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Os crimes de explosão majorada pela finalidade de obtenção de 
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FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM 

FURTO – CRIMES AUTÔNOMOS – PRINCÍPIO DA 

INADMISSIBILIDADE. 

Os crimes de explosão majorada pela finalidade de obtenção de 

vantagem pecuniária (artigo 241, § 2º, do Código Penal) e de furto (artigo 

155 do Código Penal) são autônomos, não admitindo, pois, a aplicação 

do princípio da consunção para a absorção do primeiro pelo segundo.   
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FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM 

PRINCÍPIO DA 

Os crimes de explosão majorada pela finalidade de obtenção de 

vantagem pecuniária (artigo 241, § 2º, do Código Penal) e de furto (artigo 

155 do Código Penal) são autônomos, não admitindo, pois, a aplicação 

a absorção do primeiro pelo segundo.    
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

DA EGRÉGIA SEÇÃO

PAULO 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da APELAÇÃO 

66.2013.8.26.0426

como apelantes A.F.S. e L.R.J.R.

com fundamento no 

Federal, no art. 541 do Código de Processo Civil e no art. 26 da Lei nº 

8.038/90, interpor RECURSO ESPECIAL

 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS

 

 A.F.S. e L.R.J.R.

comarca de Patrocínio Paulista, 

(doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 46 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000431

66.2013.8.26.0426, comarca de Patrocínio Paulista, em que figuram 

A.F.S. e L.R.J.R., vem à presença de Vossa Excelência, 

com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Con

Federal, no art. 541 do Código de Processo Civil e no art. 26 da Lei nº 

RECURSO ESPECIAL, pelos seguintes motivos:

RESUMO DOS AUTOS 

A.F.S. e L.R.J.R. foram condenados pelo Juíz

comarca de Patrocínio Paulista, ao cumprimento, cada qual, da pena de 12 

(doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 46 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

CRIMINAL Nº 0000431-

comarca de Patrocínio Paulista, em que figuram 

, vem à presença de Vossa Excelência, 

art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição 

Federal, no art. 541 do Código de Processo Civil e no art. 26 da Lei nº 

, pelos seguintes motivos: 

foram condenados pelo Juízo de Direito da 

ao cumprimento, cada qual, da pena de 12 

(doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 46 
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(quarenta e seis) dias

no artigo 155, § 4°, IV e artigo 251, § 2º, c.c. o artigo 70, 2ª parte, todos do 

Código Penal (fls. 251/368).

 Como destacado na r. decisão de primeiro grau de 

jurisdição: 

 

 “Apurou

não identificados dirigiram

no período da madrugada, e, ao chegarem, adentraram à 

agência destruindo o sistema de tranca das portas de 

acesso. Já no interior da agência, através da utilização de 

material explosivo, destruíram um dos caixas eletrônicos 

existentes no 

dinheiro que estava nos cofres do caixa eletrônico, ficando 

este com os integrantes do grupo que não foram 

identificados, tendo os meliantes se evadido do local em dois 

veículos”.

 

 A materialidade dos delitos

de fls. 100/101 (realizado no local dos fatos) e 102/109 (tirado das 

imagens do circuito de segurança da agência subtraída), bem como as 

imagens constantes do CD de fls. 348/349.

 Inconformados, os sentenciados interpuseram re

apelação e, após as contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça 

manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 461/465).
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(quarenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incursos 

°, IV e artigo 251, § 2º, c.c. o artigo 70, 2ª parte, todos do 

(fls. 251/368). 

Como destacado na r. decisão de primeiro grau de 

Apurou-se que os acusados e os outros dois indivíduos 

não identificados dirigiram-se à referida 

no período da madrugada, e, ao chegarem, adentraram à 

agência destruindo o sistema de tranca das portas de 

acesso. Já no interior da agência, através da utilização de 

material explosivo, destruíram um dos caixas eletrônicos 

existentes no local. Em seguida, os salteadores subtraíram o 

dinheiro que estava nos cofres do caixa eletrônico, ficando 

este com os integrantes do grupo que não foram 

identificados, tendo os meliantes se evadido do local em dois 

veículos”. 

A materialidade dos delitos restou comprovada nos laudos 

de fls. 100/101 (realizado no local dos fatos) e 102/109 (tirado das 

imagens do circuito de segurança da agência subtraída), bem como as 

imagens constantes do CD de fls. 348/349. 

Inconformados, os sentenciados interpuseram re

apelação e, após as contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça 

se pelo seu desprovimento (fls. 461/465). 
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multa, no valor unitário mínimo legal, como incursos 

°, IV e artigo 251, § 2º, c.c. o artigo 70, 2ª parte, todos do 

Como destacado na r. decisão de primeiro grau de 

se que os acusados e os outros dois indivíduos 

se à referida agência bancária, 

no período da madrugada, e, ao chegarem, adentraram à 

agência destruindo o sistema de tranca das portas de 

acesso. Já no interior da agência, através da utilização de 

material explosivo, destruíram um dos caixas eletrônicos 

local. Em seguida, os salteadores subtraíram o 

dinheiro que estava nos cofres do caixa eletrônico, ficando 

este com os integrantes do grupo que não foram 

identificados, tendo os meliantes se evadido do local em dois 

restou comprovada nos laudos 

de fls. 100/101 (realizado no local dos fatos) e 102/109 (tirado das 

imagens do circuito de segurança da agência subtraída), bem como as 

Inconformados, os sentenciados interpuseram recursos de 

apelação e, após as contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça 
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 Todavia, a Egrégia 14ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: 

provimento aos apelos, a fim de, absorvido o crime de explosão pelo de 

furto, reduzir a pena de 

em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) diasmulta, no v

unitário mínimo legal, como incursos no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código 

Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios e 

jurídicos fundamentos. V.U.

Fernando Torres Garcia

trecho: 

 

 “Entrementes, merece guarida o pleito relativo à 

absorção, pelo furto, do crime de explosão.

 Da dinâmica dos fatos praticados pelos réus e seus 

comparsas, devidamente comprovados, restou evidente que a 

explos

por isso mesmo, a qualificadora do rompimento de obstáculo 

(laudo pericial às fls. 99/101).

 Não se evidenciou, sequer indiciariamente, a 

demonstração de desígnios autônomos para a tipificação, em 

concurso formal imperfeito, de dois crimes furto e explosão.

 Nesse sentido, confira

Desembargador Xavier de Souza (Apelação nº 0000122

74.2012.8.26.0363, TJSP, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 

08/05/2013)”.
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Todavia, a Egrégia 14ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: 

ento aos apelos, a fim de, absorvido o crime de explosão pelo de 

furto, reduzir a pena de A.F.S. e L.R.J.R. para 04 (quatro) anos de reclusão, 

em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) diasmulta, no v

unitário mínimo legal, como incursos no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código 

se, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios e 

jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto 

Fernando Torres Garcia de fls. 476/495, do qual destaco o seguinte 

“Entrementes, merece guarida o pleito relativo à 

absorção, pelo furto, do crime de explosão. 

Da dinâmica dos fatos praticados pelos réus e seus 

comparsas, devidamente comprovados, restou evidente que a 

explosão constituiu o crime meio para o furto, configurando, 

por isso mesmo, a qualificadora do rompimento de obstáculo 

(laudo pericial às fls. 99/101). 

Não se evidenciou, sequer indiciariamente, a 

demonstração de desígnios autônomos para a tipificação, em 

urso formal imperfeito, de dois crimes furto e explosão.

Nesse sentido, confira-se Acórdão relatado pelo eminente 

Desembargador Xavier de Souza (Apelação nº 0000122

74.2012.8.26.0363, TJSP, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 

08/05/2013)”. 
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Todavia, a Egrégia 14ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: "Deram parcial 

ento aos apelos, a fim de, absorvido o crime de explosão pelo de 

para 04 (quatro) anos de reclusão, 

em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) diasmulta, no valor 

unitário mínimo legal, como incursos no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código 

se, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios e 

", de conformidade com o voto do relator Des. 

476/495, do qual destaco o seguinte 

“Entrementes, merece guarida o pleito relativo à 

 

Da dinâmica dos fatos praticados pelos réus e seus 

comparsas, devidamente comprovados, restou evidente que a 

ão constituiu o crime meio para o furto, configurando, 

por isso mesmo, a qualificadora do rompimento de obstáculo 

Não se evidenciou, sequer indiciariamente, a 

demonstração de desígnios autônomos para a tipificação, em 

urso formal imperfeito, de dois crimes furto e explosão. 

se Acórdão relatado pelo eminente 

Desembargador Xavier de Souza (Apelação nº 0000122-

74.2012.8.26.0363, TJSP, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 
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 Esta Procurado

declaração, no qual se apontou a existência de 

argumentos: 

 

 “O concurso formal imperfeito foi afastado por que a 

Egrégia Corte Paulista não vislumbrou a existência de 

desígnios autônomos dos 

 Entretanto, deixou de analisar que os delitos possuem 

objetividades jurídicas distintas, um voltado à proteção do 

patrimônio (furto qualificado) e outro à incolumidade pública, 

de perigo comum (explosão).

 Destaque

punir mais gravemente exatamente aquele que procura obter 

uma vantagem econômica com a explosão.

 Além disso, a pena do crime de explosão é mais grave, 

tanto que possui uma pena maior que a do furto qualificado 

(dois a oit

oito anos), como se pode observar da dosimetria da pena 

fixada na r. sentença. Assim, não teria sentido, em princípio, 

a absorção de um crime mais grave por outro de menor 

gravidade.

 Por tais motivos, pede

acórdão, esclarecendo
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Esta Procuradoria-geral de Justiça opôs embargos de 

declaração, no qual se apontou a existência de omissão, 

O concurso formal imperfeito foi afastado por que a 

Egrégia Corte Paulista não vislumbrou a existência de 

desígnios autônomos dos crimes de furto e explosão.

Entretanto, deixou de analisar que os delitos possuem 

objetividades jurídicas distintas, um voltado à proteção do 

patrimônio (furto qualificado) e outro à incolumidade pública, 

de perigo comum (explosão). 

Destaque-se que a figura do §2º do art. 251 do CP visa 

punir mais gravemente exatamente aquele que procura obter 

uma vantagem econômica com a explosão. 

Além disso, a pena do crime de explosão é mais grave, 

tanto que possui uma pena maior que a do furto qualificado 

(dois a oito anos) na forma do §2º do art. 251 do CP (três a 

oito anos), como se pode observar da dosimetria da pena 

fixada na r. sentença. Assim, não teria sentido, em princípio, 

a absorção de um crime mais grave por outro de menor 

gravidade. 

Por tais motivos, pede-se que seja complementado o v. 

acórdão, esclarecendo-se as omissões destacadas
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geral de Justiça opôs embargos de 

omissão, com os seguintes 

O concurso formal imperfeito foi afastado por que a 

Egrégia Corte Paulista não vislumbrou a existência de 

crimes de furto e explosão. 

Entretanto, deixou de analisar que os delitos possuem 

objetividades jurídicas distintas, um voltado à proteção do 

patrimônio (furto qualificado) e outro à incolumidade pública, 

ura do §2º do art. 251 do CP visa 

punir mais gravemente exatamente aquele que procura obter 

 

Além disso, a pena do crime de explosão é mais grave, 

tanto que possui uma pena maior que a do furto qualificado 

o anos) na forma do §2º do art. 251 do CP (três a 

oito anos), como se pode observar da dosimetria da pena 

fixada na r. sentença. Assim, não teria sentido, em princípio, 

a absorção de um crime mais grave por outro de menor 

se que seja complementado o v. 

se as omissões destacadas”. 
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 Contudo, o Egrégio Tribunal Paulista rejeitou os embargos 

de declaração opostos pelo Ministério Público e acolheu parcialmente os 

embargos do acusado

em voto do relator Des. Fernando Torres Garcia (fls. 515/519).

 Assim decidindo, a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo contrariou o disposto nos artigos 619 do Código de 

Processo Penal e 251, §2º, do Código Penal, justificando a interposição do 

presente recurso especial, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105, 

CF. 

 

 

 

2 – CONTRARIEDADE AO ART

 

 Esta Procuradoria

ingressou com embargos de declaração em face do acórdão de apelação 

criminal, sustentando que este julgado apresentava uma omissão, 

argumentando que, repise

 

 “O concurso formal imperfeito foi afastado por que a 

Egrégia Corte Paulista não vislumbrou a existência de 

desígnios autônomos dos crimes de furto e explosão.

 Entretanto, deixou de analisar que os delitos possuem 

objetividades jurídicas distintas, um voltado à proteção do 
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Contudo, o Egrégio Tribunal Paulista rejeitou os embargos 

de declaração opostos pelo Ministério Público e acolheu parcialmente os 

embargos do acusado A.F.S., sem qualquer modificação na condenação, 

em voto do relator Des. Fernando Torres Garcia (fls. 515/519).

Assim decidindo, a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo contrariou o disposto nos artigos 619 do Código de 

251, §2º, do Código Penal, justificando a interposição do 

presente recurso especial, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105, 

CONTRARIEDADE AO ARTIGO 619 DO CPP

Esta Procuradoria-geral de Justiça, como já relatado, 

embargos de declaração em face do acórdão de apelação 

criminal, sustentando que este julgado apresentava uma omissão, 

argumentando que, repise-se: 

O concurso formal imperfeito foi afastado por que a 

Egrégia Corte Paulista não vislumbrou a existência de 

desígnios autônomos dos crimes de furto e explosão.

Entretanto, deixou de analisar que os delitos possuem 

objetividades jurídicas distintas, um voltado à proteção do 
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Contudo, o Egrégio Tribunal Paulista rejeitou os embargos 

de declaração opostos pelo Ministério Público e acolheu parcialmente os 

, sem qualquer modificação na condenação, 

em voto do relator Des. Fernando Torres Garcia (fls. 515/519). 

Assim decidindo, a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo contrariou o disposto nos artigos 619 do Código de 

251, §2º, do Código Penal, justificando a interposição do 

presente recurso especial, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105, 

IGO 619 DO CPP 

geral de Justiça, como já relatado, 

embargos de declaração em face do acórdão de apelação 

criminal, sustentando que este julgado apresentava uma omissão, 

O concurso formal imperfeito foi afastado por que a 

Egrégia Corte Paulista não vislumbrou a existência de 

desígnios autônomos dos crimes de furto e explosão. 

Entretanto, deixou de analisar que os delitos possuem 

objetividades jurídicas distintas, um voltado à proteção do 
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patrimônio (furto qualificado) e outro à incolumidade pública, 

de perigo comum (explosão)

 Destaque

punir mais gravemente exatamente aquele que procura obter 

uma vantagem econômica com a explosão.

 Além disso, a pena do crime de explosão é mais grave, 

tanto que possui uma pena maior que a do furto

(dois a oito anos) na forma do §2º do art. 251 do CP (três a 

oito anos), como se pode observar da dosimetria da pena 

fixada na r. sentença. Assim, não teria sentido, em princípio, 

a absorção de um crime mais grave por outro de menor 

gravidade”

 

 Porém, os embargos de declaração foram rejeitados

seguinte fundamentação:

 

 “No que concerne aos embargos opostos pelo Ministério 

Público, nada do que foi alegado deixou de ser apreciado, 

inexistindo, pois, omissões passíveis de proteção por 

embargos de declaração.

 Há, é verdade, confronto entre o que ficou decidido e as 

teses sustentadas pelo embargante, que não foram 

recepcionadas, à evidência, pela Egrégia Turma Julgadora.

 Em outras palavras, tendo o v. acórdão lançado 

suficientes fundame
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patrimônio (furto qualificado) e outro à incolumidade pública, 

de perigo comum (explosão). 

Destaque-se que a figura do §2º do art. 251 do CP visa 

punir mais gravemente exatamente aquele que procura obter 

uma vantagem econômica com a explosão. 

Além disso, a pena do crime de explosão é mais grave, 

tanto que possui uma pena maior que a do furto

(dois a oito anos) na forma do §2º do art. 251 do CP (três a 

oito anos), como se pode observar da dosimetria da pena 

fixada na r. sentença. Assim, não teria sentido, em princípio, 

a absorção de um crime mais grave por outro de menor 

gravidade”. 

Porém, os embargos de declaração foram rejeitados

seguinte fundamentação: 

“No que concerne aos embargos opostos pelo Ministério 

Público, nada do que foi alegado deixou de ser apreciado, 

inexistindo, pois, omissões passíveis de proteção por 

embargos de declaração. 

Há, é verdade, confronto entre o que ficou decidido e as 

teses sustentadas pelo embargante, que não foram 

recepcionadas, à evidência, pela Egrégia Turma Julgadora.

Em outras palavras, tendo o v. acórdão lançado 

suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, 
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patrimônio (furto qualificado) e outro à incolumidade pública, 

se que a figura do §2º do art. 251 do CP visa 

punir mais gravemente exatamente aquele que procura obter 

 

Além disso, a pena do crime de explosão é mais grave, 

tanto que possui uma pena maior que a do furto qualificado 

(dois a oito anos) na forma do §2º do art. 251 do CP (três a 

oito anos), como se pode observar da dosimetria da pena 

fixada na r. sentença. Assim, não teria sentido, em princípio, 

a absorção de um crime mais grave por outro de menor 

Porém, os embargos de declaração foram rejeitados, com a 

“No que concerne aos embargos opostos pelo Ministério 

Público, nada do que foi alegado deixou de ser apreciado, 

inexistindo, pois, omissões passíveis de proteção por 

Há, é verdade, confronto entre o que ficou decidido e as 

teses sustentadas pelo embargante, que não foram 

recepcionadas, à evidência, pela Egrégia Turma Julgadora. 

Em outras palavras, tendo o v. acórdão lançado 

ntos para justificar a conclusão adotada, 
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não cabe falar em omissão, posto que a decisão está 

completa. 

 Assim, o inconformismo ora apresentado pelo Parquet se 

reveste de nítido caráter infringente ao julgado e, como tal, 

não comporta apreciação em sede d

declaração”.

 

 Da forma que decidiu, sem analisar os argumentos do 

Ministério Público, a Egrégia Câmara Estadual contrariou o disposto no 

art. 619 do Código de Processo Penal:

 

 Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de 

Apelação, c

embargos de declaração no prazo de 2 (dois) dias 

contado da sua publicação, quando houver na sentença 

ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.

 

 

 Com efeito, o acórdão da apelação criminal absolveu 

do crime de explosão circunstanciada

delito “constituiu o crime meio para o furto, configurando, por isso mesmo, a 

qualificadora do rompimento de obstáculo” 

 E, com o intuito de se afastar a alegada absorção, 

questionou-se a Egrégia Corte das objetividades jurídicas distintas

delitos, um voltado à proteção do patrimônio (furto qualificado) e outro à 
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não cabe falar em omissão, posto que a decisão está 

completa.  

Assim, o inconformismo ora apresentado pelo Parquet se 

reveste de nítido caráter infringente ao julgado e, como tal, 

não comporta apreciação em sede d

declaração”. 

a forma que decidiu, sem analisar os argumentos do 

Ministério Público, a Egrégia Câmara Estadual contrariou o disposto no 

art. 619 do Código de Processo Penal: 

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de 

Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos 

embargos de declaração no prazo de 2 (dois) dias 

contado da sua publicação, quando houver na sentença 

ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Com efeito, o acórdão da apelação criminal absolveu 

explosão circunstanciada (art. 251, §2º, do CP

constituiu o crime meio para o furto, configurando, por isso mesmo, a 

qualificadora do rompimento de obstáculo” (fls. 491). 

, com o intuito de se afastar a alegada absorção, 

se a Egrégia Corte das objetividades jurídicas distintas

, um voltado à proteção do patrimônio (furto qualificado) e outro à 
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não cabe falar em omissão, posto que a decisão está 

Assim, o inconformismo ora apresentado pelo Parquet se 

reveste de nítido caráter infringente ao julgado e, como tal, 

não comporta apreciação em sede de embargos de 

a forma que decidiu, sem analisar os argumentos do 

Ministério Público, a Egrégia Câmara Estadual contrariou o disposto no 

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de 

âmaras ou turmas, poderão ser opostos 

embargos de declaração no prazo de 2 (dois) dias 

contado da sua publicação, quando houver na sentença 

ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão. 

Com efeito, o acórdão da apelação criminal absolveu os réus 

251, §2º, do CP), porque esse 

constituiu o crime meio para o furto, configurando, por isso mesmo, a 

, com o intuito de se afastar a alegada absorção, 

se a Egrégia Corte das objetividades jurídicas distintas desses 

, um voltado à proteção do patrimônio (furto qualificado) e outro à 



MINISTÉRIO PÚBLICO D

PROCURADORIA GERAL D

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais

 

 

incolumidade pública, de perigo comum (explosão)

de explosão é mais grave, tanto que p

qualificado (dois a oito anos) na forma do §2º do art. 251 do CP (três a oito 

anos). Assim, não teria sentido, em princípio, a absorção de um crime 

mais grave por outro de menor gravidade.

 Todavia, a Corte Paulista não 

apenas a circunstância de que os

autônomos, o que é insuficiente, como se demonstrará, para caracterizar a 

absorção do crime de explosão (mais grave e de objetividade jurídica 

diversa) pelo de furto qualificado.

 Por isso, “

declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento acerca dos 

pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, deve o recorrente 

especial alegar contrariedade ao art

acórdão proferido quando do julgamento dos embargos, ao invés de insistir 

na tese da violação aos dispositivos legais cujas matérias não foram 

apreciadas e solucionadas”.

 A respeito dos Embargos de Declaração, o Colendo Supremo 

Tribunal Federal proclamou o seguinte ensinamento, 

 

“Os Embargos Declaratórios não se consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas lhe servem ao aprimoramento. 

Ao apreciá

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo 
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incolumidade pública, de perigo comum (explosão) e que a pena do crime 

de explosão é mais grave, tanto que possui uma pena maior que a do furto 

qualificado (dois a oito anos) na forma do §2º do art. 251 do CP (três a oito 

anos). Assim, não teria sentido, em princípio, a absorção de um crime 

mais grave por outro de menor gravidade. 

Todavia, a Corte Paulista não analisou tais questões, mas 

apenas a circunstância de que os agentes não teriam agido com desígnios 

autônomos, o que é insuficiente, como se demonstrará, para caracterizar a 

absorção do crime de explosão (mais grave e de objetividade jurídica 

de furto qualificado. 

Por isso, “se, apesar de provocado, via embargos de 

declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento acerca dos 

pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, deve o recorrente 

especial alegar contrariedade ao art. 619, do CPP, pleiteando a anulação do 

acórdão proferido quando do julgamento dos embargos, ao invés de insistir 

na tese da violação aos dispositivos legais cujas matérias não foram 

apreciadas e solucionadas”. 

A respeito dos Embargos de Declaração, o Colendo Supremo 

Tribunal Federal proclamou o seguinte ensinamento, verbis

“Os Embargos Declaratórios não se consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas lhe servem ao aprimoramento. 

Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de 

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo 
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que a pena do crime 

ossui uma pena maior que a do furto 

qualificado (dois a oito anos) na forma do §2º do art. 251 do CP (três a oito 

anos). Assim, não teria sentido, em princípio, a absorção de um crime 

analisou tais questões, mas 

agentes não teriam agido com desígnios 

autônomos, o que é insuficiente, como se demonstrará, para caracterizar a 

absorção do crime de explosão (mais grave e de objetividade jurídica 

se, apesar de provocado, via embargos de 

declaração, o Tribunal a quo se nega a emitir pronunciamento acerca dos 

pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, deve o recorrente 

. 619, do CPP, pleiteando a anulação do 

acórdão proferido quando do julgamento dos embargos, ao invés de insistir 

na tese da violação aos dispositivos legais cujas matérias não foram 

A respeito dos Embargos de Declaração, o Colendo Supremo 

verbis:  

“Os Embargos Declaratórios não se consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas lhe servem ao aprimoramento. 

lo com espírito de 

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo 
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legal”. (STF

Marco Aurélio, j. 18/12/95, receberam os embargos, v.u

DJU 8.3.96, p. 6.223).

  

 Vale ressaltar, ainda, o que se segue:

 

“Não supre o prequestionamento o fato de os temas 

suscitados no especial terem sido objeto dos Embargos de 

Declaração” (STJ

tribunal inferior emita juízo acerca da questão federal 

suscitada no recurso excepcional. Se, a

via embargos de declaração, o tribunal a quo se nega a emitir 

pronunciamento acerca dos pontos tidos como omissos, 

contraditórios ou obscuros, deve o recorrente especial alegar 

contrariedade ao art. 535, do CPC 

do acórdão proferido quando do julgamento dos embargos, 

ao invés de insistir na tese da violação aos dispositivos 

legais cujas matérias não foram apreciadas e solucionadas” 

(RSTJ 92/121).

  

 Desse modo, apesar de opostos os embargos de declaração, 

o v. acórdão continua incompleto, especificamente, omisso. 

                                      

1
 Ou contrariedade ao art. 619, do CPP, se se tratar de questão processual penal.
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legal”. (STF-2ªTurma, AI 163.047-%/PR, AgRg

Marco Aurélio, j. 18/12/95, receberam os embargos, v.u

DJU 8.3.96, p. 6.223). 

Vale ressaltar, ainda, o que se segue: 

“Não supre o prequestionamento o fato de os temas 

suscitados no especial terem sido objeto dos Embargos de 

Declaração” (STJ-RT 784/214), “sendo necessário que o 

tribunal inferior emita juízo acerca da questão federal 

suscitada no recurso excepcional. Se, apesar de provocado 

via embargos de declaração, o tribunal a quo se nega a emitir 

pronunciamento acerca dos pontos tidos como omissos, 

contraditórios ou obscuros, deve o recorrente especial alegar 

contrariedade ao art. 535, do CPC 1, pleiteando a anulação 

o acórdão proferido quando do julgamento dos embargos, 

ao invés de insistir na tese da violação aos dispositivos 

legais cujas matérias não foram apreciadas e solucionadas” 

(RSTJ 92/121). 

Desse modo, apesar de opostos os embargos de declaração, 

dão continua incompleto, especificamente, omisso. 

                                       

Ou contrariedade ao art. 619, do CPP, se se tratar de questão processual penal. 
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%/PR, AgRg-Edcl., rel. Min. 

Marco Aurélio, j. 18/12/95, receberam os embargos, v.u., 

“Não supre o prequestionamento o fato de os temas 

suscitados no especial terem sido objeto dos Embargos de 

RT 784/214), “sendo necessário que o 

tribunal inferior emita juízo acerca da questão federal 

pesar de provocado 

via embargos de declaração, o tribunal a quo se nega a emitir 

pronunciamento acerca dos pontos tidos como omissos, 

contraditórios ou obscuros, deve o recorrente especial alegar 

, pleiteando a anulação 

o acórdão proferido quando do julgamento dos embargos, 

ao invés de insistir na tese da violação aos dispositivos 

legais cujas matérias não foram apreciadas e solucionadas” 

Desse modo, apesar de opostos os embargos de declaração, 

dão continua incompleto, especificamente, omisso.  
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 Portanto, o v. acórdão dos embargos de declaração 

contrariou o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devendo, 

por conseguinte, ser anulado, para que outro seja proferido, 

complementando a omis

 

 

 

3 – CONTRARIEDADE AO ART

PENAL 

 

 Caso o Colendo Superior Tribunal de Justiça entenda que 

os temas tratados nos embargos de declaração foram suficientemente 

analisados pelo Egrégio Tribunal de Justiça, pede

contrariedade ao art. 251, §2º, do CP.

 Dispõe o art. 251, §2º, do Código Penal:

 

Explosão

 Art. 251 

ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, 

arremesso ou simples colocação de engenho de 

dinami

 ...

 Aumento de pena
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Portanto, o v. acórdão dos embargos de declaração 

contrariou o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devendo, 

por conseguinte, ser anulado, para que outro seja proferido, 

complementando a omissão apontada. 

CONTRARIEDADE AO ART. 251, §2º, DO CÓDIG

Caso o Colendo Superior Tribunal de Justiça entenda que 

os temas tratados nos embargos de declaração foram suficientemente 

analisados pelo Egrégio Tribunal de Justiça, pede-se que seja 

contrariedade ao art. 251, §2º, do CP. 

Dispõe o art. 251, §2º, do Código Penal: 

Explosão 

Art. 251 - Expor a perigo a vida, a integridade física 

ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, 

arremesso ou simples colocação de engenho de 

dinamite ou de substância de efeitos análogos:

..... 

Aumento de pena 
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Portanto, o v. acórdão dos embargos de declaração 

contrariou o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devendo, 

por conseguinte, ser anulado, para que outro seja proferido, 

. 251, §2º, DO CÓDIGO 

Caso o Colendo Superior Tribunal de Justiça entenda que 

os temas tratados nos embargos de declaração foram suficientemente 

se que seja apreciada a 

Expor a perigo a vida, a integridade física 

ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, 

arremesso ou simples colocação de engenho de 

te ou de substância de efeitos análogos: 
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 § 2º 

qualquer das hipóteses previstas no § 1º, I, do artigo 

anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas 

enumeradas no nº II do mesmo 

 

 É o texto do referido inciso I do §1º do art. 250 do Código 

Penal: 

 “Art. 250. (...

 .....

 Aumento de pena

       

       

vantagem pecuniária em provei

 

 

 O §2º do art. 251 do Código Penal pune mais gravemente o 

agente que quando a explos

pecuniária, em proveito próprio ou alheio

Trata-se de uma opção do

delitos de natureza patrimonial, protegendo os bens alheios.

 O dolo do agente é o de realizar a explosão, com o intuito de 

obter a vantagem pecuniária.
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§ 2º - As penas aumentam-se de um terço, se ocorre 

qualquer das hipóteses previstas no § 1º, I, do artigo 

anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas 

enumeradas no nº II do mesmo parágrafo.

É o texto do referido inciso I do §1º do art. 250 do Código 

Art. 250. (.....)  

..... 

Aumento de pena 

 § 1º - As penas aumentam-se de um terço:

 I - se o crime é cometido com intuito de obter 

vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio

O §2º do art. 251 do Código Penal pune mais gravemente o 

agente que quando a explosão é cometida com o intuito de obter vantagem 

pecuniária, em proveito próprio ou alheio (inciso I do §1º do art. 250, CP)

se de uma opção do legislador, mesmo sabendo que há outros 

delitos de natureza patrimonial, protegendo os bens alheios.

O dolo do agente é o de realizar a explosão, com o intuito de 

obter a vantagem pecuniária. 
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se de um terço, se ocorre 

qualquer das hipóteses previstas no § 1º, I, do artigo 

anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas 

parágrafo. 

É o texto do referido inciso I do §1º do art. 250 do Código 

se de um terço: 

se o crime é cometido com intuito de obter 

to próprio ou alheio”. 

O §2º do art. 251 do Código Penal pune mais gravemente o 

ão é cometida com o intuito de obter vantagem 

(inciso I do §1º do art. 250, CP). 

legislador, mesmo sabendo que há outros 

delitos de natureza patrimonial, protegendo os bens alheios. 

O dolo do agente é o de realizar a explosão, com o intuito de 
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 No caso presente, os agentes explodiram caixas eletrônico

expondo a perigo a incolumidade pública, a segurança e a tranquilidade 

dos circunstantes e o patrimônio alheio.

 Ao entender que o crime mais grave de 

circunstanciada, previsto no artigo 

com reclusão, de três

qualificado, menos grave (apenado com 

disciplinado no artigo 

aplicou equivocadamente o princípi

 A doutrina busca 

(quando um fato único 

penais, aplicando, no entanto, apenas um deles) por meio da aplicação 

dos princípios da consunção, da especialidade, da subsidiariedade e da 

alternatividade. 

 Pelo primeiro deles, “

constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de 

outro crime” (cf. CEZAR BITENCOURT RODRIGUES, 

Penal, Parte Geral, vol. 1, 

Os fatos apresentam

fundamento desse princípio a maior amplitude da norma consuntiva

JOSÉ FREDERICO MARQUES, 

vol. II, São Paulo, 1956, 

incriminadora de maior violação absorve as outras menos vastas, 

evitando-se, assim, o 

MONTEIRO DE BARROS: “

bem jurídico mais ex
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No caso presente, os agentes explodiram caixas eletrônico

xpondo a perigo a incolumidade pública, a segurança e a tranquilidade 

dos circunstantes e o patrimônio alheio. 

Ao entender que o crime mais grave de 

, previsto no artigo 251, §2º, do Código Penal 

com reclusão, de três a oito anos), restou absorvido pelo de 

, menos grave (apenado com reclusão, de dois a oito anos

disciplinado no artigo 155, §4º, Código Penal, o Egrégio Tribunal Paulista 

aplicou equivocadamente o princípio da consunção. 

doutrina busca resolver um aparente conflito de normas 

(quando um fato único aparentemente subsume-se a dois ou mais tipos 

penais, aplicando, no entanto, apenas um deles) por meio da aplicação 

dos princípios da consunção, da especialidade, da subsidiariedade e da 

Pelo primeiro deles, “a norma definidora de um crime 

constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de 

(cf. CEZAR BITENCOURT RODRIGUES, Tratado de Direito 

Penal, Parte Geral, vol. 1, São Paulo, ed. Saraiva, 8ª ed., 2003, pág. 135). 

Os fatos apresentam-se como “ de minusaplus”, “de inteiro a fração”. “

fundamento desse princípio a maior amplitude da norma consuntiva

JOSÉ FREDERICO MARQUES, Curso de Direito Penal, Da infração penal, 

São Paulo, 1956, ed. Saraiva, pág. 339). Deste modo, a norma 

incriminadora de maior violação absorve as outras menos vastas, 

se, assim, o bis in idem. Na lição de FLÁVIO AUGUSTO 

MONTEIRO DE BARROS: “Diante da sanção prevista para a violação do 

bem jurídico mais extenso, torna-se desnecessária a sanção cominada à 
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No caso presente, os agentes explodiram caixas eletrônicos, 

xpondo a perigo a incolumidade pública, a segurança e a tranquilidade 

Ao entender que o crime mais grave de explosão 

do Código Penal (apenado 

), restou absorvido pelo de furto 

reclusão, de dois a oito anos), 

Código Penal, o Egrégio Tribunal Paulista 

resolver um aparente conflito de normas 

se a dois ou mais tipos 

penais, aplicando, no entanto, apenas um deles) por meio da aplicação 

dos princípios da consunção, da especialidade, da subsidiariedade e da 

a norma definidora de um crime 

constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de 

Tratado de Direito 

., 2003, pág. 135). 

, “de inteiro a fração”. “É 

fundamento desse princípio a maior amplitude da norma consuntiva” (cf. 

Curso de Direito Penal, Da infração penal, 

ed. Saraiva, pág. 339). Deste modo, a norma 

incriminadora de maior violação absorve as outras menos vastas, 

Na lição de FLÁVIO AUGUSTO 

Diante da sanção prevista para a violação do 

se desnecessária a sanção cominada à 
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violação do bem jurídico menos vasto

São Paulo, ed. Saraiva, 2003, p. 212).

 A consunção pode ocorrer em diversas hipóteses: a) no 

crime progressivo; b) na progressão

impunível; d) nos crimes complexos, entre outras situações. No caso dos 

autos, no entanto, não está presente qualquer destas hipóteses de 

aplicação do princípio da absorção, como adiante se busca explicar.

 Não basta

penas, o crime de 

Pública,que envolve um número indeterminado de pessoas, 

crime de furto tem como objeto de proteção 

abrangendo apenas 

 Ora, para se admitir a absorção de uma norma penal por 

outra, a lei consuntiva deve ser mais ampla, mais larga, não sendo 

suficiente que o delito absorvido figure no caminho do 

infração final. Caso 

derivadas da má aplicação desse princípio, o que se procura evitar, aliás, 

com a cassação do acórdão impugnado. 

 Como bem destaca JÚLIO FABBRINI MIRABETE, o 

“princípio da consunção

já está contida em outra, ou seja, na aplicação da lei de âmbito maior, 

mais gravemente apenada, desprezando

Manual de Direito Penal, Parte Geral, vol. 1, 

pág. 120) – grifo nosso

NORONHA, segundo o qual o princípio da 

previsto por uma norma está compreendido em outra de âmbito maior e, 
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violação do bem jurídico menos vasto” (cf. Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 

São Paulo, ed. Saraiva, 2003, p. 212). 

A consunção pode ocorrer em diversas hipóteses: a) no 

crime progressivo; b) na progressão criminosa; c) no ante

impunível; d) nos crimes complexos, entre outras situações. No caso dos 

autos, no entanto, não está presente qualquer destas hipóteses de 

aplicação do princípio da absorção, como adiante se busca explicar.

Não bastasse a expressiva diferença na cominação das 

penas, o crime de explosãotem como objeto jurídico a 

,que envolve um número indeterminado de pessoas, 

tem como objeto de proteção o patrimônio alheio

as as vítimas determinadas da subtração

Ora, para se admitir a absorção de uma norma penal por 

outra, a lei consuntiva deve ser mais ampla, mais larga, não sendo 

suficiente que o delito absorvido figure no caminho do 

aso contrário teríamos situações absurdas de impunidade, 

derivadas da má aplicação desse princípio, o que se procura evitar, aliás, 

com a cassação do acórdão impugnado.  

Como bem destaca JÚLIO FABBRINI MIRABETE, o 

consunção (ou absorção) consiste na anulação da norma que 

já está contida em outra, ou seja, na aplicação da lei de âmbito maior, 

mais gravemente apenada, desprezando-se a outra, de âmbito menor

Manual de Direito Penal, Parte Geral, vol. 1, São Paulo, ed. Atlas, 1986, 

grifo nosso. Este também é o ensinamento de MAGALHÃES 

NORONHA, segundo o qual o princípio da consunção ocorre “

previsto por uma norma está compreendido em outra de âmbito maior e, 
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Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 

A consunção pode ocorrer em diversas hipóteses: a) no 

criminosa; c) no ante-fato ou pós-fato 

impunível; d) nos crimes complexos, entre outras situações. No caso dos 

autos, no entanto, não está presente qualquer destas hipóteses de 

aplicação do princípio da absorção, como adiante se busca explicar. 

sse a expressiva diferença na cominação das 

tem como objeto jurídico a Incolumidade 

,que envolve um número indeterminado de pessoas, enquanto o 

o patrimônio alheio, 

as vítimas determinadas da subtração.  

Ora, para se admitir a absorção de uma norma penal por 

outra, a lei consuntiva deve ser mais ampla, mais larga, não sendo 

suficiente que o delito absorvido figure no caminho do cometimento da 

contrário teríamos situações absurdas de impunidade, 

derivadas da má aplicação desse princípio, o que se procura evitar, aliás, 

Como bem destaca JÚLIO FABBRINI MIRABETE, o 

e na anulação da norma que 

já está contida em outra, ou seja, na aplicação da lei de âmbito maior, 

se a outra, de âmbito menor” (cf. 

São Paulo, ed. Atlas, 1986, 

. Este também é o ensinamento de MAGALHÃES 

ocorre “quando o fato 

previsto por uma norma está compreendido em outra de âmbito maior e, 
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portanto, só esta se aplica” 

21ª ed., 1982, pág. 292).

 Assim também o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

tem reafirmado que o princípio da consunção dá

crime mais leve é absorvido pelo mais grave, e não o contrário, como 

referido nas seguintes ementas:

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.  
ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO PELO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS 
RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

De acordo com o princípio da consunção, haverá a relação de 
absorção
necessário ou fase normal de preparação ou execução do 
delito de alcance mais amplo, sendo, portanto, incabível o 
reconhecimento da absorção de um crime mais grave pelo 
mais leve (Precedentes do STF e do STJ).

Recurso provido.

(REsp 878.897/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 15.03.2007, DJ 16.04.2007 p. 224) 

 

CRIMINAL. RESP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 620 DO CPP. NÃO 
VERIFICAÇÃO. PRONÚNCIA. FALTA DE FUNDAMENT
INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA DECISÃO NÃO 
EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Não se verifica negativa de vigência ao art. 619 do CPP, se 
os embargos de declaração opostos foram suficientemente 
analisados, tendo sido indicados, inclusive, os motivos pelos 
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portanto, só esta se aplica” (cf. Direito Penal, vol. 1, São P

21ª ed., 1982, pág. 292). 

Assim também o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

tem reafirmado que o princípio da consunção dá-se apenas quando o 

crime mais leve é absorvido pelo mais grave, e não o contrário, como 

seguintes ementas: 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.  
ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO PELO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS 
RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 

De acordo com o princípio da consunção, haverá a relação de 
absorção quando uma das condutas típicas for meio 
necessário ou fase normal de preparação ou execução do 
delito de alcance mais amplo, sendo, portanto, incabível o 
reconhecimento da absorção de um crime mais grave pelo 
mais leve (Precedentes do STF e do STJ). 

rso provido. 

(REsp 878.897/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 15.03.2007, DJ 16.04.2007 p. 224) 

CRIMINAL. RESP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 620 DO CPP. NÃO 
VERIFICAÇÃO. PRONÚNCIA. FALTA DE FUNDAMENT
INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA DECISÃO NÃO 
EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 

I. Não se verifica negativa de vigência ao art. 619 do CPP, se 
os embargos de declaração opostos foram suficientemente 

sados, tendo sido indicados, inclusive, os motivos pelos 
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vol. 1, São Paulo, ed. Saraiva, 

Assim também o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

se apenas quando o 

crime mais leve é absorvido pelo mais grave, e não o contrário, como 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.  
ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO PELO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS 

De acordo com o princípio da consunção, haverá a relação de 
quando uma das condutas típicas for meio 

necessário ou fase normal de preparação ou execução do 
delito de alcance mais amplo, sendo, portanto, incabível o 
reconhecimento da absorção de um crime mais grave pelo 

(REsp 878.897/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 15.03.2007, DJ 16.04.2007 p. 224)  

CRIMINAL. RESP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 620 DO CPP. NÃO 
VERIFICAÇÃO. PRONÚNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA DECISÃO NÃO 
EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 

 

I. Não se verifica negativa de vigência ao art. 619 do CPP, se 
os embargos de declaração opostos foram suficientemente 

sados, tendo sido indicados, inclusive, os motivos pelos 
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quais não se vislumbrou obscuridade, contradição ou 
omissão a ser sanada.

II. Não padece de ilegalidade a pronúncia exarada contra o 
recorrente, a qual foi restrita à exposição do juízo de 
admissibil
Código de Processo Penal.

III. Somente quando evidente a inexistência de crime ou a 
ausência de indícios de autoria, em decorrência de 
circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas, 
o Julgador pode deix

IV. Constatada a materialidade do delito, cometido de forma 
possivelmente dolosa e diante das evidências da autoria, o 
Magistrado utilizou a argumentação devida para a 
pronúncia.

V. Apenas o Tribunal do Júri, cuja competência é prev
Constituição Federal, poderá decidir acerca da orientação da 
conduta do réu 
culpabilidade do acusado e da existência de provas 
suficientes à sua condenação.

VI. O princípio da consunção pressupõe a existência d
nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se 
verifique a possibilidade de absorção daquelamenos grave 
pela mais danosa.

VII. Incabível a aplicação automática do princípio da 
consunção, em desconsideração às circunstâncias fáticas do 
caso con

VIII. Existindo a possibilidade de que os crimes de porte 
ilegal de arma e tentativa de homicídio qualificado se 
afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a 
aplicação do princípio da consunção.

IX. Recurso desprovido.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAUL

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais

quais não se vislumbrou obscuridade, contradição ou 
omissão a ser sanada. 

II. Não padece de ilegalidade a pronúncia exarada contra o 
recorrente, a qual foi restrita à exposição do juízo de 
admissibilidade da acusação, assim como determina o 
Código de Processo Penal. 

III. Somente quando evidente a inexistência de crime ou a 
ausência de indícios de autoria, em decorrência de 
circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas, 
o Julgador pode deixar de pronunciar o réu.

IV. Constatada a materialidade do delito, cometido de forma 
possivelmente dolosa e diante das evidências da autoria, o 
Magistrado utilizou a argumentação devida para a 
pronúncia. 

V. Apenas o Tribunal do Júri, cuja competência é prev
Constituição Federal, poderá decidir acerca da orientação da 
conduta do réu – se cometida com dolo ou culpa 
culpabilidade do acusado e da existência de provas 
suficientes à sua condenação. 

VI. O princípio da consunção pressupõe a existência d
nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se 
verifique a possibilidade de absorção daquelamenos grave 
pela mais danosa. 

VII. Incabível a aplicação automática do princípio da 
consunção, em desconsideração às circunstâncias fáticas do 
caso concreto. 

VIII. Existindo a possibilidade de que os crimes de porte 
ilegal de arma e tentativa de homicídio qualificado se 
afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a 
aplicação do princípio da consunção. 

IX. Recurso desprovido. 
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quais não se vislumbrou obscuridade, contradição ou 

II. Não padece de ilegalidade a pronúncia exarada contra o 
recorrente, a qual foi restrita à exposição do juízo de 

idade da acusação, assim como determina o 

III. Somente quando evidente a inexistência de crime ou a 
ausência de indícios de autoria, em decorrência de 
circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas, 

ar de pronunciar o réu. 

IV. Constatada a materialidade do delito, cometido de forma 
possivelmente dolosa e diante das evidências da autoria, o 
Magistrado utilizou a argumentação devida para a 

V. Apenas o Tribunal do Júri, cuja competência é prevista na 
Constituição Federal, poderá decidir acerca da orientação da 

se cometida com dolo ou culpa –, da 
culpabilidade do acusado e da existência de provas 

VI. O princípio da consunção pressupõe a existência de um 
nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se 
verifique a possibilidade de absorção daquelamenos grave 

VII. Incabível a aplicação automática do princípio da 
consunção, em desconsideração às circunstâncias fáticas do 

VIII. Existindo a possibilidade de que os crimes de porte 
ilegal de arma e tentativa de homicídio qualificado se 
afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a 
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(REsp 840.814/DF, R
TURMA, julgado em 12.09.2006, DJ 09.10.2006 p. 356) 

 

CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. LESÃO CORPORAL. 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. RECURSO 
DESPROVIDO.

I - De acordo com o princípio da consunção, existindo mais d
um ilícito penal, em que um deles 
apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, o 
agente será responsabilizado apenas por este último.

II. Se os crimes de porte ilegal de armas e de lesão corporal 
não se afiguram autôn
subordinação entre as condutas, correta a aplicação do 
princípio da consunção.

III. Recurso desprovido.

(REsp 748.773/RS, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 18.08.2005, DJ 19.09.2005 p. 378) 

 

PROCESSUAL PENAL. 
QUALIFICADO. TENTATIVA. QUADRILHA OU BANDO 
ARMADO. PORTE ILEGAL DE ARMA. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DE PARTE DA 
MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO 
PARCIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. IMPO
CONJUNTO PROBATÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM 
PARTE E, NESSA, DENEGADA.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, 
originariamente, habeas corpus contra ato de tribunal sujeito 
à sua juri
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(REsp 840.814/DF, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 12.09.2006, DJ 09.10.2006 p. 356) 

CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. LESÃO CORPORAL. 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. RECURSO 
DESPROVIDO. 

De acordo com o princípio da consunção, existindo mais d
um ilícito penal, em que um deles - menos grave 
apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, o 
agente será responsabilizado apenas por este último.

II. Se os crimes de porte ilegal de armas e de lesão corporal 
não se afiguram autônomos, existindo relação de 
subordinação entre as condutas, correta a aplicação do 
princípio da consunção. 

III. Recurso desprovido. 

(REsp 748.773/RS, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 18.08.2005, DJ 19.09.2005 p. 378) 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. TENTATIVA. QUADRILHA OU BANDO 
ARMADO. PORTE ILEGAL DE ARMA. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DE PARTE DA 
MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO 
PARCIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO 
CONJUNTO PROBATÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM 
PARTE E, NESSA, DENEGADA. 

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, 
originariamente, habeas corpus contra ato de tribunal sujeito 
à sua jurisdição. 
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el. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 12.09.2006, DJ 09.10.2006 p. 356)  

CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. LESÃO CORPORAL. 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. RECURSO 

De acordo com o princípio da consunção, existindo mais de 
menos grave - represente 

apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, o 
agente será responsabilizado apenas por este último. 

II. Se os crimes de porte ilegal de armas e de lesão corporal 
omos, existindo relação de 

subordinação entre as condutas, correta a aplicação do 

(REsp 748.773/RS, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 18.08.2005, DJ 19.09.2005 p. 378)  

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. TENTATIVA. QUADRILHA OU BANDO 
ARMADO. PORTE ILEGAL DE ARMA. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DE PARTE DA 
MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO 
PARCIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO-

SSIBILIDADE DE REEXAME DO 
CONJUNTO PROBATÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM 

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, 
originariamente, habeas corpus contra ato de tribunal sujeito 
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2. Não tendo sido apreciada pelo tribunal a quo parte da 
matéria ventilada neste writ, constituiria supressão de 
instância a manifestação de mérito por este Tribunal 
Superior.

3. Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, a análise 
da alegada
pois tal exigiria um minucioso exame do acervo fático
probatório.

4. O princípio da consunção pressupõe a existência de um 
delito como fase de preparação ou execução de outro mais 
grave, impondo sua 
autos.

5. Ordem conhecida em parte e, nessa, denegada.

(HC 40.771/SP, Rel. MinistroARNALDO ESTEVES LIMA, 
QUINTA TURMA, julgado em 16.06.2005, DJ 22.08.2005 p. 
314)  

 

CRIMINAL. HC. PORTE ILEGAL DE ARMA E CRIME DE 
QUADRILH
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. ORDEM 
DENEGADA.

O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo 
de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a 
possibilidade
danosa.

Evidenciado, na hipótese, que os crimes de porte ilegal de 
armas e de quadrilha, qualificado pelo uso de armas, se 
afiguram absolutamente autônomos, inexistindoqualquer 
relação de subordinação entre as cond
inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo 
o réu responder por ambas as condutas.
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2. Não tendo sido apreciada pelo tribunal a quo parte da 
matéria ventilada neste writ, constituiria supressão de 
instância a manifestação de mérito por este Tribunal 
Superior. 

3. Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, a análise 
da alegada falta de justa causa para amparar a condenação, 
pois tal exigiria um minucioso exame do acervo fático
probatório. 

4. O princípio da consunção pressupõe a existência de um 
delito como fase de preparação ou execução de outro mais 
grave, impondo sua absorção, hipótese não ocorrida nos 
autos. 

5. Ordem conhecida em parte e, nessa, denegada.

(HC 40.771/SP, Rel. MinistroARNALDO ESTEVES LIMA, 
QUINTA TURMA, julgado em 16.06.2005, DJ 22.08.2005 p. 

 

CRIMINAL. HC. PORTE ILEGAL DE ARMA E CRIME DE 
QUADRILHA QUALIFICADO PELO USO DE ARMA. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. ORDEM 
DENEGADA. 

O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo 
de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a 
possibilidade de absorção daquelamenos grave pela mais 
danosa. 

Evidenciado, na hipótese, que os crimes de porte ilegal de 
armas e de quadrilha, qualificado pelo uso de armas, se 
afiguram absolutamente autônomos, inexistindoqualquer 
relação de subordinação entre as cond
inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo 
o réu responder por ambas as condutas. 
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2. Não tendo sido apreciada pelo tribunal a quo parte da 
matéria ventilada neste writ, constituiria supressão de 
instância a manifestação de mérito por este Tribunal 

3. Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, a análise 
falta de justa causa para amparar a condenação, 

pois tal exigiria um minucioso exame do acervo fático-

4. O princípio da consunção pressupõe a existência de um 
delito como fase de preparação ou execução de outro mais 

absorção, hipótese não ocorrida nos 

5. Ordem conhecida em parte e, nessa, denegada. 

(HC 40.771/SP, Rel. MinistroARNALDO ESTEVES LIMA, 
QUINTA TURMA, julgado em 16.06.2005, DJ 22.08.2005 p. 

CRIMINAL. HC. PORTE ILEGAL DE ARMA E CRIME DE 
A QUALIFICADO PELO USO DE ARMA. 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. ORDEM 

O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo 
de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a 

de absorção daquelamenos grave pela mais 

Evidenciado, na hipótese, que os crimes de porte ilegal de 
armas e de quadrilha, qualificado pelo uso de armas, se 
afiguram absolutamente autônomos, inexistindoqualquer 
relação de subordinação entre as condutas, resta 
inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo 
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Ordem denegada.

(HC 25.157/SP, Rel. MinistroGILSON DIPP, QUINTA TURMA, 
julgado em 15.04.2003, DJ 09.06.2003 p. 282) 

 

 E, analisando o Recurso E

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em 23/06/2009, DJe 

03/08/2009, interposto por esta Procuradoria

COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

reafirmou esse entendimento, no sentido de 

consunção, quando se tratar da absorção de um delito mais grave pelo 

mais leve: 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 

DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E 

RESISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, de acordo com o princípio da consunção, 

haverá a relação de absorção quando uma das condutas 

típicas for meio necessário ou fase normal de 

preparação ou execução do del

amplo, sendo, portanto, incabível o reconhecimento da 

absorção de um crime mais grave pelo mais leve. 

Precedentes do STJ.
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Ordem denegada. 

(HC 25.157/SP, Rel. MinistroGILSON DIPP, QUINTA TURMA, 
julgado em 15.04.2003, DJ 09.06.2003 p. 282) 

nalisando o Recurso Especial nº 1084877/SP, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em 23/06/2009, DJe 

03/08/2009, interposto por esta Procuradoria-geral de Justiça, a 

COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

reafirmou esse entendimento, no sentido de não incid

quando se tratar da absorção de um delito mais grave pelo 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 

DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E 

RESISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

CONHECIDO E PROVIDO. 

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, de acordo com o princípio da consunção, 

haverá a relação de absorção quando uma das condutas 

típicas for meio necessário ou fase normal de 

preparação ou execução do delito de alcance mais 

amplo, sendo, portanto, incabível o reconhecimento da 

absorção de um crime mais grave pelo mais leve. 

Precedentes do STJ. 
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(HC 25.157/SP, Rel. MinistroGILSON DIPP, QUINTA TURMA, 
julgado em 15.04.2003, DJ 09.06.2003 p. 282)  

special nº 1084877/SP, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em 23/06/2009, DJe 

geral de Justiça, a 

COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

não incidir o princípio da 

quando se tratar da absorção de um delito mais grave pelo 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 

DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E 

RESISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, de acordo com o princípio da consunção, 

haverá a relação de absorção quando uma das condutas 

típicas for meio necessário ou fase normal de 

ito de alcance mais 

amplo, sendo, portanto, incabível o reconhecimento da 

absorção de um crime mais grave pelo mais leve. 
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2. Recurso especial conhecido e provido para afastar o 

princípio da consunção e manter a condenação do delito 

previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 

10.826/03.

 

 Destaco o seguinte trecho do v. acórdão:

 

 “Merece provimento o recurso especial.

 Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

de acordo com o princípio da consunção, haverá a relação de

absorção quando uma das condutas típicas for meio 

necessário ou fase normal de preparação ou execução do 

delito de alcance mais amplo, sendo, portanto, incabível o 

reconhecimento da absorção de um crime mais grave pelo 

mais leve. 

 No mesmo sentido, os se

HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO E ROUBO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO

INCIDÊNCIA NO CASO EM TELA. CRIMES AUTÔNOMOS.

1. Para aplicação do princípio da consunção pressupõe

a existência de ilícitos penais que 

de preparação ou de execução, ou como condutas, 

anteriores ou posteriores de outro delito mais grave.

2. A conduta de portar armas ilegalmente não pode ser 

absorvida pelo crime de roubo, quando resta evidenciada 
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2. Recurso especial conhecido e provido para afastar o 

princípio da consunção e manter a condenação do delito 

isto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 

10.826/03. 

Destaco o seguinte trecho do v. acórdão: 

Merece provimento o recurso especial. 

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

de acordo com o princípio da consunção, haverá a relação de

absorção quando uma das condutas típicas for meio 

necessário ou fase normal de preparação ou execução do 

delito de alcance mais amplo, sendo, portanto, incabível o 

reconhecimento da absorção de um crime mais grave pelo 

mais leve.  

No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO E ROUBO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO

INCIDÊNCIA NO CASO EM TELA. CRIMES AUTÔNOMOS.

1. Para aplicação do princípio da consunção pressupõe

a existência de ilícitos penais que funcionam como fase 

de preparação ou de execução, ou como condutas, 

anteriores ou posteriores de outro delito mais grave.

2. A conduta de portar armas ilegalmente não pode ser 

absorvida pelo crime de roubo, quando resta evidenciada 

O ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

20 

 

2. Recurso especial conhecido e provido para afastar o 

princípio da consunção e manter a condenação do delito 

isto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 

 

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

de acordo com o princípio da consunção, haverá a relação de 

absorção quando uma das condutas típicas for meio 

necessário ou fase normal de preparação ou execução do 

delito de alcance mais amplo, sendo, portanto, incabível o 

reconhecimento da absorção de um crime mais grave pelo 

guintes precedentes: 

HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO E ROUBO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO-

INCIDÊNCIA NO CASO EM TELA. CRIMES AUTÔNOMOS. 

1. Para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se 

funcionam como fase 

de preparação ou de execução, ou como condutas, 

anteriores ou posteriores de outro delito mais grave. 

2. A conduta de portar armas ilegalmente não pode ser 

absorvida pelo crime de roubo, quando resta evidenciada 



MINISTÉRIO PÚBLICO D

PROCURADORIA GERAL D

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais

 

 

a existência de crimes a

dependência entre as condutas ou subordinação, não 

incidindo, portanto, o princípio da consunção.

3. Ordem denegada. (HC 108.232

VAZ, Quinta Turma, DJ 28

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ARTIGO 306 DA LEI 

Nº 9

SUMARÍSSIMO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO 

DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO 

ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Não se conhece de pedido de habeas cor

matéria da impetração não se constituiu em objeto de 

decisão da Corte de Justiça Estadual, pena de supressão 

de um dos graus de jurisdição. 

2. O crime de condução de veículo automotor sob a 

influência de álcool (artigo 306 da Lei nº 9.503

ação penal pública incondicionada.

3. A extinção da punibilidade do crime de lesão corporal 

culposa no trânsito, pela renúncia ao direito de 

representação, não afeta o crime de embriaguez ao 

volante, eis que, no princípio da consunção, o crime mais 

grave

4. Writ conhecido parcialmente e denegado. (HC 

24.136

Turma, DJ 23
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a existência de crimes autônomos, sem nexo de 

dependência entre as condutas ou subordinação, não 

incidindo, portanto, o princípio da consunção.

3. Ordem denegada. (HC 108.232⁄MG, Rel. Min. LAURITA 

VAZ, Quinta Turma, DJ 28⁄8⁄08) 

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ARTIGO 306 DA LEI 

Nº 9.503⁄97. ALEGAÇÃO DA ADOÇÃO DO RITO 

SUMARÍSSIMO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO 

DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO 

ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Não se conhece de pedido de habeas cor

matéria da impetração não se constituiu em objeto de 

decisão da Corte de Justiça Estadual, pena de supressão 

de um dos graus de jurisdição.  

2. O crime de condução de veículo automotor sob a 

influência de álcool (artigo 306 da Lei nº 9.503

ação penal pública incondicionada. 

3. A extinção da punibilidade do crime de lesão corporal 

culposa no trânsito, pela renúncia ao direito de 

representação, não afeta o crime de embriaguez ao 

volante, eis que, no princípio da consunção, o crime mais 

grave absorve o de menor lesividade. 

4. Writ conhecido parcialmente e denegado. (HC 

24.136⁄SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Sexta 

Turma, DJ 23⁄5⁄05) 
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utônomos, sem nexo de 

dependência entre as condutas ou subordinação, não 

incidindo, portanto, o princípio da consunção. 

⁄MG, Rel. Min. LAURITA 

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ARTIGO 306 DA LEI 

ÃO DA ADOÇÃO DO RITO 

SUMARÍSSIMO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO 

DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO 

ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. 

1. Não se conhece de pedido de habeas corpus cuja 

matéria da impetração não se constituiu em objeto de 

decisão da Corte de Justiça Estadual, pena de supressão 

2. O crime de condução de veículo automotor sob a 

influência de álcool (artigo 306 da Lei nº 9.503⁄97) é de 

3. A extinção da punibilidade do crime de lesão corporal 

culposa no trânsito, pela renúncia ao direito de 

representação, não afeta o crime de embriaguez ao 

volante, eis que, no princípio da consunção, o crime mais 

4. Writ conhecido parcialmente e denegado. (HC 

⁄SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Sexta 
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 Assim, no caso dos autos, sendo o delito de porte ilegal 

de arma de fogo mais grave que o delito de resistên

há falar em aplicação do princípio da consunção.

 Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou

provimento, para afastar o princípio da consunção e manter a 

condenação do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, 

da Lei 10.826

 

 Nesse sentido, também já decidiu o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais:

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL 
TENTADO 
DE CAIXA ELETRÔNICO 
EXPLOSÃO 
DELITO PARA A MODALIDADE PRIVILEGIDA 
CABIMENTO 
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA 
FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADA 
PROVIDO.

- Os crimes de explosão e furto qualificado mediante o 
rompimento de obstáculo são delitos autônomos, pois além 
de tutelarem bens jurídicos distintos, quais sejam, o 
patrimônio e a incolumidade pública, foram praticados de 
forma independente e com dolos distintos.

- Haja vista a conclusão apurada no laudo peric
os sérios danos causados com o explosivo, inviável a 
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Assim, no caso dos autos, sendo o delito de porte ilegal 

de arma de fogo mais grave que o delito de resistên

há falar em aplicação do princípio da consunção.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou

provimento, para afastar o princípio da consunção e manter a 

condenação do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, 

da Lei 10.826⁄03”. 

Nesse sentido, também já decidiu o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO 
TENTADO - INVASÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA E EXPLOSÃO 
DE CAIXA ELETRÔNICO - CONSUNÇÃO 
EXPLOSÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLA
DELITO PARA A MODALIDADE PRIVILEGIDA 
CABIMENTO - PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO 
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA 
FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADA -
PROVIDO.  

Os crimes de explosão e furto qualificado mediante o 
mpimento de obstáculo são delitos autônomos, pois além 

de tutelarem bens jurídicos distintos, quais sejam, o 
patrimônio e a incolumidade pública, foram praticados de 
forma independente e com dolos distintos. 

Haja vista a conclusão apurada no laudo peric
os sérios danos causados com o explosivo, inviável a 
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Assim, no caso dos autos, sendo o delito de porte ilegal 

de arma de fogo mais grave que o delito de resistência, não 

há falar em aplicação do princípio da consunção. 

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe 

provimento, para afastar o princípio da consunção e manter a 

condenação do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, 

Nesse sentido, também já decidiu o Egrégio Tribunal de 

FURTO QUALIFICADO 
INVASÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA E EXPLOSÃO 

CONSUNÇÃO - CRIME DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DO 

DELITO PARA A MODALIDADE PRIVILEGIDA - NÃO 
BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO 

MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - TENTATIVA - 
- RECURSO NÃO 

Os crimes de explosão e furto qualificado mediante o 
mpimento de obstáculo são delitos autônomos, pois além 

de tutelarem bens jurídicos distintos, quais sejam, o 
patrimônio e a incolumidade pública, foram praticados de 

 

Haja vista a conclusão apurada no laudo pericial, bem como 
os sérios danos causados com o explosivo, inviável a 
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desclassificação da conduta descrita no art. 251, caput, para 
a prevista no art. 251, §1º, do Código Penal.

- Uma vez fundamentada a adoção das penas
patamares superiores ao mínim
redução.
- Percorrida a maior parte do iter criminis, fica mantida em 
1/3 (um terço) a fração de redução decorrente da tentativa.
- Recurso não provido. 

(Apelação Criminal nº
Des.(a) Corrêa C
em 06/08/2014, publicação da súmula em 13/08/2014)

 

 Repise

declaração sobre as razões de ser impossível o

princípio da consunção nestes autos

 

“...os delitos possuem objetividades jurídicas distintas, um 

voltado à proteção do patrimônio (furto qualificado) e outro à 

incolumidade pública, de perigo comum (explosão).

 Destaque

punir mais gravemente 

uma vantagem econômica com a explosão.

 Além disso, a pena do crime de explosão é mais grave, 

tanto que possui uma pena maior que a do furto qualificado 

(dois a oito anos) na forma do §2º do art. 251 do CP (três a 

oito a

fixada na r. sentença. Assim, não teria sentido, em princípio, 
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desclassificação da conduta descrita no art. 251, caput, para 
a prevista no art. 251, §1º, do Código Penal.

Uma vez fundamentada a adoção das penas
patamares superiores ao mínimo, inviável o pleito de 
redução.  

Percorrida a maior parte do iter criminis, fica mantida em 
1/3 (um terço) a fração de redução decorrente da tentativa.
Recurso não provido.    

(Apelação Criminal nº 1.0024.13.124620-
Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento 
em 06/08/2014, publicação da súmula em 13/08/2014)

Repise-se que o foi destacado na petição dos embargos de 

as razões de ser impossível o reconhec

princípio da consunção nestes autos: 

os delitos possuem objetividades jurídicas distintas, um 

voltado à proteção do patrimônio (furto qualificado) e outro à 

incolumidade pública, de perigo comum (explosão).

Destaque-se que a figura do §2º do art. 251 do CP visa 

punir mais gravemente exatamente aquele que procura obter 

uma vantagem econômica com a explosão. 

Além disso, a pena do crime de explosão é mais grave, 

tanto que possui uma pena maior que a do furto qualificado 

(dois a oito anos) na forma do §2º do art. 251 do CP (três a 

oito anos), como se pode observar da dosimetria da pena 

fixada na r. sentença. Assim, não teria sentido, em princípio, 
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desclassificação da conduta descrita no art. 251, caput, para 
a prevista no art. 251, §1º, do Código Penal.  

Uma vez fundamentada a adoção das penas- base em 
o, inviável o pleito de 

Percorrida a maior parte do iter criminis, fica mantida em 
1/3 (um terço) a fração de redução decorrente da tentativa.  

-9/001, Relator(a): 
amargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento 

em 06/08/2014, publicação da súmula em 13/08/2014) 

destacado na petição dos embargos de 

reconhecimento do 

os delitos possuem objetividades jurídicas distintas, um 

voltado à proteção do patrimônio (furto qualificado) e outro à 

incolumidade pública, de perigo comum (explosão). 

se que a figura do §2º do art. 251 do CP visa 

exatamente aquele que procura obter 

 

Além disso, a pena do crime de explosão é mais grave, 

tanto que possui uma pena maior que a do furto qualificado 

(dois a oito anos) na forma do §2º do art. 251 do CP (três a 

nos), como se pode observar da dosimetria da pena 

fixada na r. sentença. Assim, não teria sentido, em princípio, 
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a absorção de um crime mais grave por outro de menor 

gravidade.

 

 Tais condições também foram destacadas na r. sentença 

condenatória: 

 

 “No cas

si) não era meio necessário ou normal fase para a subtração 

do dinheiro do caixa (que poderia perfeitamente ser feita de 

outras maneiras).

 E, de acordo com uma interpretação valorativa, tem

que os delit

tutelares de bens jurídicos diversos: o furto tutela o 

patrimônio; a explosão a incolumidade pública. De modo que 

o desvalor delitivo do furto (defesa do patrimônio) não inclui 

em si o desvalor delitivo do crime de e

incolumidade pública).

 Tem

praticados de forma independente e com dolos distintos (o da 

explosão, no mínimo, com dolo eventual), sendo relevante 

considerar, a bem dessa afirmação, que houv

de quase todo o imóvel da agência bancária, embora apenas 

o caixa eletrônico tenha sido objeto da subtração (o que 

indica a autonomia volitiva)”.
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a absorção de um crime mais grave por outro de menor 

gravidade. 

Tais condições também foram destacadas na r. sentença 

“No caso, o emprego de artefato explosivo (a explosão em 

si) não era meio necessário ou normal fase para a subtração 

do dinheiro do caixa (que poderia perfeitamente ser feita de 

outras maneiras). 

E, de acordo com uma interpretação valorativa, tem

que os delitos indicados na denúncia são autônomos, 

tutelares de bens jurídicos diversos: o furto tutela o 

patrimônio; a explosão a incolumidade pública. De modo que 

o desvalor delitivo do furto (defesa do patrimônio) não inclui 

em si o desvalor delitivo do crime de explosão (defesa da 

incolumidade pública). 

Tem-se, por conseguinte, que ambos os delitos foram 

praticados de forma independente e com dolos distintos (o da 

explosão, no mínimo, com dolo eventual), sendo relevante 

considerar, a bem dessa afirmação, que houv

de quase todo o imóvel da agência bancária, embora apenas 

o caixa eletrônico tenha sido objeto da subtração (o que 

indica a autonomia volitiva)”. 

O ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

24 

 

a absorção de um crime mais grave por outro de menor 

Tais condições também foram destacadas na r. sentença 

o, o emprego de artefato explosivo (a explosão em 

si) não era meio necessário ou normal fase para a subtração 

do dinheiro do caixa (que poderia perfeitamente ser feita de 

E, de acordo com uma interpretação valorativa, tem-se 

os indicados na denúncia são autônomos, 

tutelares de bens jurídicos diversos: o furto tutela o 

patrimônio; a explosão a incolumidade pública. De modo que 

o desvalor delitivo do furto (defesa do patrimônio) não inclui 

xplosão (defesa da 

se, por conseguinte, que ambos os delitos foram 

praticados de forma independente e com dolos distintos (o da 

explosão, no mínimo, com dolo eventual), sendo relevante 

considerar, a bem dessa afirmação, que houve a destruição 

de quase todo o imóvel da agência bancária, embora apenas 

o caixa eletrônico tenha sido objeto da subtração (o que 
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 Trago à colação o pensamento do

Justiça de São Paulo, no julgamento

Criminal nº 0011705

Augusto de Siqueira, julgado em 10/10

ser descabida a absorção desses delitos:

 

 “Igualmente descabida a absorção porquanto os de

cometidosapresentam objetividades jurídicas e sujeitos 

passivos diversos, visto que o furto é delitocontra o 

patrimônio e o de explosão contra a incolumidade pública, e 

com vítimasdiversas, ou seja, a insti

moradores dos a

neces

fim,o que se verif

respectivas. Ora, o crime deexplosão tem apenação inicial de 

três anos, além de haver causa de aumento de 1

2º, enquanto que a do furto qualif

anos.

 Cabe a

aumento, quepenaliza a prática do delito, dentre outras 

situações, com a finalidade de obter vantagempecuniária. 

Isso demonstr

existem tipos penaisespecíficos para delitos contra o 

patrimônio, preocupou

que, ao menos objetivando ganho patrimonial, vale

meio que expõe aperigo a vida ou bens alheios
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Trago à colação o pensamento do próprio Tribunal de 

Justiça de São Paulo, no julgamentode um caso semelhante n

Criminal nº 0011705-91.2011.8.26.0201, 13ª Câmara Criminal, Rel. Des. 

Augusto de Siqueira, julgado em 10/10/2013, DJe21/10/2013, decidiu 

ser descabida a absorção desses delitos: 

Igualmente descabida a absorção porquanto os de

cometidosapresentam objetividades jurídicas e sujeitos 

sivos diversos, visto que o furto é delitocontra o 

patrimônio e o de explosão contra a incolumidade pública, e 

com vítimasdiversas, ou seja, a instituição bancária e os 

moradores dos arredores. O mesmo sediga pelo fato de que é 

ssário que o crime-meio seja menos grave que o crime

fim,o que se verifica através da comparação das sanções 

respectivas. Ora, o crime deexplosão tem apenação inicial de 

três anos, além de haver causa de aumento de 1

2º, enquanto que a do furto qualificado inicia

anos. 

Cabe asseverar que o § 2º do artigo 251 traz causa de 

aumento, quepenaliza a prática do delito, dentre outras 

situações, com a finalidade de obter vantagempecuniária. 

so demonstra que o legislador, mesmo sabendo que 

existem tipos penaisespecíficos para delitos contra o 

patrimônio, preocupou-se em punir mais severamenteaquele 

que, ao menos objetivando ganho patrimonial, vale

meio que expõe aperigo a vida ou bens alheios
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próprio Tribunal de 

caso semelhante na Apelação 

91.2011.8.26.0201, 13ª Câmara Criminal, Rel. Des. 

21/10/2013, decidiu 

Igualmente descabida a absorção porquanto os delitos 

cometidosapresentam objetividades jurídicas e sujeitos 

sivos diversos, visto que o furto é delitocontra o 

patrimônio e o de explosão contra a incolumidade pública, e 

uição bancária e os 

. O mesmo sediga pelo fato de que é 

meio seja menos grave que o crime-

ca através da comparação das sanções 

respectivas. Ora, o crime deexplosão tem apenação inicial de 

três anos, além de haver causa de aumento de 1/3 emseu § 

cado inicia-se em dois 

severar que o § 2º do artigo 251 traz causa de 

aumento, quepenaliza a prática do delito, dentre outras 

situações, com a finalidade de obter vantagempecuniária. 

a que o legislador, mesmo sabendo que 

existem tipos penaisespecíficos para delitos contra o 

se em punir mais severamenteaquele 

que, ao menos objetivando ganho patrimonial, vale-se de 

meio que expõe aperigo a vida ou bens alheios”. 
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 Destaca

do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“... o § 2º do artigo 251 traz causa de aumento, que 

penaliza a prática do delito, dentre outras situações, 

com a finalidade de obter vantagem pecuniária. Isso 

demo

existem tipos penais específicos para delitos contra o 

patrimônio, preocupou

aquele que, ao menos objetivando ganho patrimonial, 

vale-se de meio que expõe a perigo a vida ou bens 

alheio

 

 Consequentemente, não tem sustentação o argumento do v. 

acórdão de que teria que ficar demonstrado os desígnios autônomos dos 

agentes, em praticar o furto e expor a perigo a incolumidade pública.

Como já destacado, o dolo do agente no crime de explosão é o de realizar 

as ações típicas e, em se tratando do §2º do art. 251 do CP, com a 

finalidade de obter uma vantagem pecuniária.

 Dessa forma, ao exclui

circunstanciada, por entender aplicável à espécie o princípio da 

consunção, o v. acórdão recorrido negou vigência ao

Código Penal. 

 Por fim, cumpre destacar que a discussão em apreço não 

envolve o revolvimento de qualquer prova, uma vez que os fatos f

suficientemente admitidos no v. acórdão, não pairam dúvidas sobre a
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estaca-se desse acórdão da Egrégia 13ª Câmara Criminal 

do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

o § 2º do artigo 251 traz causa de aumento, que 

penaliza a prática do delito, dentre outras situações, 

com a finalidade de obter vantagem pecuniária. Isso 

demonstra que o legislador, mesmo sabendo que 

existem tipos penais específicos para delitos contra o 

patrimônio, preocupou-se em punir mais severamente 

aquele que, ao menos objetivando ganho patrimonial, 

se de meio que expõe a perigo a vida ou bens 

alheios”. 

Consequentemente, não tem sustentação o argumento do v. 

acórdão de que teria que ficar demonstrado os desígnios autônomos dos 

agentes, em praticar o furto e expor a perigo a incolumidade pública.

Como já destacado, o dolo do agente no crime de explosão é o de realizar 

as ações típicas e, em se tratando do §2º do art. 251 do CP, com a 

finalidade de obter uma vantagem pecuniária. 

Dessa forma, ao excluir a punição do crime de 

, por entender aplicável à espécie o princípio da 

consunção, o v. acórdão recorrido negou vigência aoartigo 

Por fim, cumpre destacar que a discussão em apreço não 

envolve o revolvimento de qualquer prova, uma vez que os fatos f

suficientemente admitidos no v. acórdão, não pairam dúvidas sobre a
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da Egrégia 13ª Câmara Criminal 

o § 2º do artigo 251 traz causa de aumento, que 

penaliza a prática do delito, dentre outras situações, 

com a finalidade de obter vantagem pecuniária. Isso 

nstra que o legislador, mesmo sabendo que 

existem tipos penais específicos para delitos contra o 

se em punir mais severamente 

aquele que, ao menos objetivando ganho patrimonial, 

se de meio que expõe a perigo a vida ou bens 

Consequentemente, não tem sustentação o argumento do v. 

acórdão de que teria que ficar demonstrado os desígnios autônomos dos 

agentes, em praticar o furto e expor a perigo a incolumidade pública. 

Como já destacado, o dolo do agente no crime de explosão é o de realizar 

as ações típicas e, em se tratando do §2º do art. 251 do CP, com a 

r a punição do crime de explosão 

, por entender aplicável à espécie o princípio da 

artigo 251, §2º, do 

Por fim, cumpre destacar que a discussão em apreço não 

envolve o revolvimento de qualquer prova, uma vez que os fatos foram 

suficientemente admitidos no v. acórdão, não pairam dúvidas sobre as 
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ações dos agentes. O presente inconformismo cuida da simples e pura 

interpretação do direito e da aplicação da norma penal

 Por tais motivos, o v. acórdão afrontou 

Código Penal, devendo ser cassado parcialmente, apenas para restaurar 

os termos da condenação imposta em primeiro grau de jurisdição, por 

infração ao artigo 155, § 4°, IV e 

parte, todos do Códig

 

 

 

4 – PEDIDO DE REFORMA

 

 Diante do exposto, demonstrada a contrariedade à lei 

federal, aguarda esta Procuradoria

presente Recurso Especial por essa Egrégia Presidência, remetendo os 

autos para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conheci

provimento, anulando

ofensa ao art. 619 do CPP, ou, entendendo

dispositivo legal, para 

primeiro grau de jurisdição, por infra

251, § 2º, c.c. o artigo 70, 2ª parte, todos do Código Penal

A.F.S. e L.R.J.R.. 

 São Paulo, 
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. O presente inconformismo cuida da simples e pura 

ireito e da aplicação da norma penal acima mencionada.

Por tais motivos, o v. acórdão afrontou o art. 251, §2º, do 

Código Penal, devendo ser cassado parcialmente, apenas para restaurar 

os termos da condenação imposta em primeiro grau de jurisdição, por 

ao artigo 155, § 4°, IV e ao artigo 251, § 2º, c.c. o artigo 70, 2ª 

parte, todos do Código Penal. 

PEDIDO DE REFORMA 

Diante do exposto, demonstrada a contrariedade à lei 

federal, aguarda esta Procuradoria-geral de Justiça o processamento do 

presente Recurso Especial por essa Egrégia Presidência, remetendo os 

autos para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conheci

anulando-se o v. acórdão dos embargos de declaração, por 

ofensa ao art. 619 do CPP, ou, entendendo-se que não foi afrontado esse 

dispositivo legal, para restaurar os termos da condenação imposta em 

primeiro grau de jurisdição, por infração ao artigo 155, § 4°, IV e 

251, § 2º, c.c. o artigo 70, 2ª parte, todos do Código Penal

São Paulo, 16 de outubro de 2014. 

O ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

27 

 

. O presente inconformismo cuida da simples e pura 

acima mencionada. 

o art. 251, §2º, do 

Código Penal, devendo ser cassado parcialmente, apenas para restaurar 

os termos da condenação imposta em primeiro grau de jurisdição, por 

artigo 251, § 2º, c.c. o artigo 70, 2ª 

Diante do exposto, demonstrada a contrariedade à lei 

geral de Justiça o processamento do 

presente Recurso Especial por essa Egrégia Presidência, remetendo os 

autos para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e 

se o v. acórdão dos embargos de declaração, por 

se que não foi afrontado esse 

restaurar os termos da condenação imposta em 

ao artigo 155, § 4°, IV e ao artigo 

251, § 2º, c.c. o artigo 70, 2ª parte, todos do Código Penal, aos recorridos 
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