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DE UNIDADE DE FATO – ABSORÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.  

O crime de roubo qualificado não absorve o delito de posse ilegal 

de munições de calibres diversos, quando não há unidade de 
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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 nº 

0004326-93.2014.8.26.0363, comarca de Mogi-Mirim, 

em que figura como recorrente E. S. M., vem à presença 

de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inc. 

III, alínea “a”, da Constituição Federal, no artigo 1.029, 

caput, do Código de Processo Civil e no art. 255 do RISTJ, 

interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de fls. 485/492, 

proferido pela Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por 

contrariedade ao artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, 

pelos motivos adiante aduzidos: 
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1. RESUMO DOS AUTOS. 

 

E. S. M. foi denunciada, processada e 

condenada às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 

23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, 

incursa no art. 157, § 2º, incisos I e II, em concurso 

material com o delito previsto no art. 16, caput, da Lei nº 

10.826/03, porque no dia 05 de junho de 2014, por volta 

de 20h40, no trevo de acesso ao Bairro Maria Beatriz, na 

cidade e comarca de Mogi Mirim, agindo em concurso e 

com unidade de desígnios com o corréu não apelante, 

Marcial Batista Gonçalves, mediante grave ameaça 

exercida com emprego de arma de fogo contra Thiago 

Ângelo Boveloni e João Ericclys Lopes Pereira, subtraiu 

para proveito comum o veículo Fiat Pálio, placas CIX-7177, 

pertencente a Thiago. 

 

Na mesma data, após a prática do roubo 

mencionado, em sua residência situada na Rua Henrique 

Peti, Quadra 09, Lote 53, Parque das Flores, cidade de 

Artur Nogueira, a acusada possuía, tinha em depósito e 

mantinha, sob sua guarda, munições íntegras de uso 

permitido e restrito, mais especificamente 13 (treze) 
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intactas de calibre 22; 02 (duas) intactas de calibre 45; 03 

(três) intactas de calibre 09mm; 01 (uma) intacta de calibre 

40; 05 intactas de calibre 38 e 09 (nove) intactas de calibre 

7,62 x 51, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal e regulamentar. 

 

Não conformada, a acusada recorreu, tendo a 

C. 16ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, 

dado parcial provimento ao recurso para afastar a 

condenação relativa ao delito previsto no art. 16, caput, da 

Lei nº 10.826/03, reconhecendo-se o princípio da 

consunção entre os delitos de roubo e posse ilegal de 

munição, nos termos do voto do relator, Des. OSNI 

PEREIRA, a seguir transcrito: 

 

 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 

nº 0004326-93.2014.8.26.0363, da Comarca de Mogi-
Mirim, em que é apelante E. S. M., é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão: "Superada a preliminar, deram provimento 
parcial ao recurso de apelação interposto por E. S. M., para 
afastar a condenação relativa ao delito previsto no artigo 

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br


5 

     Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
    Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

    Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br 
 

 

16, caput, da Lei nº 10.826/03, reconhecendo-se o 
princípio da consunção entre os delitos de roubo e posse 
ilegal de munição. Assim, as penas impostas ao 
mencionado réu pelo cometimento do crime de roubo 
qualificado (CP, art. 157, § 2º, I e II) ficam estabelecidas 
em 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial 
fechado, além de 13 dias-multa. Quanto ao mais, fica 
mantida a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com 
o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores LEME GARCIA (Presidente sem voto), 
BORGES PEREIRA E NEWTON NEVES. 

São Paulo, 25 de outubro de 2016. 
 

OSNI PEREIRA 
RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
 
Apelação nº 0004326-93.2014.8.26.0363 
Apelante: E. S. M.  
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Corréu: Marcial Batista Goncalves 
Comarca: Mogi-Mirim 
Voto nº 3857 
 

Apelação – Roubo qualificado – Preliminar 
rejeitada – Mérito – Absolvição – 
Impossibilidade– Comprovadas autoria e 
materialidade – No que tange ao crime de posse 
ilegal de munições, a absolvição se impõe, em 
decorrência do princípio da consunção – 
Mantido o regime fechado em razão da 
gravidade concreta do delito – Penas 
redimensionadas – Recurso defensivo 
parcialmente provido para condenar Elizete 
somente pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I 
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e II, do CP, reduzindo-lhe as penas a 05 anos e 
06 meses de reclusão, em regime inicial 
fechado, além de 13 dias-multa.  

 
Ao relatório da sentença de fls. 326/336, acrescenta-

se que E. S. M. foi condenado às penas de 08 anos e 06 
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do 
pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário mínimo, 
como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, em 

concurso material com o delito previsto no artigo 16, caput, 
da Lei nº 10.826/03. Pela mesma decisão, foi negado o 
direito ao recurso em liberdade. 

Apelou a Defesa suscitando preliminar de nulidade 
do processo, diante da ilegitimidade de parte e da ilicitude 
da prova obtida mediante invasão domiciliar. No mérito, 
postulou a absolvição por insuficiência probatória. 
Alternativamente, pleiteou a desclassificação do crime de 
roubo para o de constrangimento ilegal, a aplicação da 
atenuante genérica prevista no inciso II do art. 65 do CP e 
a fixação do regime inicial aberto (fls. 409/418). 

Contrariado o recurso (fls. 452/456), manifestou-se 
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento 
do apelo defensivo (fls. 471/477). 

É o relatório. 
As matérias preliminares não comportam 

acolhimento. A arguição relativa à suposta ilegitimidade de 
parte relaciona-se ao mérito do processo e com ele será 
analisada. Quanto à suposta ilicitude na prisão do 
apelante no interior de sua residência, verifica-se que o 
referido ato se deu logo após a prática do delito 
patrimonial, caracterizado, assim, o estado de flagrância. 
Além disso, o crime de posse ilegal de munição de arma de 
fogo tem natureza permanente, o que autorizou a detenção 
do denunciado em sua própria moradia. Logo, inexiste 
qualquer ilegalidade em sua prisão. 
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Ademais, como é cediço, inexiste nulidade sem 
demonstração do prejuízo, a exemplo do que ocorreu no 
caso dos autos. Não há, pois, mácula alguma a ser 
reconhecida. 

No mérito, o recurso defensivo procede, em parte.  
Apurou-se que, nas condições de tempo de lugar 

mencionadas na inicial acusatória, a apelante E. S. M., 
agindo em concurso e com unidade de desígnios com o 
corréu não apelante Marcial Batista Gonçalves, mediante 
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo 
contra Thiago Ângelo Boveloni e João Ericclys Lopes 
Pereira, subtraiu para proveito comum o veículo Fiat Palio, 
placas CIX-7117, pertencente à vítima Thiago. 

A absolvição visada pela Defesa é inviável, porque as 
provas produzidas trouxeram a certeza necessária para 
determinar a procedência da denúncia, como foi bem 
decidido em primeiro grau, ao menos em relação ao delito 
de roubo.  

Nesse sentido é a coesa e insuspeita prova oral da 
acusação, constituída pelos depoimentos prestados pelos 
policiais que detiveram o acusado, bem como pelas 
declarações das vítimas, que reconheceram o recorrente 
com segurança. 

Saliente-se que a palavra da vítima nessa espécie de 
crime é de vital importância, máxime quando corroborada 
pelas demais provas colhidas no curso da instrução. Logo, 
o reconhecimento faz prova contundente da autoria. 

O ofendido Thiago relatou que estava voltando para 
casa de carro no dia dos fatos quando se aproximou uma 
motocicleta ocupada pelos roubadores. Em seguida, um 
deles anunciou o assalto, apontando uma arma na direção 
de sua cabeça. Em seguida, seu carro foi subtraído e os 
assaltantes fugiram em poder da res furtiva. (fls. 
203/204). 
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Em declarações, a vítima João confirmou o relato de 
Thiago, uma vez que o acompanhava no carro e, assim, 
presenciou os fatos (fls. 215/225).  

Os depoimentos dos guardas municipais ratificaram 
as declarações das vítimas (fls. 205/211 e 226/262). 

Note-se que não se vislumbra a existência de algum 
motivo a indicar, por parte da vítima e das testemunhas, 
intenção de, indevidamente, prejudicar o acusado, ou 
elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova 
acusatória.  

A comparsaria foi relatada com detalhes, não 
havendo espaço para dúvida quanto ao liame subjetivo. E 
a qualificadora do emprego de arma de fogo ficou 
devidamente demonstrada pela prova oral colhida, bem 
como pela prova técnica.  

Cumpre ainda destacar que nos crimes contra o 

patrimônio, a apreensão da res em poder do acusado gera 
a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da 
prova. Assim, incumbia aos apelantes oferecer justificativa 
plausível e convincente para essa situação, o que não 
ocorreu no presente caso. 

Interrogado, o réu negou a autoria delitiva(fls. 
277/290). Contudo, referida versão exculpatória não 
comporta acolhimento, restando isolada diante do 
contexto probatório. 

A prova é complementada, no âmbito da 
materialidade delitiva, pelo auto de exibição e apreensão 
de fls. 25/28. 

Portanto, como se observa, de rigor a condenação do 
apelante pelo roubo qualificado, não havendo que se falar 
em insuficiência probatória nem tampouco a 
desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, 
visto que a conduta de ELIZETE se amolda perfeitamente 
ao tipo penal descrito no art. 157, § 2º, I e II, do CP. 

As penas aplicadas pelo crime de roubo qualificado 
foram corretamente dosadas e não comportam 
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modificação. A pena-base foi mantida no mínimo legal pela 
primariedade. 

Presentes 02 causas especiais de agravamento da 
pena (concurso de agentes e emprego de arma), houve a 
justificada exasperação de 3/8 sobre a reprimenda. Logo, 
à míngua de outros elementos modificadores, as penas 
resultam definitivas em 05 anos e 06 meses, além de 13 
dias-multa.  

No que tange ao crime de porte ilegal de munições de 
uso permitido e restrito, a absolvição se impõe, em 
decorrência do princípio da consunção. 

In casu, o apelante tinha em depósito, no interior de 
sua residência, algumas munições íntegras de uso 
permitido e restrito, consistentes em 13 munições de 
calibre 22, 02 de calibre 45, 03 munições de calibre 9 mm, 
01 de calibre .40, 05 munições calibre 38 e 09 de calibre 
7,65, sem autorização legal ou regulamentar. Todavia, não 
se pode descartar a hipótese de que tais munições foram 
utilizadas, ao menos parte delas, durante o roubo 
cometido contra a vítima Thiago. Assim, não há dúvida de 
que a posse das munições foi mero desdobramento do 
roubo. 

Consoante entendimento do C. STJ, com esteio no 
princípio da consunção, haverá a absorção de um delito 
pelo outro quando uma das condutas típicas for 
considerada como meio necessário ou fase normal de 
preparação ou execução do delito de alcance mais amplo 
(HC 97872/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
DJE 21.09.2009). 

Em consequência, subsiste apenas a condenação do 
acusado por infração ao artigo 157, § 2º, incisos I e II, do 
Código Penal, afastando-se a apenação relativa ao delito 

previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03. 
Por fim, o regime prisional inicial fechado deve ser 

mantido. Apesar da primariedade do acusado, o roubo foi 
praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de 
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agentes, o que demonstra periculosidade diferenciada, a 
justificar a necessidade de encarceramento para o 
cumprimento da pena, por ser medida mais adequada 
para reprovação e prevenção do crime. 

Consigne-se que crimes dessa natureza estão a 
colocar em constante desassossego a sociedade, 
mostrando-se o regime mais severo o único a coibir novas 
incursões dos criminosos nessa seara, em observância, em 
sua fixação, aos parâmetros estabelecidos no artigo 59, do 
Código Penal e à Súmula 440 do C. Superior Tribunal de 
Justiça. 

Em face do exposto, superada a preliminar, dá-se 
provimento parcial ao recurso de apelação interposto por 
E. S. M., para afastar a condenação relativa ao delito 
previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 
10.826/03,reconhecendo-se o princípio da consunção 
entre os delitos de roubo e posse ilegal de munição. Assim, 
as penas impostas ao mencionado réu pelo cometimento 
do crime de roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º, I e II) 
ficam estabelecidas em 05 anos e 06 meses de reclusão, 
em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa. Quanto 
ao mais, fica mantida a sentença recorrida.  

 
OSNI PEREIRA 

RELATOR 

 

   Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista 

contrariou o disposto no artigo 16, caput, da Lei nº 

10.826/03, autorizando a interposição do Recurso 

Especial, com a seguinte tese jurídica: O crime de roubo 

qualificado não absorve o delito de porte ilegal de 

munições, quando não há unidade de fato. 
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2. REVALORAÇÃO DA PROVA: NÃO INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 

O que se almeja no presente Recurso Especial 

é o reconhecimento do crime autônomo de posse ou porte 

ilegal de munições de uso permitido ou proibido, imputado 

à acusada E. S. M., fato expressamente analisado e 

constante do v. acórdão recorrido. 

 

Com efeito, no tocante à conduta de posse 

ilegal de arma de fogo de uso permitido e proibido, constou 

expressamente do v. acórdão: 

 

No que tange ao crime de porte ilegal de 
munições de uso permitido e restrito, a 
absolvição se impõe, em decorrência do 
princípio da consunção. 
In casu, o apelante tinha em depósito, no 
interior de sua residência, algumas 
munições íntegras de uso permitido e 
restrito, consistentes em 13 munições de 
calibre 22, 02 de calibre 45, 03 munições de 
calibre 9 mm, 01 de calibre .40, 05 munições 
calibre 38 e 09 de calibre 7,65, sem 
autorização legal ou regulamentar. Todavia, 
não se pode descartar a hipótese de que tais 
munições foram utilizadas, ao menos parte 
delas, durante o roubo cometido contra a 
vítima Thiago. Assim, não há dúvida de que 
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a posse das munições foi mero 
desdobramento do roubo. 
Consoante entendimento do C. STJ, com 
esteio no princípio da consunção, haverá a 
absorção de um delito pelo outro quando 
uma das condutas típicas for considerada 
como meio necessário ou fase normal de 
preparação ou execução do delito de alcance 
mais amplo (HC 97872/SP, 5ª Turma, Rel. 
Min. Arnaldo Esteves Lima, DJE 
21.09.2009). 
Em consequência, subsiste apenas a 
condenação do acusado por infração ao 
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código 
Penal, afastando-se a apenação relativa ao 
delito previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 
10.826/03. 
 

Em síntese, o v. acórdão impugnado 

reconheceu que o roubo qualificado foi perpetrado em 

lugar e momento diverso de onde a acusada possuía, tinha 

em depósito e mantinha, sob sua guarda, munições 

íntegras de uso permitido e restrito. 

 

Assim, não se busca o revolvimento do 

conjunto probatório, mas o reconhecimento da 

tipicidade da conduta de posse ilegal de munições, 

praticada em contexto fático distinto.  
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Com isso, não incide a Súmula 07 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes da 

referida Corte, verbis: 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. DIREITO PENAL. ROUBO. 
CONSUMAÇÃO. POSSE DA RES FURTIVA. 
FATO INCONTROVERSO. SÚMULA 7/STJ. 
NÃO INCIDÊNCIA AO CASO. REVALORAÇÃO 
DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS. 1. A 
revaloração dos critérios jurídicos 
utilizados na apreciação de fatos tido por 
incontroversos pelas instâncias ordinárias 
não constituiu reexame de provas, sendo 
perfeitamente admitida na via do recurso 
especial. 2. Tendo o acusado, ainda que por 
um breve instante, obtido a disponibilidade da 
coisa alheia móvel mediante grave ameaça, 
dever ser reconhecida a consumação do crime 
de roubo. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento (AgRg no REsp 1422494 / RS, 
Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, Julgamento 05/08/2014, DJe 
14/08/2014). 

 

3. Contrariedade ao Artigo 16, caput, da Lei nº 

10.826/03. 

 

 Dispõe o artigo 16 da Lei n. 10.826/03: 
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Posse ou porte ilegal de arma de fogo de 

uso restrito. 

 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. 

 

De fato, o emprego da arma de fogo municiada, 

na execução do primeiro delito – roubo -, não poderia ensejar 

punição autônoma, porque serviu para a consideração da 

causa de aumento do crime patrimonial, tratando-se, pois, 

de um fato único. Assim, o delito de roubo absorveu o de 

porte ilegal de arma de fogo, com a respectiva munição. 

 

Contudo, essa mesma regra não pode ser 

aplicada em relação ao segundo delito, de posse ilegal 

de munições – de calibres diversos inclusive -, 

perpetrado em horário e local diverso. Neste caso, não 

há uma unidade de fato que permita falar na absorção. 
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Como se sabe, a absorção de um delito por 

outro de âmbito maior é uma das soluções dadas pela 

doutrina para conhecido conflito ou concurso aparente de 

normas, ou seja, quando a um mesmo fato supostamente 

podem ser aplicadas normas penais diferentes. 

 

Na lição de MIRABETE, o “princípio da 

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. Pode ocorrer que o tipo consumido 

seja meio de um crime maior, como no caso do delito de 

violação de domicílio (art. 150), praticado para proceder-se 

ao furto (art. 155). É possível que o crime menor seja 

componente de outro, como nos casos de crime complexo: o 

de roubo (art. 157) inclui o de furto (art. 155) e o de lesões 

corporais (art. 129) ou ameaça (art. 147). Pode ocorrer a 

absorção no crime progressivo, como nas hipóteses de 

homicídio (art. 121), que anula a aplicação do art. 129 

(lesões corporais); de crime de lesões corporais e de 

tentativa de homicídio que consomem o crime de perigo para 

a vida ou saúde de outrem (art. 132) etc. Já se decidiu pela 

absorção do porte ilegal de arma utilizada na prática de 

homicídio e de lesões corporais” (cf. Manual de Direito 
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Penal, Parte Geral, São Paulo, 2005, 1º vol., 22ª ed., p. 

121). 

 

 No mesmo sentido, CEZAR ROBERTO 

BITENCOURT esclarece que o concurso aparente de 

normas pressupõe a unidade de conduta ou de fato, a 

pluralidade de normas coexistentes e a relação de 

hierarquia ou de dependência entre essas normas. Sobre 

o princípio da consunção, ou absorção, “a norma 

definidora de um crime constitui meio necessário ou fase 

normal de preparação ou execução de outro crime. Em 

termos esquemáticos, há consunção quando o fato previsto 

em determinada norma é compreendido em outra, mais 

abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação 

consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de 

gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e 

conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração” (cf. Tratado 

de Direito Penal, Parte Geral, São Paulo, 2003, ed. Saraiva, 

vol. 1, 8ª ed., p. 135). 

 

Como a doutrina deixa manifesto, um delito 

de âmbito maior somente absorve o de âmbito menor 

quando há unidade de fato ou de conduta. 
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Tal requisito para a aplicação do princípio da 

consunção, porém, não está presente no caso dos autos. 

 

Como já frisado, a posse ilegal da munições 

imputado a E. S. M. ocorreu depois de consumado o 

roubo, em horário e local diversos do crime 

patrimonial. Simplesmente não é possível afirmar-se ou 

fundamentar-se a absorção do segundo delito pelo crime 

de roubo, porque não há obviamente a unidade de fato ou 

conduta, que a doutrina reclama. 

 

Convém esclarecer que não há unidade 

fenomênica assim como unidade jurídica, caso contrário 

admitir-se-ia que a recorrida pudesse impunemente 

possuir, ter em depósito e manter, sob sua guarda, 

munições íntegras de uso permitido e restrito, quais 

sejam: 13 (treze) intactas de calibre 22; 02 (duas) intactas 

de calibre 45; 03 (três) intactas de calibre 09 mm; 01 

(uma) intacta de calibre 40; 05 intactas de calibre 38 e 

09 (nove) intactas de calibre 7,62 x 51, mesmo que sem 

autorização e em desacordo com determinação legal e 

regulamentar. 
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Importante notar que o roubo tratado nos 

autos foi perpetrado com emprego de 01 (UMA) arma de 

fogo, ao passo que as munições apreendidas com a 

acusada são empregadas em 06 (SEIS) armas de calibres 

diferentes, o que mostra, de forma muito clara, que este 

delito jamais poderia ser absorvido pelo roubo. 

 

Também não se pode falar em post factum 

impunível, uma vez que o segundo delito - de porte ilegal 

de munições - não pode ser entendido como mero 

exaurimento do delito patrimonial. 

 

Na lição de FERNANDO DE ALMEIDA 

PEDROSO, “Ocorre o post factum impunível sempre que, 

visando ao exaurimento de delito anterior, desenvolva o 

agente nova atividade típica” (cf. Direito Penal – Parte Geral 

– Estrutura do Crime, São Paulo, LEUD Editora, 2000, 3ª 

ed., revista, atualizada e ampliada, p. 646). Para o ilustre 

autor, para que ocorra a absorção consuntiva, o fato 

posterior deve representar “mera atividade complementar 

do crime anterior ou simples consequência da norma do 

primitivo delito, destinadas ao seu exaurimento, (...)” (cf. 

Direito Penal, p. 648). 
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Da mesma forma, para estar presente o post 

factum impunível, “o crime posterior (menos grave) é 

praticado contra o mesmo bem jurídico e da mesma pessoa, 

após a consumação do delito anterior (mais grave), sem que 

isso importe em nova ofensa” (cf. CESAR DARIO 

MARIANO DA SILVA, Estatuto do Desarmamento, Rio de 

Janeiro, 2007, ed. Forense, 3ª ed., p. 29). 

 

Ora, a posse ilegal de munições foi praticada 

de forma totalmente autônoma em relação ao crime de 

roubo, sem qualquer representação do exaurimento deste, 

como forma, por exemplo, de garantir o produto do delito 

patrimonial. 

 

Aliás, o emprego de munições, por si só, não 

é majorante do crime de roubo, que exige o emprego de 

arma. 

 

Tratando da posse ou porte ilegal de arma de 

fogo, explica GUILHERME DE SOUZA NUCCI: 

 

“O elemento relevante para avaliação diz 

respeito ao momento de posse ou porte da 

arma, ou seja, se no momento da prática do 

delito de dano (ocorre a absorção) ou se em 
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momento anterior ou posterior, totalmente 

desvinculado (concurso de infrações)” (Leis 

Penais e Processuais Penais Comentadas, 8. 

ed., v. 2. Rio de Janeiro, Gen/Forense, 2014, 

p. 24). 

 

Na mesma trilha, o ensinamento de 

GUSTAVO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA: 

 

“o porte de arma é absorvido pelo roubo 

circunstanciado pelo emprego de arma, desde 

que no mesmo contexto fático. Se em contextos 

diferentes, há concurso material de crimes” 

(Legislação Penal Especial, 6. ed., Saraiva, 

2010, p. 764). 

 

No mesmo sentido, a orientação do C. 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

HABEAS CORPUS. ROUBOS 
CIRCUNSTANCIADOS EM CONTINUIDADE 
DELITIVA E POSSE DE ARMA DE FOGO COM 
NUMERAÇÃO RASPADA. INAPLICABILIDADE 
DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS 
AUTÔNOMOS. POSSE DA ARMA. PERÍODO DA 
VACATIO LEGIS. ATIPICIDADE TEMPORÁRIA 
DA CONDUTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DA 
ORDEM. ORDEM DENEGADA.    HC 
CONCEDIDO, DE OFÍCIO, TÃO-SÓ E APENAS 
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PARA ABSOLVER O PACIENTE TÃO-SÓ DA 
IMPUTAÇÃO REFERENTE AO CRIME DE 
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, 
MANTIDO, NO MAIS, O ACÓRDÃO 
CONDENATÓRIO. 1. O princípio da 
consunção em relação aos crimes de roubo 
e de posse de arma somente pode ser 
aplicado quando este último é utilizado 
como meio para a prática daquele; 
todavia, se após a prática do roubo, o 
agente permanece na posse da arma, 
sendo preso    em outro dia e horário, resta 
caracterizada a autonomia desta conduta 
em relação ao roubo, merecendo ser 

punido por ambos os crimes.    2.   Constata-
se, todavia, que a prisão do paciente ocorreu 
durante    o período conferido pelo art. 30 da 
Lei 10.826/03 para que os    possuidores ou 
proprietários de armas de fogo sem registro    
regularizassem a situação ou as entregassem 
à Polícia Federal.    Nesses casos, firmou-se o 
entendimento nesta Corte de que a conduta de 
possuir arma de fogo, pela qual foi o paciente 
condenado, tornou-se atípica, sendo 
irrelevante cuidar-se de arma de uso restrito ou 
com numeração raspada, pois o Estatuto do 
Desarmamento conferiu ao possuidor da arma 
a possibilidade de sua regularização ou de 
entrega à Polícia Federal.    3.   Parecer do MPF 
pela concessão da ordem, para 
reconhecimento do princípio da consunção. 4. 
Ordem denegada. HC concedido, de ofício, tão-
só e apenas para absolver o paciente da 
imputação referente ao crime de posse ilegal de 
arma de fogo, mantido, no mais, o acórdão 
condenatório (HC 91182/SP, Relator Ministro 
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NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA 
TURMA, Julgamento 03/02/2009,  DJe 
09/03/2009).    
 
 
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.     
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORTE 
ILEGAL DE ARMA E ROUBO. PRINCÍPIO     DA 
CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. 
CONDUTAS AUTÔNOMAS. 1. A jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça, 
acompanhando a     orientação da Primeira 
Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se     
no sentido de que o habeas corpus não pode 
ser utilizado como     substituto de recurso 
próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade     
dessa garantia constitucional, exceto quando a 
ilegalidade apontada     é flagrante, ocasião em 
que se concede a ordem de ofício.     2. A 
absorção do crime de porte ilegal de arma 
pelo de roubo  pressupõe que as condutas 
tenham sido praticadas em um mesmo     
contexto fático, guardando entre si uma 
relação de dependência ou de     

subordinação.  3. Na hipótese dos autos, o 
acórdão impugnado, soberano na análise     de 
acervo fático-probatório, assentou que o 
paciente foi flagrado no     porte dos artefatos 
em momento distinto ao do roubo, 
caracterizando     nova conduta autônoma e 
independente daquele crime, a impedir a     
aplicação do princípio da consunção. 4. 
Habeas corpus não conhecido (HC 
234231/MS, Relator Ministro GURGEL DE 
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FARIA, QUINTA TURMA, Julgamento 
02/02/2016, DJe 23/02/2016).  
 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO.      
RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA 
RELATORA. DIREITO PENAL. ROUBO      
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. 
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM      
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO NA 
FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.      
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO 
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE      
FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, EM 
VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO      DA 
CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO EM 
TELA. PRECEDENTES. ORDEM DE      HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDA.      1. A Primeira 
Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas 
as Turmas      desta Corte, após evolução 
jurisprudencial, passaram a não mais      
admitir a impetração de habeas corpus em 
substituição ao recurso      ordinário, nas 
hipóteses em que esse último é cabível, em 
razão da      competência do Pretório Excelso e 
deste Superior Tribunal tratar-se  de matéria 
de direito estrito, prevista taxativamente na      
Constituição da República. 2. Esse 
entendimento tem sido adotado pela Quinta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a 
ressalva da posição pessoal desta  Relatora, 
também nos casos de utilização do habeas 
corpus em      substituição ao recurso especial, 
sem prejuízo de, eventualmente, se      for o 
caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de 
flagrante      ilegalidade.   3. Para a aplicação 
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do princípio da consunção, pressupõe-se a      
existência de ilícitos penais chamados de 
consuntos, que funcionam      apenas como 
estágio de preparação ou de execução, ou 
como condutas,      anteriores ou 
posteriores de outro delito mais grave, nos 
termos do      brocardo lex consumens 
derogat legi consumptae.      4. A conduta 
de portar arma ilegalmente não pode ser 
absorvida pelo  crime de roubo, quando 
restar evidenciada a existência de crimes 
autônomos, sem nexo de dependência ou 

subordinação.  5. Ademais, no caso, para a 
adoção de entendimento diverso, seria 
necessário proceder a uma análise 
aprofundada de todo o conjunto fático-
probatório dos autos, o que se afigura incabível 
na estreita via do habeas corpus. 6. Ordem de 
habeas corpus não conhecida (HC 
236846/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, Julgamento 18/02/2014, 
DJe 05/03/2014).       

 

Ora, se nem o porte ou posse ilegal de arma de 

fogo pode ser absorvido pelo roubo majorado pelo emprego 

de arma, quando NÃO há unidade de fato ou de conduta, 

também inexistente a absorção do crime de possuir, ter em 

depósito e manter, sob sua guarda, munições íntegras de 

uso permitido e restrito, mais especificamente 13 (treze) 

intactas de calibre 22; 02 (duas) intactas de calibre 45; 03 

(três) intactas de calibre 09 mm; 01 (uma) intacta de 
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calibre 40; 05 intactas de calibre 38 e 09 (nove) intactas de 

calibre 7,62 x 51, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal e regulamentar, quando perpetrado 

em horário e local diverso do crime patrimonial. 

 

Por tais motivos, o v. acórdão impugnado 

contrariou o disposto no art. 16, caput, da Lei nº 

10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). 

 

 

 

4. PEDIDO DE REFORMA. 

 

Diante do exposto, demonstrada a 

contrariedade à lei federal, aguarda o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO seja ADMITIDO o 

processamento do presente RECURSO ESPECIAL por 

essa Egrégia Presidência e a remessa dos autos para o 

Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para 

conhecimento e provimento, cassando-se o v. acórdão 

absolutório em relação ao delito de porte ou posse ilegal de 

munições, imputado à recorrida E. S. M., restabelecendo-

se a r. sentença condenatória de Primeiro Grau. 
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 São Paulo, 29 de novembro de 2016. 

 

 

Gilberto Nonaka 

144º Procurador de Justiça Criminal de São Paulo 
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