, ainda, que em poder dos acusados foram 

apreendidas duas armas de fogo.  

Demonstrados estão, portanto, os pressupostos da figura típica 

do crime de quadrilha ou bando armado, quais sejam, estabilidade e 

permanência da associação.  

No que concerne aos crimes de posse ilegal de armas de fogo 

importa considerar que se inseriram no âmbito do crime de quadrilha 

ou bando armado, ou seja, foram utilizados para a prática deste crime 

e não há evidência de tenham resultado de desígnio autônomo, razão 

pela qual, pelo princípio da consunção devem ser considerados como 

absorvidos, ou seja, trata-se de concurso aparente de normas.  

No que se refere à dosimetria das penas aplicadas, merece 

reparo.  

Os acusados Benedito (fl. 400, do apenso de antecedentes), 

Edvaldo (fl. 91, do apenso de antecedentes) e Tiago (fl. 431, do 

apenso de antecedentes), ostentam condenações definitivas 

intercorrentes por fato anterior aos dos presentes crimes, e Manoel 

(fls. 78 e 85, do apenso de antecedentes), Luiz Roberto (fl. 83, do 

apenso de antecedentes), Marco Antonio (fls. 134 e 113, do apenso de 

antecedentes), Samuel Teles (fls. 170/171, do apenso de antecedentes) 

e Clodoaldo (fls. 74, do apenso de antecedentes), ostentam 

antecedentes criminais, razão pela qual suas penas para todos os 

crimes, consideradas, ainda, as circunstâncias das práticas ilícitas, em 

especial, o planejamento utilizado e a necessária organização com os 

demais réus, foram majoradas em 1/3 (um terço).  
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As penas para os acusados Jesse e Magno, que, tecnicamente 

não ostentam antecedentes criminais, em razão das circunstâncias 

judiciais acima referidas, foram adequada e moderadamente majoradas 

em 1/6 (um sexto).  

Impõe-se, quanto ao acusado Samuel Ferreira, reduzir a 

majoração de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto), na medida em que 

este recorrente também não ostenta, tecnicamente, antecedentes 

criminais, já que a certidão de fl. 132, do apenso de antecedentes, 

refere-se a processo crime, cuja pena foi extinta em razão da 

prescrição da pretensão punitiva estatal.  

A seguir, as penas, para todos os crimes, em relação aos 

acusados Manoel (fl. 76, do apenso de antecedentes), Luiz Roberto 

(fls. 109 e 117, do apenso de antecedentes), Marco Antonio (fls. 111, 

do apenso de antecedentes), Clodoaldo (fl. 93, do apenso de 

antecedentes), Cleiton (fls. 97 e 154, do apenso de antecedentes), 

Samuel Ferreira (fls. 404, idem 426, do apenso de antecedentes), 

Samuel Teles (fls. 191, idem 196, 203 e 210, do apenso de 

antecedentes), Jesse (fl. 115, do apenso de antecedentes), Magno (fl. 

156, do apenso de antecedentes) e Tiago (fls. 143, 144, 145 e 406, do 

apenso de antecedentes), foram aumentadas em 1/6 (um sexto), em 

razão da reincidência.  

Quanto ao crime de tortura praticado contra a ofendida A.C.P., 

previsto no art. 1º, I, a, § 4º, I e III, e § 3º, segunda parte da Lei 

9.455/97, em razão da tentativa, qualificação jurídica que restou 

incontroversa, foi reduzido de metade, o que restou incontroverso e, 

então, operou-se o aumento de ¼ (um quarto) em razão das causas 
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especiais de aumento previstas no § 4º, I e III, do art. 1º, da Lei 

9.455/97, devidamente demonstradas nos autos.  

A pena, quanto a este crime, em relação ao acusado Samuel 

Ferreira perfaz, portanto, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão.  

No que concerne ao crime de tortura praticado contra o ofendido 

F.D.R.S. previsto no art. 1º, I, a, § 4º, II e III, da Lei 9.455/97, as penas 

foram majoradas em ¼ (um quarto), também em razão das causas 

especiais de aumento previstas no § 4º, do mencionado artigo.  

Quanto ao acusado Samuel Ferreira, a pena perfaz, portanto, 3 

(três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.  

No que tange ao crime de quadrilha ou bando armada a pena foi 

dobrada, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 288, do 

Cód. Penal.  

Perfaz, portanto, a pena para o acusado Samuel Ferreira, 2 (dois) 

anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.  

O cúmulo material de penas entre os crimes de tortura era de 

rigor, considerados os desígnios autônomos dos crimes, bem como era 

de rigor o reconhecimento do concurso material entre os crimes de 

tortura e quadrilha ou banco armado, em razão da diversidade de 

espécies delitivas e momentos consumativos.  

O regime prisional fixado em relação aos crimes de tortura é o 

legal, em conformidade com o § 7º do art. 1º da Lei 9.455/97, o inicial 

fechado.  
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O regime prisional fechado, fixado como inicial para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade em relação ao crime de 

quadrilha ou bando armado, em vista das circunstâncias concretas do 

caso em tela, bem como do que mais foi considerado para fins de 

dosimetria da pena, apresenta-se como adequado.  

Pelo mesmo motivo os acusados não fazem jus a qualquer 

espécie de benefício.  

Por derradeiro, impõe-se, de ofício, corrigir erro material do 

dispositivo da r. sentença recorrida, em relação ao crime cometido 

contra F.D.R.S. pois, em consonância com a motivação da r. decisão, 

os recorrentes foram condenados como incursos no art. 1º, I, a, § 4º, II 

e III, da Lei 9.455/97.  

Face ao exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso 

para afastar a condenação dos acusados pelos crimes previstos no art. 

14 e no art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei 10.826/03, bem 

como para reduzir as penas do acusado Samuel Ferreira de Oliveira, 

quanto ao crime previsto no art. art. 1º, I, a, § 4º, I e III, e § 3º, 

segunda parte da Lei 9.455/97, combinado com art. 14, II, do Cód. 

Penal, para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 

quanto ao crime previsto art. 1º, I, a, § 4º, II e III, da Lei 9.455/97, 

para 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de 

reclusão e, por fim, quanto ao crime previsto no art. 288, parágrafo 

único, do Cód. Penal, a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão, e, por fim, para corrigir equívoco de ordem material no 

dispositivo da r. sentença recorrida, para constar que os acusados, em 

relação ao crime cometido contra F.D.R.S., foram condenados no art. 
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1º, I, a, § 4º, II e III, da Lei 9.455/97, mantida, quanto ao mais, a r. 

sentença recorrida 

Nueno Campos 

Relator 

 

 

 Decidindo dessa forma, a douta Câmara Criminal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou por negar 

vigência à lei federal e por dissentir de julgado do Colendo Supremo 

Tribunal Federal na interpretação dos artigos 288 parágrafo único do 

Código Penal, artigos 14 e 16  parágrafo único, inciso IV da Lei 10826/03, 

que devem ser havidos em concurso material, legitimando, dessarte, a 

interposição deste recurso especial com fundamento nas  alíneas “a”  e 

“c” do permissivo constitucional.  

 

 

2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL (artigos 14 e 16 parágrafo 

único, inciso IV da Lei 10826/03; artigo 288 parágrafo único do Código 

Penal). 

 

Preceituam os artigos 14 e 16, parágrafo único inciso IV  da Lei 

10826/03:  

 

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, 
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remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de 
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização 
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em 
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, 
emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou 
ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou 
restrito, sem autorização e em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar: 

 

 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: 

 

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma 
de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de 
identificação raspado, suprimido ou adulterado; 

 

 

 Dispõe o artigo 288, parágrafo único do Código Penal: 

 

 Art. 288- Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha 
ou bando, para o fim de cometer crimes: 

 Pena- reclusão de 1 (um) e 3 (três) anos. 

 Parágrafo único- A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha 
ou bando é armado. 
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 No caso dos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo 

entendeu por bem afastar a incidência do crime de posse ilegal de 

armas de fogo, cometido pelos réus, mediante o entendimento de que 

essa conduta estaria inserida no âmbito do crime de quadrilha armada, 

pelo qual os agentes também foram condenados.  

 

 Conforme verifica-se do v.acórdão, foi considerada 

hipótese de concurso aparentes de normas para, na sequência,  se 

optar pela incidência do princípio da consunção: 

 

“ No que concerne aos crimes de posse ilegal de armas 

de fogo importa considerar que se inseriram no âmbito do 

crime de quadrilha ou bando armado, ou seja, foram 

utilizados para a prática deste crime e não há evidência de 

tenham resultado de desígnio autônomo, razão pela qual, 

pelo princípio da consunção devem ser considerados como 

absorvidos, ou seja, trata-se de concurso aparente de normas. 

“ (verbis-fls. 1810) 

 

 Não há, contudo,  relação consuntiva entre o crime de 

posse ilegal de arma de fogo e o delito de  quadrilha armada.  

 

 O princípio da consunção pressupõe a existência de 

nexo de dependência entre as condutas ilícitas. 
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 “Uma norma se deve reconhecer consumida por outra 

quando o crime previsto por aquela não passa de uma fase de 

realização do crime previsto por esta, ou é uma necessária ou normal 

forma de transição para o último (crime progressivo). O crime previsto 

pela norma consuntiva representa a etapa mais avançada na 

efetuação do malefício, aplicando-se, então, o princípio de que ‘ major 

bsorbet minorem” (TJMG, Apo. 1.0073.04.018289-8/001, 3ª. Ccrim;. J. 

4/10/2005, rel.Des.Kelsen Carneiro).  

 

 

 Assim sendo, leciona DAMÁSIO DE JESUS: 

 

 “ Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato 

definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou 

normal fase de preparação ou execução de outro crime... O 

comportamento descrito pela norma consuntiva constitui a fase 

mais avançada na concretização da lesão ao bem jurídico” 

(Direito Penal, Parte Geral, 10ª., ed., Ed.Saraiva, pag. 99).  

  

 No caso, verifica-se que os crimes praticados pelos 

recorridos-- posse ilegal de arma de fogo e quadrilha qualificada pelo 

uso de armas--- são absolutamente autônomos, inexistindo qualquer 

relação de subordinação entre eles. 

 

 Tanto assim é que toda a doutrina mais abalizada é 

unânime no sentido de reconhecer a ocorrência de concurso material 
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de crimes entre a quadrilha e o delito autônomo que vier a ser praticado 

por ela (cf. Mirabete, Luiz Regis Prado, Cezar Bittencourt, Hungria, entre 

outros).  

 

 Nesse sentido, também, muito claro é o ensinamento de 

MAGALHÃES NORONHA: 

 

 “ Dúvida nenhuma pode permanecer de que se o bando 

ou quadrilha comete crimes responderá por estes.  Haverá 

concurso material entre o delito do art. 288 e o cometido: 

homicídio, roubo, latrocínio, etc. Compreende-se isso facilmente, 

por havermos dito que o crime em questão se cifra em se 

agregarem quatro ou mais pessoas para o fim de cometer 

delitos, desnecessário  sendo que estes venham realmente a ser 

praticados” (Direito Penal, Saraiva, 7ª. Ed., 1975, pág. 114).  

  

 Importa salientar, também, que os crimes de quadrilha 

armada  e posse de arma têm objetividades jurídicas diversas, já que 

enquanto na quadrilha se visa proteger a paz pública, no delito de posse 

de arma o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, a vida e a 

integridade física dos cidadãos.   Tratam-se, pois, de crimes 

independentes e autônomos, não havendo qualquer relação de 

subordinação entre eles.  

 

 E  nem se diga que  o crime aqui em questão não seria o 

de  quadrilha, mas sim a quadrilha armada e por isso estaria justificada a 
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incidência do princípio da consunção. Ora, tais  delitos visam  proteger o 

mesmo bem jurídico,  e a  circunstância de a quadrilha estar armada 

redunda apenas numa qualificadora, e não elementar. 

 

 Por isso mesmo, assim já julgou o Superior Tribunal de 

Justiça:  

  

 “ O princípio da consunção pressupõe a existência de um 

nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se 

verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave 

pela mais danosa.  Evidenciado, na hipótese, que os crimes 

de porte ilegal de armas e de quadrilha, qualificada pelos uso 

de armas, se afiguram absolutamente autônomos, inexistindo 

qualquer relação de subordinação entre as condutas, resta 

inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, 

devendo o réu responder por ambas as condutas” (destaquei-

STJ, HC 25 157/SP, 5ª.T;. 15/4/2003, Rel.Min GilsonDipp, DJU 

9/6/2003, RT 819/549). 

 E no mesmo sentido, também, já decidiu o Tribunal de 

Justiça de São Paulo: 

 

 “ Inexiste progressividade entre os crimes de porte ilegal de 

arma de fogo e o de quadrilha ou bando armado, de modo a 

fazer com que o primeiro absorva a qualificadora do segundo, 

pois trata-se de delitos distintos e autônomos, com objetivos 

jurídicos diversos.”(RT 787/599). 
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 Por outro lado, e para também demonstrar a autonomia 

de ambos os delitos, imaginemos uma quadrilha armada com facas, 

porretes, barras.  Seria, por certo, quadrilha armada, porque “ como o 

tipo penal não estabelece qualquer restrição, entende-se ser possível 

configurar a causa de aumento tanto a arma própria (instrumento 

destinado a servir de arma, como as armas de fogo, punhais, espadas, 

etc) como a imprópria (instrumento utilizado extraordinariamente como 

arma, embora sem ter essa finalidade, como ocorre com a faca de 

cozinha, pedaços de pau, entre outros) “ (Guilherme Souza Nucci, 

Código Penal Comentado, Ed.RT, 10ª., ed.pág. 1042),  ou mesmo a 

situação em que a quadrilha estivesse na posse de uma arma de fogo 

legalizada.  

 

 Ainda assim, haveria crime de quadrilha armada, 

incidindo a qualificadora em razão do risco maior causado à paz 

pública e, se as armas de fogo fossem possuídas ou portadas sem 

autorização,  a conduta seria  ainda mais grave e seus  agentes 

incidiriam,  também,  nas práticas criminosas previstas pela Lei 10826/03, 

que tem objetividade jurídica diversa.  

 

 Portanto,  não há como se reconhecer relação 

consuntiva entre os crimes versados nos artigos 14 e 16, parágrafo único 

inciso IV  da Lei 10826/03 e o artigo 288 parágrafo único do Código 

Penal, tratando-se mesmo de hipótese de concurso material de crimes.   
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 Dessa forma, resta evidenciado que o v.acordão negou 

vigência aos artigos  14 e 16, parágrafo único inciso IV da Lei 10826/03. 

 

 

3.  DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  

 

 

 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas 

Corpus –n. 83.447-7- São Paulo,  em que foi Relator o Ministro CELSO DE 

MELLO, julgado em 17/02/2004 e publicado na RTJ 193-03, p. 1006, cujo 

acórdão se adota como paradigma, assim se decidiu:  

O v. acórdão foi proferido nos seguintes termos: 
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Transcreve-se o relatório e o voto, por imagem: 
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