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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0020833-93.2017.8.26.0050, em que 

figura como recorrido W. M. F., vem à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no art. 

1.029 do Código de Processo Civil e no art. 255 do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça, interpor RECURSO ESPECIAL, em face do v. 

acórdão de fls. 168/172, pelos seguintes motivos. 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS  

 

 O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu uma 

denúncia em face de W. M. F., dando-o como incurso no artigo 14, caput, 

da Lei Federal nº. 10.826, de 2003 e no artigo 129, caput, do Código Penal 

(fls. 122/124). 

 Relata a denúncia: 
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“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 

19/03/2017, por volta das 05h53m, na Rua Alba, nº.1544, 

Jabaquara, nesta Capital, W. M. F., qualificado à fls. 11 e 

fotografado à fls. 33, portava, mantinha sob sua guarda e 

transportava arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, 

identificada pelo nº HWM626, calibre 380, municiada com 08 

projéteis intactos e 01 cartucho picotado, o que fazia sem a 

devida autorização, de sorte que estava a contrariar 

determinação legal e regulamentar quando foi flagrado por 

policiais militares que o prenderam em flagrante.  

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo 

e local, W. M. F., qualificado à fls. 11 e fotografado à fls. 33, 

ofendeu a integridade corporal de David dos Santos, 

causando-lhe lesão corporal de natureza leve, eis que 

efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, 

atingindo-lhe a panturrilha da perna direita. 

Apurou-se que David dos Santos, sua esposa Daniele 

Nascimento dos Santos, e seus amigos Armanda dos Reis 

Santana e Vinicius Santiago Pereira dos Santos estavam no 

ponto de ônibus no local acima indicado, quando Daniele 

se apoiou numa corrente presente na via pública, e logo em 

seguida surgiu W. M. F., que se encontrava no interior de uma 

guarita, e ordenou a Daniele que não mais se apoiasse na 

corrente, vez que a corrente separava seu quintal do espaço 

público. Daniele se ofendeu com a forma grosseira com a 

qual foi tratada, e assim, iniciou-se uma discussão, e 

posteriormente, troca de ofensas entre as partes. 
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 A partir de então, David dos Santos se envolveu na 

discussão para defender sua esposa, porém, WANDERSON 

MARTINS sacou sua arma de fogo, do tipo pistola e efetuou 

um disparo contra David, que foi atingido na panturrilha da 

perna direita, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. 

Ver laudo pericialfls.66/69 e termo de representação fls.12.  

Apurou-se que WANDERSON foi guarda metropolitano, 

e que possuí certificado de registro federal da arma de fogo 

utilizada, todavia, o registro está vencido desde 17/12/2015, 

estando em desacordo com o disposto em lei”. 

 

 Todavia, o Juízo de Direito da 24ª Vara Criminal da Comarca 

de São Paulo, Foro Central da Barra Funda, deixou de receber denúncia 

oferecida, em relação ao crime do art. 14 da Lei Federal 10.826/03, 

aplicando o princípio da consunção, para prevalecer somente a 

imputação referente ao crime de lesão corporal de natureza leve, cujo 

menor potencial ofensivo ensejou que se determinasse a remessa dos autos 

ao Juizado Especial Criminal (fls. 127/128). 

 Inconformado, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

interpôs um recurso em sentido estrito e, após o seu processamento, a douta 

Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu provimento (fls. 154/163). 

 Todavia, a Egrégia 12ª Câmara de Direito Criminal não deu 

provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator Des. 

Amable Lopez Soto (fls. 168/172), do qual transcrevo o seguinte trecho que 

importa na discussão que se segue: 
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 “Com efeito, o princípio da consunção constitui critério 

de resolução de conflito aparente de normas, em hipóteses 

nas quais determinado fato penalmente relevante consiste 

em mera fase de realização de outro fato típico. Conforme 

ensina Guilherme de Souza Nucci: 

“[...] quando a infração prevista na primeira norma 

constituir simples fase de realização da segunda infração, 

prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a 

última (...) Trata-se da hipótese do crime-meio e do crime-

fim” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito 

Penal. 8ª ed. 2012.págs. 168/169). 

E ainda: 

“[...] na outra hipótese (consunção) é o fato que está 

contido em outro de maior amplitude, permitindo uma 

única tipificação (o homicídio absorve o porte ilegal de 

arma porque a vítima perde a vida em razão dos tiros 

disparados pelo revólver do agente, o que demonstra 

estar o fato portar ilegalmente uma arma ínsito em outro 

de maior alcance tirar a vida ferindo a integridade física 

de alguém)” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de 

Direito Penal. 8ª ed. 2012. págs. 169). 

 Veja-se que o bem jurídico tutelado pelo porte ilegal de 

arma de fogo é a incolumidade pública que, por sua vez, 

incorpora uma gama de outros bens jurídicos.  
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 Nesse sentido:  

“Assim como na lei anterior, tutela-se, principalmente, a 

incolumidade pública, ou seja, a garantia e preservação 

do estado de segurança, integridade corporal, vida, 

saúde e patrimônio dos cidadãos indefinidamente 

considerados contra possíveis atos que os exponham a 

perigo”(CAPEZ, Fernando. Estatuto do desarmamento - 

comentários à Lei n. 10.826, de 22-12- 2003. 3.e d. São 

Paulo: Saraiva, 2005. pp. 41-42). 

 Sendo assim, uma vez que a arma de fogo foi utilizada 

como meio de execução para prática da lesão corporal, 

não só colocando a integridade física da vítima em situação 

de perigo, mas efetivamente lesionando-a com um disparo, 

a relação de absorção é evidente e o crime de menor 

amplitude fática resta consumido por aquele que o abrange.  

 Frise-se, ainda, que a moldura sancionatória referente a 

cada um dos delitos não justifica o afastamento ou a 

inversão da consunção em tela, pois reconhecer o concurso 

material seria incorrer em indevido bis in idem, ao passo que 

aplicar apenas o delito correspondente à moldura penal 

mais gravosa seria contrário à própria lógica do princípio da 

absorção, eis que o crime-fim restaria equivocamente 

consumido pelo crime-meio  

 Portanto, prevalecendo a aplicação do princípio da 

consunção, a imputação restringe-se ao crime de lesão 
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corporal, sendo de rigor, como determinado pela d. juíza a 

quo, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal”. 

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

disposto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, autorizando a presente 

interposição, com base no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição 

Federal, com a seguinte tese: 

 O princípio da consunção não pode ser reconhecido 

quando o tipo penal absorvido é mais grave que o delito 

consuntivo.  

 

 

2 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 Dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03: 

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 

        Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em 

depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, 

emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar 

arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar”. 
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 O crime de porte ilegal de arma de fogo, sabidamente, 

protege a incolumidade pública, porque coloca em risco a segurança 

pública, podendo a qualquer momento produzir o dano, que se procura 

evitar com a repressão daquela conduta. 

 Em regra, produzido o dano, o crime de perigo fica absorvido 

pelo de dano, porque este se constitui o mais grave. É o que ocorre quando 

há emprego de arma de fogo para se praticar um crime de roubo ou de 

homicídio, delitos claramente mais lesivos e graves que a infração penal 

meio. 

 Embora fisicamente seja possível que um delito maior seja 

absorvido pelo menor, juridicamente o mesmo nem sempre se verifica, 

quando evidente a desproporcionalidade punitiva entre os delitos. 

 Com o advento do Estatuto do Desarmamento, modificou-se 

o apenamento do porte ilegal de arma de fogo, anteriormente tipificado 

apenas como uma contravenção penal (art. 19, LCP). O sancionamento 

dessa conduta tornou-se maior que o de muitos delitos de dano, que 

podem ser praticados utilizando-se da arma de fogo como instrumento, 

dentre eles o de ameaça e o de lesão corporal de natureza leve, 

considerados infração penal de menor potencial ofensivo. 

 Destaque-se que o delito de porte ilegal de arma de fogo 

não é de menor potencial ofensivo, uma vez que é punido com reclusão, 

de 2 a 4 anos, e seu sancionamento denota, na verdade, que o bem 

juridicamente protegido é de maior relevância jurídica que aqueles delitos 

de dano, como o do presente caso, punidos mais brandamente. 
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 Na denúncia, fica evidente, em primeiro lugar, que o 

recorrido trazia consigo uma pistola, marca Glock, identificada pelo nº 

HWM626, calibre 380, municiada com 08 projéteis intactos. Não trazia 

consigo essa arma predeterminado a cometer outro delito, o que revela a 

autonomia das condutas. 

 O crime do Estatuto do Desarmamento, de natureza 

permanente, já se consumara quando o agente resolveu utilizar-se da 

pistola para praticar o delito de lesão corporal dolosa leve. 

 Vale dizer que os delitos de porte de arma de fogo e de lesão 

corporal de natureza leve têm momentos de consumação distintos, na 

medida em que o crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento é de 

perigo abstrato, de mera conduta, que se consuma no momento em que 

o agente traz consigo, transporta, dentre outras condutas, arma de fogo, 

acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar, enquanto que o do artigo 129, 

caput, do CP é de dano, sendo imprescindível  para se consumar a 

ocorrência da lesão corporal.  

 O Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, entendeu que 

incidia o princípio da consunção , “uma vez que a arma de fogo foi utilizada 

como meio de execução para prática da lesão corporal, não só 

colocando a integridade física da vítima em situação de perigo, mas 

efetivamente lesionando-a com um disparo”. Rejeitou, também, o 

argumento de que a sancionamento maior do crime do art. 14 do Estatuto 

de Desarmamento influiria na questão, “eis que o crime-fim restaria 

equivocamente consumido pelo crime-meio”. 
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 Esse entendimento adotado no v. acórdão, contudo, não 

merece prevalecer.  

 A douta Câmara julgadora aplicou equivocadamente o 

princípio da consunção no caso dos autos. 

 Como se sabe, a doutrina busca resolver um aparente 

conflito de normas (quando um fato único aparentemente subsume-se a 

dois ou mais tipos penais, aplicando, no entanto, apenas um deles) por 

meio da aplicação dos princípios da consunção, da especialidade, da 

subsidiariedade e da alternatividade. 

 Pelo primeiro deles, em apertada síntese, “a norma 

definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de 

preparação ou execução de outro crime” (cf. CEZAR BITENCOURT 

RODRIGUES, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, vol. 1, São Paulo, ed. 

Saraiva, 8ª ed., 2003, pág. 135). Os fatos apresentam-se como “de minus a 

plus”, “de inteiro a fração”. “É fundamento desse princípio a maior 

amplitude da norma consuntiva” (cf. JOSÉ FREDERICO MARQUES, Curso de 

Direito Penal, Da infração penal, vol. II, São Paulo, 1956, ed. Saraiva, pág. 

339). Deste modo, a norma incriminadora de maior violação absorve as 

outras menos vastas, evitando-se, assim, o bis in idem. Na lição de FLÁVIO 

AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS: “Diante da sanção prevista para a 

violação do bem jurídico mais extenso, torna-se desnecessária a sanção 

cominada à violação do bem jurídico menos vasto” (cf. Direito Penal, Parte 

Geral, v. 1, São Paulo, ed. Saraiva, 2003, p. 212). 

 A consunção pode ocorrer em diversas hipóteses: a) no 

crime progressivo; b) na progressão criminosa; c) no ante-fato ou pós-fato 

impunível; d) nos crimes complexos, entre outras situações. No caso dos 
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autos, no entanto, não está presente qualquer destas hipóteses de 

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

 Em primeiro lugar, repise-se que o crime de porte ilegal de 

arma de fogo está classificado entre aqueles contra a Incolumidade 

Pública, de Perigo Comum, punido com reclusão, de dois a quatro anos, 

enquanto o crime de lesão corporal de natureza leva é uma infração penal 

de menor potencial ofensivo. 

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

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

que o delito absorvido figure no caminho do cometimento da infração final, 

caso contrário teríamos situações absurdas de impunidade, derivadas da 

má aplicação desse princípio, o que se procura evitar, aliás, com a 

cassação do acórdão impugnado. Como bem destaca JÚLIO FABBRINI 

MIRABETE, o “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” (cf. Manual de Direito Penal, Parte Geral, vol. 1, São Paulo, 

ed. Atlas, 1986, pág. 120). Este também é o ensinamento de MAGALHÃES 

NORONHA, segundo o qual o princípio da consunção ocorre “quando o 

fato previsto por uma norma está compreendido em outra de âmbito maior 

e, portanto, só esta se aplica” (cf. Direito Penal, vol. 1, São Paulo, ed. 

Saraiva, 21ª ed., 1982, pág. 292). 

 Frise-se que a situação dos autos não é a mesma daquele 

agente que se arma para cometer um delito de roubo ou de homicídio. 
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 Ao contrário do asseverado no v. acórdão, não há que se 

falar em bis in idem, porque as condutas perseguidas nos autos são 

autônomas. Repise-se que o crime de porte de ilegal de arma de fogo, de 

natureza permanente, já estava consumado quando o recorrido resolveu 

utilizar-se desse instrumento para cometer o delito de lesão corporal de 

natureza leve, não se constituindo necessariamente meio de execução 

desse último. 

 As condutas e os desígnios eram autônomos, embora as 

condutas tenham ocorrido em sequência. 

 Trago à colação a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

em uma situação análoga, na qual a consunção do delito de embriaguez 

ao volante (de perigo) pelo de lesão corporal de trânsito (de dano) tem 

sido rejeitada, em razão de sua autonomia e da tutela de bens jurídicos 

distintos: 

 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 303 

E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITOS 

AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. 

1. É inviável o reconhecimento da consunção do delito 

previsto no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante), pelo seu 

art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo 

automotor), quando um não constitui meio para a execução 

do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que 

tutelam bens jurídicos distintos. Precedentes. 
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2. Recurso especial desprovido. 

(REsp 1629107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018) 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E 

LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. 

INVIABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. 

AGRAVO DESPROVIDO. 

1. Inviável a aplicação do princípio da consunção ao caso, 

porquanto o crime de embriaguez na direção de veículo 

automotor não foi praticado como meio necessário para a 

execução do crime de lesão corporal. Precedentes. 

2. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no REsp 1582511/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 

14/03/2018) 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E 

LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. CONSUNÇÃO. INCABIMENTO. CRIMES 

AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. 
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1. Os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal 

culposa em direção de veículo automotor são autônomos e 

o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou 

execução para o cometimento do segundo, não havendo 

falar em aplicação do princípio da consunção. Precedentes. 

2. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1688517/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 

15/12/2017) 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. 

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA 

DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. 

PRECEDENTES. 

1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, os 

crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal 

culposa em direção de veículo automotor são autônomos, 

não sendo o primeiro meio necessário, nem fase de 

preparação ou execução para o cometimento do segundo. 

Portanto, não há como reconhecer a consunção pretendida 

pelo agravante. 

2. Agravo regimental improvido. 
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(AgRg no REsp 1626641/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 

14/12/2016) 

 

 Por isso, não se pode admitir que o crime de porte ilegal de 

arma de fogo, mais grave e que protege um bem jurídico mais amplo que 

o de lesão corporal de natureza leve, de menor potencial ofensivo, seja 

absorvido por esse último. 

 Por tais motivos, o v. acórdão contrariou o disposto no art. 14, 

caput, da Lei nº 11.343/06. 

 

 

3 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Demonstrada a contrariedade à lei federal, aguarda esta 

Procuradoria-geral de Justiça o processamento do presente Recurso 

Especial por essa Egrégia Presidência, remetendo-se os autos para o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, 

para que seja determinado o recebimento da denúncia em face do 

recorrido W. M. F., dando-o como incurso no art. 14, caput, da Lei nº 

10.826/03, em concurso com o crime do art. 129, caput, do Código Penal. 

 São Paulo, 20 de junho de 2018. 

 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

16 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 
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