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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 

0004130-28.2015.8.26.0642 - Comarca de Ubatuba, em 

que figura como apelante V. R. A. V. S.  e apelado o 

Ministério Público do Estado de São Paulo, vem à presença 

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

III, alínea “a” e “c”, 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 os vv. acórdãos de fls. 

291/300 e 316/319, proferido pela Colenda 10ª Câmara 

de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1. Resumo dos Fatos. 
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V. R. A. V. S.  foi condenado pelo juízo da 3ª 

Vara da comarca de Ubatuba, como incurso nas penas do 

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e dos artigos 15 e 

16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, 

em concurso material, a cumprir, em regime inicial 

fechado, 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-

multa, no piso legal. O delito de tentativa de homicídio, 

pelo qual foi inicialmente denunciado, foi desclassificado 

para o crime de disparo de arma de fogo. 

 

Inconformado, apelou o recorrido buscando, 

relativamente ao delito de tráfico de drogas, a absolvição 

por insuficiência de provas. Para o delito de disparo de 

arma de fogo, pelo que se pode entender, pleiteiou o 

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a 

condenação na modalidade culposa. Nada reclama em 

relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso 

permitido com numeração suprimida (fls. 260/262). 

 

Após o processamento do recurso, a douta 

Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo seu 

desprovimento (fls. 274/279). 

  

Todavia, os ilustres integrantes da Colenda 

10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
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São Paulo, por unanimidade, decidiu: “Deram parcial 

provimento ao recurso a fim de reconhecer a existência de 

crime único entre os delitos dos artigos 15 e 16, parágrafo 

único, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, devendo o 

delito mais grave absorver o menos grave, ficando, assim, 

absolvido o réu da infração prevista no artigo 16, parágrafo 

único, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, com 

fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal, restando uma pena final para ele de 08 

(oito) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 

ao pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa; 

mantida, quanto ao mais, a r. decisão objurgada”, de 

conformidade com o voto do Relator Desembargador 

NELSON FONSECA JÚNIOR, a seguir transcrito: 

 

 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação nº 0004130-28.2015.8.26.0642, da Comarca de 

Ubatuba, em que é apelante V. R. A. V. S. , é apelado 

MINISTÉRIOPÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a 

fim de reconhecer a existência de crime único entre os 

delitos dos artigos 15 e 16, parágrafo único, inciso IV, 
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ambos da Lei nº 10.826/03, devendo o delito mais grave 

absorver o menos grave, ficando, assim, absolvido o réu da 

infração prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, 

ambos da Lei nº 10.826/03, com fundamento no artigo 

386, inciso III, do Código de Processo Penal, restando uma 

pena final para ele de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 690 (seiscentos 

e noventa) dias-multa; mantida, quanto ao mais, a r. 

decisão objurgada. V.U.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores NUEVO CAMPOS (Presidente sem voto), 

FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO. 

São Paulo, 14 de setembro de 2017 

 

NELSON FONSECA JÚNIOR 
RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
 

Apelação c/Revisão nº 0004130-28.2015.8.26.0642 

Juízo de origem: 3ª Vara Judicial da Comarca de 

Ubatuba – SP 

Apelante: V. R. A. V. S.  

Apelada: Justiça Pública 

Juiz de 1ª Instância: Diogo Volpe Gonçalves Soares 

Voto nº 7.090 
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APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES - Autoria e 

materialidade do delito comprovadas - 

Negativa do réu isolada - Depoimentos dos 

policiais firmes e sem desmentidos - 

Ausência de motivos para dúvidas acerca 

da veracidade de suas palavras - Conjunto 

probatório suficiente para manter a 

condenação. 

APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA 

DE FOGO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO DE USO PERMITIDO COM 

NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - 

Reconhecimento de crime único - Princípio 

da consunção - Prevalência do crime mais 

grave, mesmo que seja apenado de forma 

mais branda - Precedente do STJ - 

Condenação mantida apenas quanto ao 

artigo 15 da Lei nº 10.826/03. 

APELAÇÃO CRIMINAL - PENAS E REGIME 

PRISIONAL - Penas dos delitos de tráfico de 

entorpecentes e disparo de arma de fogo 

corretamente aplicadas - Regime prisional 

inicial fechado adequado à espécie - 

Recurso parcialmente provido. 
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Cuida-se de recurso de apelação da r. 

sentença de fls.184/197, cujo relatório se adota, que 

julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou 

o réu V. R. A. V. S.  como incurso nas penas do artigo 33, 

caput, da Lei nº 11.343/06, e dos artigos 15 e 16, 

parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, em 

concurso material, a cumprir, em regime inicial fechado, 

11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, 

no piso legal. O delito de tentativa de homicídio, pelo qual 

foi inicialmente denunciado, foi desclassificado para o 

delito de disparo de arma de fogo. 

Inconformado, o réu apela. Relativamente ao 

delito de tráfico de entorpecentes, busca a absolvição por 

insuficiência de provas. Para o delito de disparo de arma 

de fogo, pelo que se pode entender, pleiteia o 

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a 

condenação na modalidade culposa. Nada reclama em 

relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso 

permitido com numeração suprimida (fls. 260/262). 

O recurso foi recebido (fls. 232) e 

regularmente contrariado (fls. 263/265). 

A Douta Procuradoria Geral de Justiça 

manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 274/279). 

É o relatório. 

No mérito, o recurso procede em parte. 



8 

 

Apelação Criminal nº 0004130-28.2015.8.26.0642 - Comarca de Ubatuba  

Ficou demonstrado nos autos que o apelante 

V. R. A. V. S. , na noite dia 21 de junho de 2015, na Rua 

Pitangueiras, nº 29, em Ipiranguinha, na cidade e 

Comarca de Ubatuba/SP, tinha em depósito e guardava, 

para entrega a consumo de terceiros, 17 (dezessete) 

porções com 3,96 gramas (peso líquido) de crack, 40 

(quarenta) porções com 12,61 gramas (peso líquido) de 

cocaína e 06 (seis) porções com 391,82 gramas (peso 

líquido) de maconha, substâncias estas entorpecentes, 

causadoras de dependência física ou psíquica; bem como 

possuía arma de fogo com numeração suprimida, 

consistente em um revólver calibre 38, de uso permitido, 

da marca Taurus, tudo sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar. 

Também ficou comprovado que, nas mesmas 

circunstâncias de tempo e local, o acusado disparou a já 

mencionada arma de fogo em lugar habitado. 

A materialidade dos delitos está consolidada 

pelo boletim de ocorrência de fls. 21/25, apreensão 

descrita a fls. 26/28, laudo de constatação de fls. 29/30, 

laudo pericial de fls. 73/74 que atestou que a arma de fogo 

apreendida possuía vestígios de pólvora e encontrava-se 

apta para a realização de disparos, além do exame 

químico-toxicológico de fls. 123/124, que evidenciou a 

presença de tetrahidrocanabinol, responsável pelos 
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principais efeitos farmacológicos da maconha, e também 

forneceu resultado positivo para cocaína. 

A autoria é igualmente incontroversa. 

O apelante ficou em silêncio na delegacia. Em 

juízo, informou que estava muito alcoolizado e, naquele 

dia, após entrar em casa e pedir para sua mãe lhe preparar 

um “miojo”, saiu novamente para continuar bebendo no 

bar localizado em frente à sua residência. Aduziu que, ao 

sair de casa, encontrou o desafeto “Jhony” e retornou para 

sua residência a fim de pegar a arma de fogo, a qual 

possuía há três ou quatro meses. Afirmou que adquiriu o 

revólver com o intuito de vendê-lo por valor maior e ganhar 

um dinheiro, porque encontrava-se desempregado. 

Explicou que sua desavença com o tal “Jhony” 

era por causa de uma mulher. Contou que sua mãe o viu 

com a arma, ficou desesperada e saiu correndo de casa. 

Mesmo assim, asseverou que disparou duas vezes para o 

alto e voltou para casa, indo para seu quarto, e, logo 

depois, apareceram os policiais que lhe agrediram muito. 

Negou que em seu quarto existissem drogas, 

esclarecendo que nem cômoda possuía. Afiançou que os 

policiais encontraram os entorpecentes na suíte que ficava 

do lado de fora do imóvel, e estava alugada ao “Filhote”. 

Não soube qualificar tal pessoa e disse que não possuía 

comprovante de que o imóvel estava alugado. Esclareceu 

que era usuário de maconha, e que seus amigos iam fumar 
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com ele no quintal. Asseverou que foi ele quem indicou a 

localização da arma aos policiais (cf. mídia digital de fls. 

135). 

Sua versão, no entanto, além de 

inconsistente, não está em consonância com as demais 

provas dos autos. 

Realmente, os policiais Fábio Juliano e Daniel 

Lourenço, na esteira do que disseram na fase extrajudicial, 

contaram em juízo que realizavam patrulhamento de 

rotina, quando foram acionados pelo COPOM, a fim de 

atenderem uma ocorrência de tentativa de homicídio de 

um filho contra a mãe. 

De acordo com eles, chegaram então no 

endereço indicado e, em conversa com a mãe do acusado, 

foram informados de que ele estava bastante alterado pela 

embriaguez. Narraram que ela contou que ele lhe exibiu 

um revólver e acionou o gatilho duas vezes, mas não houve 

disparo. Com medo, ela resolveu deixar o local e, nesse 

momento, o filho disparou mais duas vezes, com sucesso. 

Relataram que, segundo ela contou, os disparos foram 

feitos na sua direção, não a atingindo por sorte ou erro de 

pontaria.  

Prosseguem, dizendo que entraram no imóvel 

e encontraram o réu sozinho em seu quarto, deitado na 

cama. Aduziram que ele estava realmente bastante 

alterado e resistiu à prisão. Falaram que, após algemá-lo, 
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realizaram buscas no quarto e localizaram as drogas 

descritas na denúncia na gaveta da cômoda do quarto, 

uma munição intacta calibre 38, sobre a mesma cômoda, 

um caderno com anotações típicas da contabilidade do 

tráfico sobre a cama, além de uma faca com resquícios de 

maconha sob a cama. 

Afirmaram, ademais, que no corredor do 

imóvel localizaram, ainda, duas cápsulas deflagradas do 

mesmo calibre. Mencionaram que a arma de fogo foi 

localizada no imóvel vizinho, dentro de um bloco de 

construção, e estava municiada com dois cartuchos 

intactos, um picotado e dois deflagrados. Explicaram que, 

segundo a genitora do acusado, ele tinha acesso ao imóvel 

vizinho porque já havia feito alguns trabalhos de pedreiro 

para o proprietário.  

Asseveraram que o apelante assumiu a 

propriedade dos entorpecentes, alegando que se 

destinavam ao seu consumo, bem como a propriedade da 

arma de fogo, adquirida para sua defesa. Segundo os 

policiais, o réu negou apenas os disparos (cf. mídia digital 

de fls. 135). 

A genitora do réu, Odenice Alves, na 

delegacia, informou que, após desentendimento com o 

filho, que estava bastante embriagado, ele lhe exibiu um 

revólver, em tom ameaçador, e apertou o gatilho duas 

vezes. Narrou que sabia que a arma não estava carregada, 
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porque ele tinha mostrado o tambor da arma vazio 

momentos antes. No entanto, aduziu que, ao dizer que iria 

chamara polícia, ele ficou mais exaltado e foi até seu 

quarto e municiou a arma. 

Relatou que, em razão disso, resolveu sair de 

casa e, quando deixava o local, ele disparou duas vezes na 

sua direção, mas não foi atingida. Esclareceu que foi para 

a casa da vizinha e acionou a polícia. Asseverou que não 

presenciou o encontro das drogas pelos policiais, mas 

contou que existia um “entra e sai” frequente de pessoas 

estranhas procurando pelo seu filho. Afiançou que 

desconhecia a existência da arma de fogo e dos 

entorpecentes na sua residência (fls. 09). 

Sob o crivo do contraditório, contou que foi 

orientada a dizer que o filho tinha atirado contra ela para 

que ele ficasse preso. Explicou que queria que ele fosse 

preso porque ele estava bêbado e poderia acontecer coisa 

pior com aquela arma nas mãos. Disse que o acusado 

chegou em casa bastante embriagado e pediu para ela lhe 

fazer um “miojo” e ouviu que ele falava sozinho, sobre ter 

uma arma. Narrou que, em seguida, ele saiu do quarto 

com a arma na mão e ela se assustou, porque nunca havia 

visto uma arma de fogo, ainda mais na mão do próprio 

filho. Resolveu sair de casa e ouviu os disparos, mas os 

mesmos foram para o alto. Aduziu que chamou os policiais 
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e eles não permitiram que ela entrasse com eles no imóvel. 

Afirmou que ouviu o filho ser agredido. 

Destacou que a arma foi encontrada no 

quintal do vizinho e que os policiais disseram que as 

drogas foram apreendidas no quarto do filho. Ressaltou 

que os policiais lhe disseram que o rapaz para quem ela 

alugava a suíte, localizada no quintal, era um bandido. Por 

fim, afirmou que se arrependeu de ter chamado a polícia, 

porque seu filho precisava de tratamento e não de prisão 

(cf. mídia digital de fls. 135). 

Ora, absolutamente compreensível a 

retratação da mãe do acusado, que, após o calor dos fatos, 

arrependeu-se de ter acionado a polícia. Não é crível que 

os policiais tenham lhe dito que ela deveria dizer que os 

disparos foram contra ela para que o réu fosse preso. A 

quantidade de drogas apreendida já era mais do que 

suficiente para a prisão em flagrante. 

A tentativa de incriminação de terceira pessoa 

em relação ao delito de tráfico também não prospera. Nem 

o réu nem sua genitora souberam indicar quem estaria 

morando na tal suíte alugada. Além disso, os policiais 

foram categóricos em afirmar que as porções de drogas 

estavam guardadas na gaveta de uma cômoda, e que 

também foi encontrada uma faca com vestígios de 

maconha sob a cama do quarto do acusado.  
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O auto de fls. 26/28, a seu turno, dá conta 

que 01 (um) revólver calibre 38 com numeração suprimida, 

17 (dezessete) porções de crack, 40 (quarenta) porções de 

cocaína e 06 (seis) porções de maconha, realmente foram 

apreendidos naquele dia, tal como relatado pelos 

milicianos em juízo.  

Percebe-se, assim, que a prova dos autos 

apurou, de maneira convincente, que o apelante realmente 

tinha em depósito e guardava as drogas apreendidas, bem 

como possuía arma de fogo e a disparou em local habitado.  

No tocante ao delito de disparo de arma de 

fogo, não há falar-se em modalidade culposa. O dolo restou 

evidente, já que o próprio réu confessou que disparou duas 

vezes para cima. 

A quantidade e a forma como as drogas 

estavam acondicionadas (3,96 gramas de crack, 

distribuídos em 17 porções; 12,61gramas cocaína, 

distribuídos em 40 porções; além de 391,82 gramas de 

maconha, distribuídos em 06 porções pesos líquidos, 

segundo laudo de fls. 123/124), aliadas às circunstâncias 

em que se deram os fatos e à prova oral, não deixam 

margem a dúvidas acerca da propriedade e destinação 

mercantil dos entorpecentes.  

Nem se diga, de outra parte, que os 

depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são suspeitos 

ou indignos de credibilidade, eis que eles não teriam 
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motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz 

contra o apelante, que sequer conheciam (cf. mídia digital 

de fls. 135). 

Demais disso, o fato de serem policiais, só por 

só, igualmente não invalida os seus testemunhos, 

porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam 

a compromisso como outra testemunha qualquer.  

Releva notar, ainda, por oportuno, que a 

defesa do acusado não fez prova alguma de que ele foi 

vítima de uma “armação” por parte dos policiais que o 

prenderam em flagrante, ônus que lhe competia, por força 

do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. 

Por outro enfoque, importa consignar que o 

delito de tráfico de drogas se consuma com a prática de 

uma das condutas identificadas no núcleo do tipo, todas 

de natureza permanente, sendo desnecessária a 

mercancia das drogas em si para a sua caracterização.  

A circunstância de o acusado ser 

eventualmente usuário de drogas, como alegado por ele em 

juízo, por si só, como se sabe, não o exime da prática do 

tráfico, pois é fato notório que, no mais das vezes, os 

usuários também vendem drogas, até mesmo para 

sustentar o próprio vício. 

Inviável, portanto, a absolvição pretendida, 

eis que bem delineada a responsabilidade criminal do 
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acusado, nos moldes do reconhecido na r. sentença 

recorrida. 

A pena do delito de tráfico foi aplicada 

corretamente e não comporta redução. Foi fixada acima do 

mínimo legal, na fração de 1/6 (um) sexto, em razão da 

quantidade de drogas apreendida, em conformidade com o 

artigo 42 da Lei Antidrogas, e, na segunda etapa, pela 

reincidência específica do réu, comprovada pela certidão 

de fls. 08 do segundo apenso, sofreu novo aumento de 1/6 

(um sexto), alcançando a pena deste delito 06 (seis) anos, 

09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao 

pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no 

piso legal, à míngua de modificadoras. 

Como bem destacado na r. sentença (fls. 194), 

descabe, na espécie, o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 

nº 11.343/06, posto que o acusado é reincidente. 

Referentemente aos delitos da Lei de Armas, 

apesar de ambos estarem sobejamente comprovados, 

entendo necessário reconhecer a existência de crime único 

entre o disparo de arma de fogo e a posse/porte ilegal da 

arma de fogo de uso permitido (no caso, com a numeração 

suprimida), já que as ações foram praticadas num mesmo 

contexto fático, e o primeiro apesar de possuir pena menor, 

evidentemente é mais grave. 



17 

 

Apelação Criminal nº 0004130-28.2015.8.26.0642 - Comarca de Ubatuba  

Assim, fica absorvido o delito do artigo 16, 

parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, pelo 

previsto no artigo 15 da mesma lei específica.  

Mantenho também a pena aplicada pelo 

Magistrado a quo em relação ao delito de disparo de arma 

de fogo, pois dosada corretamente. Fixada no mínimo legal 

de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa, no piso legal, não sofreu alterações na 

segunda etapa - já que compensada a agravante da 

reincidência com a atenuante da confissão espontânea -, e 

nem na derradeira etapa, à míngua de causas de aumento 

ou de diminuição de pena a serem consideradas. 

Observado o concurso material entre os 

delitos, resta uma pena final para o réu de 08 (oito) anos, 

09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao 

pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, 

no patamar raso.  

O regime inicial fechado, estabelecido na r. 

decisão recorrida, era mesmo devido, quer em razão da 

extensão total da pena corporal aplicada, quer pela 

gravidade dos delitos, quer em razão da reincidência do 

réu (por outro delito de tráfico, inclusive, como já dito), a 

denotar maior periculosidade, visto que a condenação 

anterior e definitiva não foi suficiente para frear seus 

impulsos antissociais, de modo a não autorizar a 
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imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 

2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal). 

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao 

recurso a fim de reconhecer a existência de crime único 

entre os delitos dos artigos 15 e 16,parágrafo único, inciso 

IV, ambos da Lei nº 10.826/03, devendo o delito mais 

grave absorver o menos grave, ficando, assim, absolvido o 

réu da infração prevista no artigo 16, parágrafo único, 

inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, com fundamento no 

artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 

restando uma pena final para ele de 08 (oito) anos, 09 

(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao 

pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa; 

mantida, quanto ao mais, a r. decisão objurgada.  

 

NELSON FONSECA JÚNIOR 

Relator 

 

 

A Procuradoria-Geral de Justiça opôs 

embargos de declaração – visando corrigir omissões no v. 

acórdão (fls. 303/313) -, que foram rejeitados (fls. 

316/319), de conformidade com o voto do Relator 

Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR, a seguir 

transcrito: 
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ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Embargos de Declaração nº 0004130-

28.2015.8.26.0642/50000, da Comarca de Ubatuba, em 

que é interessado V. R. A. V. S.  e Embargante MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado 

COLENDA 10ª CÂMARA DO 5º GRUPO DE DIREITO 

CRIMINAL. 

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores NUEVO CAMPOS (Presidente sem voto), 

FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO. 

São Paulo, 26 de outubro de 2017 

 

NELSON FONSECA JÚNIOR 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

Embargos de Declaração nº 0004130-

28.2015.8.26.0642/50000 
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Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Voto nº 7.536 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de 

omissão no v. acórdão não caracterizada - 

Indevido caráter infringente - 

Descabimento, porquanto os embargos de 

declaração sujeitam-se aos limites 

estipulados pelo artigo 619 do CPP – 

Embargos rejeitados. 

 

Cuidam-se de embargos de declaração 

opostos contra o v. acórdão de fls. 291/300, que, por 

unanimidade, deu parcial provimento ao recurso a fim de 

reconhecer a existência de crime único entre os delitos dos 

artigos 15 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei 

nº 10.826/03, devendo o delito mais grave absorver o 

menos grave, ficando, assim, absolvido o réu da infração 

prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da 

Lei nº 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso 

III, do Código de Processo Penal, restando uma pena final 

para ele de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão e ao pagamento de 690 (seiscentos e 

noventa) dias-multa. 

Alega a D. Procuradoria Geral de Justiça que 

ocorreu omissão no v. acórdão, pois, segundo entende, não 
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ocorreu absorção ou consunção entre os crimes de disparo 

de arma de fogo e de posse ou porte ilegal de arma de fogo 

de uso restrito, na medida em que o momento consumativo 

entre as referidas condutas foram distintos (fls. 303/313). 

É o relatório. 

Os presentes embargos de declaração, 

embora tempestivos, não comportam acolhimento. 

Consoante disposto no artigo 619 do Código 

de Processo Penal, poderão ser opostos embargos de 

declaração quando o acórdão for ambíguo, obscuro, 

contraditório ou omisso. Porém, no caso dos autos, não se 

vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza 

no julgado recorrido. 

Isto porque, a omissão apta a justificar a 

oposição dos embargos de declaração é aquela contida no 

corpo da decisão, e não aquela existente entre seu 

conteúdo e outro fator externo, como a lei ou as provas, 

pois, nestas hipóteses, deve a parte valer-se do recurso 

próprio para se insurgir, o qual conferirá devolutibilidade 

para modificação da decisão em seu mérito. 

No caso dos autos, a insurgência suscitada 

pelo embargante não tem fundo em incorreções da própria 

decisão, mas sim em seu resultado final, tendo exclusiva 

pretensão de dar efeito infringente aos embargos. 

O v. acórdão embargado considerou, in verbis: 

"necessário reconhecer a existência de crime único entre o 
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disparo de arma de fogo e a posse/porte ilegal da arma de 

fogo de uso permitido (no caso, com a numeração 

suprimida), já que as ações foram praticadas num mesmo 

contexto fático, e o primeiro apesar de possuir pena menor, 

evidentemente é mais grave". 

E, ao contrário do alegado pelo embargante, o 

fato de a arma de fogo ter sido localizada pelos policiais 

que atenderam a ocorrência após ter sido efetuado o 

disparo dessa arma pelo réu, a meu ver, não é suficiente 

para caracterizar a distinção entre as condutas. 

Como se vê, depreende-se que houve apenas 

a discordância do embargante quanto aos fundamentos 

adotados na decisão que examinou a pretensão recursal. 

Aliás, como se sabe, os embargos de 

declaração não podem visar à modificação do julgado e, 

bem por isso, não têm efeitos infringentes. 

Os embargos só devem ser usados para que o 

juiz ou tribunal emita um provimento que se denominou 

integrativo-retificador, que tenha assim o condão de 

afastar a obscuridade, a contradição ou a omissão 

existente no julgado, sob pena de afronta ao princípio da 

imutabilidade do julgado. 

A regra só abriga desvio em situações 

excepcionalíssimas, nas quais a maior elasticidade que se 

lhes reconhece está convergida, necessariamente, para os 
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casos de erro material evidente ou manifesta nulidade do 

acórdão, que não é a hipótese vertente, como visto acima. 

É nesse sentido o entendimento de ROSA 

MARIA ANDRADE NERY e NELSON NERY JÚNIOR que 

prelecionam que "... os embargos de declaração têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não 

têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do 

julgado" (in Código de Processo Civil, Ed. RT, 3ª edição, 

1997, pág. 781, nota 2 ao artigo 535).  

Em suma, considerando que o v. acordão 

atacado esclareceu todos os pontos apresentados nas 

razões e contrarrazões recursais, não se pode afirmar 

sobre a existência de omissão.  

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.  

 

NELSON FONSECA JÚNIOR 

Relator 

 

 

Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista 

contrariou e negou vigência aos artigos 15 e 16, parágrafo 

único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03, além de dissentir de 

julgados anteriores do Colendo Superior Tribunal de 
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Justiça, viabilizando a interposição do presente RECURSO 

ESPECIAL, com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do 

art. 105 da Constituição Federal, com as seguintes teses 

jurídicas:  

 

I - ARMA – DISPARO E POSSE DE 

ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA EM 

MOMENTOS DISTINTOS – PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. 

- Não há que se falar em aplicação 

do princípio da absorção, se o momento 

consumativo dos delitos são diversos, porque 

perpetrados em contextos destacados. 

II - ARMA – DISPARO E POSSE DE 

ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – 

ABSORÇÃO DO CRIME MAIS APENADO PELO 

MENOS APENADO – IMPOSSIBILIDADE PELA 

AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 

- Desde que perpetrado no mesmo 

contexto fático, o disparo de arma de fogo, no 

caso, fica absorvido pelo porte ilegal de arma de 

fogo de uso restrito, que possui maior 

apenamento, sendo, portanto, mais grave. 
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2. Revaloração da Prova: Não Incidência da Súmula nº 

07 do Superior Tribunal de Justiça. 

 

O que se almeja no presente Recurso Especial 

é a análise de fatos que se encontram incontroversos nos 

autos e que demonstram a ocorrência dos crimes de 

disparo e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em 

contextos fáticos diversos, a ensejar a condenação do 

recorrido pela prática de ambos os delitos em concurso 

material. 

 

Como enfatizado em sede de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, o v. acórdão de fls. 291/300 entendeu 

verbis: 

 

Referentemente aos delitos da Lei de Armas, 

apesar de ambos estarem sobejamente comprovados, 

entendo necessário reconhecer a existência de crime único 

entre o disparo de arma de fogo e a posse/porte ilegal da 

arma de fogo de uso permitido (no caso, com a numeração 

suprimida), já que as ações foram praticadas num mesmo 

contexto fático, e o primeiro apesar de possuir pena menor, 

evidentemente é mais grave. 

Assim, fica absorvido o delito do artigo 16, 

parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, pelo 

previsto no artigo 15 da mesma lei específica. 
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Ocorre que, segundo a prova produzida – em 

parte descrita no v. acórdão – o momento consumativo 

dos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 

10.826/03) e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de 

uso restrito – por equiparação (art. 16, parágrafo único, 

inc. IV, da Lei nº 10.826/03) foram distintos, não se 

podendo falar, com o devido respeito, em absorção ou 

consunção. 

 

Com efeito, a mãe do réu prestou depoimentos 

nos autos (fls. 09 e 131) informando, em síntese, que ele 

“chegou em casa bastante embriagado e pediu para ela lhe 

fazer um miojo e ouviu que ele falava sozinho, sobre ter 

uma arma. Narrou que, em seguida, ele saiu do quarto 

com a arma na mão e ela se assustou, porque nunca havia 

visto uma arma de fogo, ainda mais na mão do próprio 

filho. Resolveu sair de casa e ouviu os disparos, em sua 

direção ou para o alto. Aduziu que, fazendo uso do celular, 

chamou a Polícia Militar”. 

 

Evidente que o crime de disparo de arma 

de fogo se consumou antes mesmo de a Polícia Militar 

ser comunicada por telefone celular. 
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Pois bem, a mãe do réu, fazendo uso de 

telefone celular, ligou para a base da Polícia Militar 

(Copom) narrando os fatos. Os Policiais Militares, Tenente 

PM Daniel Lourenço de Lima Pessoa e Cabo PM Fábio 

Juliano de Camargo Lopes, nos depoimentos prestados 

nos autos (fls. 04/08 e 132/133), em síntese, informaram 

que se encontravam de patrulhamento de rotina, quando 

foram acionados pela base da Polícia Militar (Copom) para 

atenderem a ocorrência. Dirigiram-se para o local e, lá 

chegando, conversaram com a mãe do acusado e, depois, 

em revista realizada, localizaram a droga tratada nos autos 

e a arma.  

 

Eis o segundo momento, em que se 

consumou o delito de posse ou porte ilegal de arma de 

fogo de uso restrito – por equiparação (art. 16, 

parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03). 

 

Assim, verifica-se que na verdade foram 

distintos os momentos consumativos dos crimes de 

disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03) e de 

posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – por 

equiparação (art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 

10.826/03), não se podendo falar em consunção ou 

absorção de um pelo outro. 
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Neste sentido o entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO 

ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO 

DESARMAMENTO. DISPARO E POSSE DE ARMA DE FOGO 

COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTS. 15 E 16, IV, DA LEI 

Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO DOS DELITOS. 

CONTEXTOS DIVERSOS. CONJUNTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. Esta Corte Superior entende que a absorção 

do delito de porte de arma pelo de disparo não é automática, 

pois depende do contexto fático do caso concreto em que se 

deram as condutas. Não ficou caracterizada a hipótese de 

aplicação do princípio da consunção, na espécie, porque os 

momentos consumativos dos delitos ocorreram em 

situações diversas, em contextos destacados. 

2. As conclusões das instâncias ordinárias 

foram pautadas na análise acurada do conjunto fático-

probatório, sendo que a revisão de tais entendimentos, in 

casu, implicaria o reexame de prova, providência inviável 

na presente via recursal, ante o óbice da Súmula 7, do STJ. 

3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg 

no RECURSO ESPECIAL Nº 1.347.003 – SC, relator 
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Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, julgado em 

17/12/2013, DJe de 03/02/2014). 

 

Ao rejeitar os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

afirmou que “o fato de a arma de fogo ter sido localizada 

pelos policiais que atenderam a ocorrência após ter 

sido efetuado o disparo dessa arma pelo réu, a meu ver, 

não é suficiente para caracterizar a distinção entre as 

condutas”. 

 

Desta forma, incontroversos nos vv. acórdãos 

impugnados o fato de o recorrido ter efetuado os disparos 

de arma de fogo; sua genitora ter saído de casa e depois 

acionado a Polícia Militar via telefone celular; e, 

posteriormente, os milicianos chegaram ao local e 

apreenderam a referida arma de fogo, além de drogas, 

consumando-se os delitos em momentos diversos, o que 

impede falar-se em absorção de um crime por outro. 

 

Assim, não se busca o revolvimento do 

conjunto probatório, mas sim, a revaloração da prova 

relatada na sentença e nos acórdãos impugnados.  
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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 NO RECURSO 

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO 

DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. 

INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A  ATIVIDADES  

CRIMINOSAS. REVALORAÇÃO DE FATOS 

INCONTROVERSOS CONTIDOS NO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

1.   A existência de outros processos criminais, 

pendentes de definitividade embora não sirvam para a 

negativa valoração da reincidência e dos antecedentes 

(Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da 

minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando 

permitem concluir que o agente é habitual na prática 

delitiva. Precedentes. 

2.  Hipótese em que, além da quantidade de 

droga apreendida, há depoimento testemunhal dando conta 

da intensa movimentação de pessoas  no  imóvel  do 

agravante, assim como notícia do registro de duas  

condenações  por  porte  ilegal  de arma de fogo e outros  

dois processos em curso pelos delitos de homicídio tentado 
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e consumado, o que comprovam sua habitualidade delitiva, 

impedindo a aplicação do benefício legal em apreço. 

3.  O Superior Tribunal de Justiça tem 

reiterados julgados de que a revaloração jurídica  dos 

fatos incontroversos descritos no acórdão recorrido  

não  afronta o entendimento  contido  na Súmula 7 

desta Corte, segundo o qual é vedado o reexame da 

matéria fático-probatória dos autos (Precedentes). 

4. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg 

no REsp 1632740/MG, Relator Ministro RIBEIRO 

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 

08/05/2017). (negritamos) 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOMINISTÉRIO 

PÚBLICO. PORTE ILEGAL DE ARMA. ABSOLVIÇÃO EM 

SEDE DEEMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE PERIGO 

ABSTRATO. RESTABELECIMENTO DASENTENÇA 

CONDENATÓRIA. VALORAÇÃO DA PROVA.  

IRRETROATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL. 

1.  Apesar de o Ministério Público ser uno e 

indivisível, há a autonomia funcional de seus membros, não 

havendo subordinação intelectual entre eles, permitindo 

que cada um atue dentro de sua convicção e dos limites 

impostos pela lei. 
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2.  A Terceira Seção desta Corte Superior, à 

oportunidade do julgamento do EARESP 260556/SC, 

firmou o entendimento no sentido de que  o  mero porte de 

arma de fogo de uso permitido, sem autorização ou  em 

desconformidade com determinação legal ou regulamentar, 

ainda que  desmuniciada,  viola  o previsto no art. 14 da Lei 

10.826/2003, por  se  tratar  de  delito  de  perigo  abstrato, 

cujo bem jurídico protegido   é   a  segurança  coletiva  e  a  

incolumidade  pública, independentemente da existência de 

qualquer resultado naturalístico. 

3.  Os elementos constantes nos autos 

dispensam o revolvimento do material fático-

probatório, afastando a incidência da Súmula 7/STJ. 

Necessária, apenas, a revaloração dos fatos 

exaustivamente descritos pelas instâncias 

ordinárias, para se reconhecer a adequação da 

conduta ao tipo penal. 

4.  O princípio da irretroatividade refere-se à lei 

penal, não se aplicando em relação a orientação 

jurisprudencial nova. 

5. Agravo regimental a que se nega provimento 

(STJ, AgRg no REsp 1574444/RJ, Relator Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). (negritamos) 
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI 

10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE 

USO PERMITIDO. ARMA DE FOGO ENCONTRADA DENTRO 

DO VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO 

DO CONCEITO DE LOCAL DE TRABALHO. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE 

IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 

12 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. 

CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 14 DA LEI 

10.826/2003. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ART. 557, § 1º-A, 

DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVALORAÇÃO DO 

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCONTROVERSO NOS 

AUTOS. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. NÃO 

OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.  

I. A possibilidade de dar-se provimento ao 

Recurso Especial, por decisão monocrática do Relator, 

encontra apoio quando "a decisão recorrida estiver em 

manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência 

dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 

Superior" (art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil), pelo 

que não há que se falar em ofensa ao princípio da 

colegialidade, na espécie. 
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II. Ademais, a reapreciação da matéria, 

quando do julgamento colegiado do Agravo Regimental, 

torna superada a alegação de ofensa ao princípio da 

colegialidade. 

III. A decisão impugnada não reexaminou 

o contexto fático- probatório da causa - providência 

vedada, em sede de Recurso Especial, pela Súmula 

7/STJ -, tendo realizado apenas a sua revaloração, na 

análise de fatos incontroversos nos autos, julgados 

pela instância ordinária. 

IV. Consoante a jurisprudência do STJ, 

"não se trata, portanto, de reexame do conjunto 

probatório, que encontra óbice no enunciado nº 7 da 

Súmula desta Corte, mas, sim, de revaloração dos 

critérios jurídicos utilizados na apreciação dos fatos 

incontroversos" (STJ, AgRg no REsp 902.486/RS, Rel. 

Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, DJe de 

30/06/2008). 

V. A conduta fática incontroversa do agente 

taxista que transporta, no veículo de sua propriedade (táxi), 

arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, é 

suficiente para caracterizar o delito de porte ilegal de arma 

de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 

10.826/2003, afastando-se o reconhecimento do crime de 

posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da 
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Lei 10.826/2003), uma vez que o táxi, ainda que seja 

instrumento de trabalho, não pode ser equiparável a seu 

local de trabalho. Precedentes do STJ. 

VI. Agravo Regimental improvido (STJ, AgRg 

no REsp 1341025/MG, Relator Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, 

DJe 13/05/2014). (negritamos) 

 

Logo, evidente a não incidência da Súmula 

07-STJ. 

 

Ressalte-se, por oportuno, que criado pela 

Constituição Federal de 1988, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) é a corte responsável por 

uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. 

 

3. Contrariedade e negativa de vigência à Lei Federal – 

Artigos 15 e 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 

10.826/03. 

 

Dispõem os artigos 15 e 16, parágrafo único, 

inc. IV, da Lei nº 10.826/03, verbis: 

 

 Disparo de arma de fogo 
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 Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar 

munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via 

pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não 

tenha como finalidade a prática de outro crime: 

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

e multa. 

 (...) 

 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. 

 Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre 

quem: 

 IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou 

fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer 

outro sinal de identificação raspado, suprimido ou 

adulterado. 

 

 Constam dos vv. acórdãos impugnados: 
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 (...) Referentemente aos delitos da Lei de 

Armas, apesar de ambos estarem sobejamente 

comprovados, entendo necessário reconhecer a 

existência de crime único entre o disparo de arma de 

fogo e a posse/porte ilegal da arma de fogo de uso 

permitido (no caso, com a numeração suprimida), já 

que as ações foram praticadas num mesmo contexto 

fático, e o primeiro apesar de possuir pena menor, 

evidentemente é mais grave. 

 Assim, fica absorvido o delito do artigo 16, 

parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, pelo 

previsto no artigo 15 da mesma lei específica.  

 (...) o fato de a arma de fogo ter sido 

localizada pelos policiais que atenderam a ocorrência 

após ter sido efetuado o disparo dessa arma pelo réu, 

a meu ver, não é suficiente para caracterizar a 

distinção entre as condutas. (...) 

 

 Ora, evidente a contrariedade e negativa de 

vigência aos dispositivos mencionados, porque, apesar de 

reconhecer que o momento consumativo de ambos os 

crimes foi distinto, aplicou-se o princípio da consunção e 

entendeu-se como mais grave o crime menos apenado (no 

caso o de disparo de arma de fogo). 
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 Ensina Damásio Evangelista de Jesus (in 

Direito Penal, Parte Geral, 33º edição, São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 155), que “ocorre a relação consuntiva, ou de 

absorção, quando um fato definido por uma norma 

incriminadora é meio necessário ou normal fase de 

preparação ou execução de outro crime, bem como quando 

constitui conduta anterior ou posterior do agente, 

cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele 

crime. Nestes casos, a norma incriminadora que descreve 

o meio necessário, a normal fase de preparação ou 

execução de outro crime, ou a conduta anterior ou 

posterior, é excluída pela norma a este relativa. Lex 

consumens derrogat levi consumptae. O comportamento 

descrito pela norma consuntiva constitui a fase mais 

avançada na concretização da lesão ao bem jurídico, 

aplicando-se, então, o princípio de que major absorbet 

minorem. Os fatos não se apresentam em relação de 

espécie e gênero, mas de minus a plus, de conteúdo a 

continente, de parte a todo, de meio a fim, de fração a 

inteiro”. 

 

 E Vicente Grecco Filho (in Direito Penal: Parte 

Geral, 13ª edição, Rio de Janeiro: Impetus, 2011. p. 30) 

explica haver consunção nas seguintes hipóteses: “a) 

quando um crime é meio necessário ou normal fase de 
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preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de 

antefato e pós-fato impuníveis”.  

 

 No caso vertente, o recorrido, preso e 

condenado também por tráfico de drogas, perpetrou 

crimes autônomos de disparo de arma de fogo e posse de 

arma com numeração raspada. 

 

 Mas ainda que tais crimes fossem perpetrados 

no mesmo contexto fático, jamais o DISPARO DE ARMA DE 

FOGO (pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa) poderia 

absorver o PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO 

RASPADA (pena: reclusão, de 3 a 6 anos, e multa), sob 

pena de afrontar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 

 

 Evidente que para a análise da aplicação do 

princípio da consunção não se deve levar em consideração 

apenas a gravidade abstrata da conduta, mas também a 

vontade do legislador e a pena fixada para cada um 

dos crimes. 

 

 Neste sentido: 

 

 APELAÇÃO-CRIME. PORTE DE ARMA DE 

FOGO DE USO RESTRITO (NUMERAÇÃO RASPADA) E 
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DISPARO DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE 

CONCURSO MATERIAL. ABSORÇÃO DO CRIME DE 

DISPARO PELO DE PORTE, NO CASO. O acusado aduziu 

estar embriagado e não saber se praticou o fato mas a prova 

oral demonstra a sua ocorrência, sendo impositiva a 

condenação. O disparo de arma de fogo, no caso, resta 

absorvido pelo porte ilegal de arma de fogo de uso 

restrito, que possui maior apenamento, sendo, 

portanto, mais grave, não havendo que se falar em 

concurso material de delitos. Apelo parcialmente provido 

(TJ-RS - ACR: 70038733580 RS, Relator: Marco Antônio 

Ribeiro de Oliveira, julgado em 24/11/2010, Primeira 

Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 13/12/2010). (negritamos) 

 

 APELAÇÃO-CRIME. DISPARO DE ARMA DE 

FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

RESTRITO. CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO E ABSORÇÃO 

DO PRIMEIRO. APELO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DO 

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE, Embora não 

tenha primado pela melhor técnica, tenho que se mostrou 

possível a aplicação do referido princípio, uma vez que o 

porte da arma foi indispensável à prática do disparo, 

restando este absorvido por ser menos grave, não havendo 

que se falar, ainda, que o réu portou o artefato bélico em 

outras situações, pois estas não restaram suficientemente 
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demonstradas (TJ-RS - ACR: 70041729799 RS, Relator: 

Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, julgado em 

06/07/2011, Primeira Câmara Criminal, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 13/07/2011). 

 

 APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DISPARO 

DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO 

RESTRITO (ART. 15 E 16 DA LEI Nº 10.826/03). CRIME DE 

DANO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III) - RÉU 

CONFESSO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN 

DUBIO PRO REO - CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO 

ABSORVIDO PELO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO 

RESTRITO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICADO - 

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO - AUSÊNCIA DE DOLO - 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. 

I. (...) Devidamente comprovadas a autoria e a 

materialidade, impõe-se a confirmação do decreto 

condenatório, com o afastamento da tese de insuficiência 

probatória e do princípio “in dubio pro reo”. 

II. "Ocorrendo disparo de arma de fogo e porte ilegal 

de arma de fogo, o disparo absorve o porte, desde que 

a arma de fogo seja de uso permitido. Se a arma for 

de uso proibido ocorre o inverso, ou seja, o crime do 

artigo 16, posse ou porte ilegal de arma de fogo de 

uso restrito absorve o disparo de arma, artigo 15. Isto 
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se deve ao fato de que o artigo 16 contempla entre as 

condutas nele inseridas o verbo empregar, que 

significa utilizar. Observe-se que a pena deste 

dispositivo é mais grave do que a prevista para o 

artigo 15." (Artigo extraído dos 

sites:www.apamagis.com.br/doutrina/dout20040615.ph 

III. "(...) O crime de dano se configura pelo dolo do agente de 

destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, não restando 

tipificado quando o agente provocou o dano sem intenção de 

causá-lo (...)" (RJEDFT 11/161) IV. Desta maneira, resta a 

pena definitiva fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo 

mantido o regime inicial fechado, vez que o réu é reincidente 

em crime doloso (TJ-PR - ACR: 5265156 PR 0526515-6, 

Relator: Lídio José Rotoli de Macedo, julgado em 

27/11/2008, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 

DJ: 7768). (negritamos) 

 

Importante observar que o entendimento 

constante dos vv. acórdãos impugnados levaria a 

absurda situação de que o agente, abordado pela 

POLÍCIA portando arma de fogo com numeração 

raspada (OU OUTRA ARMA DE USO PROIBIDO), para ter 

a pena reduzida, bastaria efetuar disparos com o 

referido armamento.  
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Portanto, evidente que a douta Câmara 

julgadora contrariou e negou vigência aos artigos 15 e 16, 

parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03. 

 

4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA possui entendimento de que não é automática a 

aplicação do princípio da consunção para absorção entre 

os delitos de porte e disparo de arma de fogo, dependendo, 

para sua aplicação, da demonstração de que tais crimes 

ocorreram no mesmo contexto fático. 

 

4.1. Acórdão Paradigma.  

 

   No julgamento do AgRg no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.347.003 - SC, a Colenda Quinta Turma 

do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em acórdão 

relatado pelo Ministro MOURA RIBEIRO (julgado em 17 de 

dezembro de 2013, DJ 03/02/2014), cujo acórdão se 

oferece como paradigma e que se encontra publicado na 

Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia anexada), 

assim decidiu: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO 

ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NO 
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ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DISPARO 

E POSSE DE ARMA DE FOGO COM 

NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTS. 15 E 16, 

IV, DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO DOS 

DELITOS. CONTEXTOS DIVERSOS. 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 

1. Esta Corte Superior entende que a 

absorção do delito de porte de arma pelo 

de disparo não é automática, pois 

depende do contexto fático do caso 

concreto em que se deram as condutas. 

Não ficou caracterizada a hipótese de 

aplicação do princípio da consunção, na 

espécie, porque os momentos 

consumativos dos delitos ocorreram em 

situações diversas, em contextos 

destacados. 

2. As conclusões das instâncias 

ordinárias foram pautadas na análise 

acurada do conjunto fático-probatório, 

sendo que a revisão de tais 
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entendimentos, in casu, implicaria o 

reexame de prova, providência inviável na 

presente via recursal, ante o óbice da 

Súmula 7, do STJ. 

3. Agravo regimental não provido. 

 

Eis na íntegra o relatório e o voto do v. 

acórdão: 

 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.347.003 - SC 

(2012/0209298-8) 

RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO 

AGRAVANTE: JULIO SERAFIM 

ADVOGADO: LUCAS ADERBAL FORTUNA RODRIGUES E 

OUTRO(S) 

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 

 

RELATÓRIO 

 

O SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO: 

Trata-se de agravo regimental interposto por 

JULIO SERAFIM contra decisão monocrática da minha 

lavra que negou seguimento ao recurso especial, em razão 

da incidência da Súmula 7, do STJ. 
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Busca o agravante a reforma do decisum 

sustentando, em síntese, não ser caso de incidência da 

Súmula 7, desta Corte, porque a pretensão não busca nova 

análise dos fatos, mas a interpretação dos arts. 15 e 16, 

parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, a fim de que se 

aplique o princípio da consunção. 

É o sucinto relatório. 

 

 

 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.347.003 - SC 

(2012/0209298-8) 

RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO 

AGRAVANTE: JULIO SERAFIM 

ADVOGADO: LUCAS ADERBAL FORTUNA RODRIGUES E 

OUTRO(S) 

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 

 

VOTO 

 

O SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO 

(Relator): 

Extraio dos autos que o recorrente foi 

denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 15 

e 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 18.826/03 (Estatuto 
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do Desarmamento), por ter efetuado dois tiros de arma de 

fogo em lugar habitado e por estar de posse de um revólver, 

calibre 38, com três munições intactas e duas deflagradas, 

com numeração suprimida, tendo sido condenado à pena 

de 5 (anos) anos de reclusão em regime inicial semiaberto 

e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. O Eg. Tribunal 

de origem apreciou a apelação defensiva e a ela negou 

provimento a fim de manter a r. sentença condenatória em 

todos os seus termos. 

No apelo nobre, o ora agravante apontou 

dissídio jurisprudencial alegando que o acórdão recorrido 

deu interpretação divergente aos arts. 15 e 16, parágrafo 

único, IV, da Lei nº 10.826/03, ao negar que o delito de 

porte/posse não possa ser absorvido pelo crime de disparo 

de arma de fogo. 

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia na 

possibilidade de aplicação do princípio da consunção aos 

crimes de disparo e porte ilegal de arma de fogo. 

De início, ressalto que esta Corte Superior 

entende que a absorção do delito de porte de arma pelo de 

disparo não é automática, pois depende do contexto fático 

do caso concreto em que se deram as condutas. 

Na presente hipótese, o juízo singular 

entendeu, com base nas provas existentes no processo, 

que não ficou caracterizado o princípio da consunção, 
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como se denota do trecho da sentença que fixou a 

reprimenda (fls. 108/109): 

Não prospera também a tese defensiva de 

aplicação do princípio da consunção, posto que 

não configurada no caso dos autos. 

Impende destacar que o princípio da 

consunção estabelece que quando uma 

conduta consiste em meio necessário ou 

preparatório para consumação de um outro 

delito, acaba absorvida por este, ocorrendo o 

esvaziamento da norma incriminadora, a ponto 

de possibilitar a ocorrência de um único fato 

típico. 

No caso dos autos, ainda que a abordagem 

realizada pelos Policiais na residência do 

réu tenha sido motivada em virtude da 

prática de crime anterior (os disparos de 

arma de fogo), verifica-se pelos elementos 

de provas colhidos que os delitos são 

autônomos (não absorvidos), sobretudo 

porque os momentos consumativos se 

operaram em situações diversas, em 

contextos destacados. 

Consoante demonstrados nos autos, após 

efetuar os disparos na residência da vítima, o 

acusado evadiu-se do local, momento em que 
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populares acionaram a polícia militar. Com a 

chegada dos milicianos ao local, colheram 

informações dos presentes, os quais indicaram 

o autor dos disparos, declinando também o 

endereço da sua residência. Foi então que os 

policiais se dirigiram até a residência do 

acusado e, não o encontrando no local, 

realizaram buscas e acabaram por encontrar a 

arma escondida embaixo do banco da 

motocicleta pertencente ao acusado. 

Logo, não há dúvidas de que, mesmo após 

a consumação dos disparos, o acusado 

permanecia na posse da arma de fogo com 

numeração raspada, tanto que a guardou 

em sua motocicleta, o que demonstra, de 

modo inequívoco, que os delitos se 

consumaram em momentos diversos. 

Ainda, tal conduta demonstra, inclusive, 

que o acusado tinha por hábito carregar a 

arma consigo, pelo que não há que se 

cogitar de consunção. 

Diferente seria caso o acusado fosse preso 

em situação de flagrância, no mesmo 

contexto fático do crime de disparo de 

arma de fogo, porquanto não se teria 

comprovação de porte anterior ou 
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posterior do armamento, o que 

possibilitaria a aplicação do princípio da 

consunção. 

O acórdão recorrido, por sua vez, ratificou a 

sentença e manteve a condenação do réu pela prática dos 

referidos delitos, referendando a dosimetria aplicada pelo 

juízo a quo e negando o pedido de desclassificação do art. 

15, da Lei nº 10.826/03, para o crime de porte ilegal de 

arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 do 

mesmo estatuto legal. Por oportuno, confiram-se os 

argumentos expendidos, no que interessa: 

Salienta-se, no ponto, que a pretendida 

desclassificação para o delito descrito no 

art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal 

de arma de fogo de uso permitido), sob a 

alegação de que o revólver apreendido não 

se encaixa no conceito de arma de fogo de 

uso restrito, não merece guarida. Isso 

porque o acusado não foi sentenciado como 

incurso no caput do art. 16 do Estatuto 

Armamentista, mas sim em seu parágrafo 

único, inciso IV. (...) 

E, como visto anteriormente, uma vez 

inconteste que a arma de fogo apreendida 

apresentava numeração de série "destruída 

mediante rebatimento com instrumento 
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pontiagudo", consoante reportado no laudo 

pericial em arma de fogo (fls. 15/17), escorreita 

a tipificação determinada na sentença.  

(...) 

De outro norte, inviável o reconhecimento do 

princípio da consunção entre os delitos 

pelos quais o recorrente foi condenado. (...) 

Ressalte-se que, no presente caso, ficou 

bem delineada a execução das práticas 

delitivas em locais e momentos diferentes, 

uma vez que os disparos teriam se dado 

na Rua Adão Estano, número 420, por 

volta das 20h40 (boletim de ocorrência de 

fls. 14/14v.), ao passo que a apreensão da 

arma ocorreu na residência do réu, 

situada na Rua Dona Maria, número 522, 

apenas às 22h15 (boletim de ocorrência de 

fls. 3/3v.). 

(...) 

Logo, dada a diferença de local e de tempo 

em que ocorreram as condutas delitivas, 

impraticável a aplicação do princípio da 

consunção entre elas, de modo que não há 

falar em ofensa ao art. 5º, XXXIX, e § 2º, da 

Constituição Federal, e ao art. 1º do Código 

Penal, ou mesmo ao princípio do ne bis in idem. 
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(...) 

Mantem-se incólume, portanto, o comando 

sentencial. 

Destaco que as conclusões das instâncias 

ordinárias foram pautadas na análise acurada do conjunto 

fático-probatório, sendo que a revisão de tais 

entendimentos, in casu, implicaria o reexame de prova, 

providência inviável na presente via recursal, ante o óbice 

da Súmula 7, do STJ. 

A propósito, colacionam-se os seguintes 

julgados: 

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS 

CORPUS. ROUBO E DISPARO EM VIA 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 

INAPLICABILIDADE. CONDUTAS 

AUTÔNOMAS. PRETENSÃO DE REVER AS 

PREMISSAS FÁTICAS ADOTADAS NO 

ACÓRDÃO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

1. O crime de disparo de arma de fogo foi 

autônomo em relação ao de roubo, não 

tendo servido de apoio à preparação ou à 

execução deste, mas, pelo contrário, foi 

praticado bem depois de consumado o 

roubo, razão pela qual não se revela 
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cabível a aplicação do princípio da 

consunção. 

2. Assentadas as premissas fáticas pela 

instância ordinária, tem-se que a pretensão em 

sentido contrário, a motivar a presente 

impetração, demanda dilação probatória, 

incabível na via estreita do habeas corpus. 

3. Agravo regimental improvido." 

(AgRg no HC 215.396/MG, Rel. Min. 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, 

julgado em 06/11/2012, DJe 22/11/2012) 

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA 

DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. 

ALEGADA INEFICIÊNCIA DA DEFESA. 

APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. MATÉRIA 

NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO 

DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO 

WRIT NESTE PONTO. 

(...) 

PORTE DE ARMA DE FOGO E DISPARO. 

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS 

AUTÔNOMAS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

1. O princípio da consunção é aplicado 

para resolver o conflito aparente de 

normas penais quando um crime menos 
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grave é meio necessário ou fase de 

preparação ou de execução do delito de 

alcance mais amplo, de tal sorte que o 

agente só será responsabilizado pelo 

último, desde que se constate uma relação 

de dependência entre as condutas 

praticadas (Precedentes STJ). 

2. No caso em apreço, verifica-se que os 

delitos cometidos foram autônomos, 

praticados em momentos diversos e 

circunstâncias distintas, não havendo o 

nexo de dependência ou subordinação 

entre eles, razão pela qual não há que se 

falar em aplicação do princípio da 

consunção. 

3. Ademais, o habeas corpus não é o 

instrumento adequado à discussão 

aprofundada a respeito de provas e fatos, 

sendo inviável, portanto, entender-se de 

modo diverso, no sentido da aplicação da 

consunção no caso em apreço, tendo em 

vista o rito célere e desprovido de dilação 

probatória do remédio constitucional. 

ART. 16, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/03. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 

14 DA LEI N.º 10.826/03. ALEGADA 
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SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO POR MÁ 

CONSERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA 

A COMPROVAR A TESE. ÔNUS DA DEFESA. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE 

COAÇÃO ILEGAL A SER SANADA NA 

OPORTUNIDADE. ORDEM DENEGADA, 

(...) 

3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, 

nessa extensão, denegada a ordem. 

(HC 214606/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

Quinta Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 

03/10/2012) 

 

"HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE 

ARMA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. 

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (ABSORÇÃO). 

INAPLICABILIDADE. DELITOS 

PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 

1. Segundo iterativa jurisprudência desta 

Corte, não há falar em aplicação do princípio 

da consunção quando dos delitos de porte 

ilegal de arma e disparo de arma de fogo são 

praticados em momentos diversos, em 

contextos distintos. 
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2. Na hipótese, as instâncias ordinárias 

apontaram que o paciente é acusado de ter 

efetuado disparo de arma de fogo nas 

proximidades da Rodoviária do município, 

sendo que somente num momento posterior foi 

surpreendido, em outro local da cidade, 

portando o petrecho sem autorização legal. 

3. Para se chegar a conclusão diversa, seria 

indispensável o revolvimento do conjunto 

fático-probatório, providência de todo 

incompatível com a via eleita. 

4. Ordem denegada." 

(HC 128.533/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, 

Sexta Turma, julgado em 15/02/2011, DJe 

13/06/2011) 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

agravo regimental. 

É como voto. 

 

 

4.2. Comparação Analítica.  

 

Para o v. acórdão recorrido: 

 

(...) A autoria é igualmente incontroversa. 
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O apelante ficou em silêncio na delegacia. Em 

juízo, informou que estava muito alcoolizado e, naquele dia, 

após entrar em casa e pedir para sua mãe lhe preparar um 

“miojo”, saiu novamente para continuar bebendo no bar 

localizado em frente à sua residência. Aduziu que, ao sair 

de casa, encontrou o desafeto “Jhony” e retornou para sua 

residência a fim de pegar a arma de fogo, a qual possuía há 

três ou quatro meses. Afirmou que adquiriu o revólver com 

o intuito de vendê-lo por valor maior e ganhar um dinheiro, 

porque encontrava-se desempregado. 

Explicou que sua desavença com o tal “Jhony” 

era por causa de uma mulher. Contou que sua mãe o viu 

com a arma, ficou desesperada e saiu correndo de casa. 

Mesmo assim, asseverou que disparou duas vezes para o 

alto e voltou para casa, indo para seu quarto, e, logo depois, 

apareceram os policiais que lhe agrediram muito. (...) 

Referentemente aos delitos da Lei de Armas, 

apesar de ambos estarem sobejamente comprovados, 

entendo necessário reconhecer a existência de crime único 

entre o disparo de arma de fogo e a posse/porte ilegal da 

arma de fogo de uso permitido (no caso, com a numeração 

suprimida), já que as ações foram praticadas num mesmo 

contexto fático, e o primeiro apesar de possuir pena menor, 

evidentemente é mais grave. 
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Assim, fica absorvido o delito do artigo 16, 

parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, pelo 

previsto no artigo 15 da mesma lei específica. 

(...) o fato de a arma de fogo ter sido localizada 

pelos policiais que atenderam a ocorrência após ter sido 

efetuado o disparo dessa arma pelo réu, a meu ver, não é 

suficiente para caracterizar a distinção entre as condutas. 

(...) 

 

Já nos termos do aresto paradigma: 

 

(...) Extraio dos autos que o recorrente foi 

denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 15 

e 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 18.826/03 (Estatuto 

do Desarmamento), por ter efetuado dois tiros de arma de 

fogo em lugar habitado e por estar de posse de um revólver, 

calibre 38, com três munições intactas e duas deflagradas, 

com numeração suprimida, tendo sido condenado à pena 

de 5 (anos) anos de reclusão em regime inicial semiaberto 

e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (...) 

De início, ressalto que esta Corte Superior 

entende que a absorção do delito de porte de arma pelo de 

disparo não é automática, pois depende do contexto fático 

do caso concreto em que se deram as condutas. 

Na presente hipótese, o juízo singular 

entendeu, com base nas provas existentes no processo, 
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que não ficou caracterizado o princípio da consunção, 

como se denota do trecho da sentença que fixou a 

reprimenda (fls. 108/109): 

Não prospera também a tese defensiva de 

aplicação do princípio da consunção, posto que 

não configurada no caso dos autos. 

Impende destacar que o princípio da 

consunção estabelece que quando uma 

conduta consiste em meio necessário ou 

preparatório para consumação de um outro 

delito, acaba absorvida por este, ocorrendo o 

esvaziamento da norma incriminadora, a ponto 

de possibilitar a ocorrência de um único fato 

típico. 

No caso dos autos, ainda que a abordagem 

realizada pelos Policiais na residência do 

réu tenha sido motivada em virtude da 

prática de crime anterior (os disparos de 

arma de fogo), verifica-se pelos elementos 

de provas colhidos que os delitos são 

autônomos (não absorvidos), sobretudo 

porque os momentos consumativos se 

operaram em situações diversas, em 

contextos destacados. 

Consoante demonstrados nos autos, após 

efetuar os disparos na residência da vítima, o 
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acusado evadiu-se do local, momento em que 

populares acionaram a polícia militar. Com a 

chegada dos milicianos ao local, colheram 

informações dos presentes, os quais indicaram 

o autor dos disparos, declinando também o 

endereço da sua residência. Foi então que os 

policiais se dirigiram até a residência do 

acusado e, não o encontrando no local, 

realizaram buscas e acabaram por encontrar a 

arma escondida embaixo do banco da 

motocicleta pertencente ao acusado. 

Logo, não há dúvidas de que, mesmo após 

a consumação dos disparos, o acusado 

permanecia na posse da arma de fogo com 

numeração raspada, tanto que a guardou 

em sua motocicleta, o que demonstra, de 

modo inequívoco, que os delitos se 

consumaram em momentos diversos. 

Ainda, tal conduta demonstra, inclusive, 

que o acusado tinha por hábito carregar a 

arma consigo, pelo que não há que se 

cogitar de consunção. 

Diferente seria caso o acusado fosse preso 

em situação de flagrância, no mesmo contexto fático 

do crime de disparo de arma de fogo, porquanto não 

se teria comprovação de porte anterior ou posterior 
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do armamento, o que possibilitaria a aplicação do 

princípio da consunção. (...) 

 

Em síntese, para o acórdão impugnado, 

pouco importa o fato de os crimes de disparo e porte 

de arma de fogo com numeração raspada terem sido 

perpetrados em momentos distintos, pois sempre 

haverá a absorção do porte (menos grave) pelo disparo 

(mais grave), ao passo que para o acórdão paradigma 

“ainda que a abordagem realizada pelos Policiais na 

residência do réu tenha sido motivada em virtude da 

prática de crime anterior (os disparos de arma de 

fogo), verifica-se pelos elementos de provas colhidos 

que os delitos são autônomos (não absorvidos), 

sobretudo porque os momentos consumativos se 

operaram em situações diversas, em contextos 

destacados”. 

 

Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a 

orientação jurisprudencial do Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  

 

 

5. PEDIDO DE REFORMA. 
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Diante do exposto, demonstrada a 

contrariedade e negativa de vigência à lei federal e o 

dissídio jurisprudencial, 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 

da Corte Paulista, para (a) restabelecer a sentença de 

primeiro grau, que condenou V. R. A. V. S.  como incurso 

nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e dos 

artigos 15 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei 

nº 10.826/03, em concurso material, a cumprir, em 

regime inicial fechado, 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 

20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 700 

(setecentos) dias-multa, no piso legal ou, 

SUBSIDIARIAMENTE, (b) reconhecer a absorção do crime 

de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03 – 

menos apenado) pelo delito de posse de arma de fogo com 

numeração raspada (art. 16, parágrafo único, inciso IV, 

ambos da Lei nº 10.826/03 – mais apenado), com a 

readequação da pena e reforma parcial dos vv. acórdãos 

impugnados. 

 

 São Paulo, 13 de novembro de 2017. 
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