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Tese 480  

ARMA – POSSE – USO RESTRITO E PERMITIDO – TIPOS E BENS 

JURÍDICOS DISTINTOS – CONCURSO DE CRIMES.  

A posse ilegal de armas de fogo de uso restrito e de uso permitido 

enseja o reconhecimento de concurso de crimes, por se tratar de 

condutas que ferem bens jurídicos distintos, previstas em tipos penais 

diversos, não se lhes aplicando o princípio da consunção.   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

Apelação Criminal nº0003518-80.2014.8.26.0495  

 

 

 

  OMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de Apelação Criminal nº 0003518-80.2014.8.26.0495, em que figura como 

apelante VALDIR PEDROSO DA SILVA, vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, 

art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

pelos motivos adiante aduzidos: 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

  O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Registro 

condenou VALDIR PEDROSO DA SILVA, por infração aosarts. 16, pu, IV, e art. 

12, ambos da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas 

de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias multa, no piso 

(posse de arma com numeração raspada) e a 1 ano de detenção e 10 dias 

multa, no piso (posse de arma e munições de uso permitido).  

  Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar 

descritas na denúncia de fls. 01d/03d, o acusado, no interior de sua 
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residência, possuía arma de fogo com numeração e marca suprimidas 

(espingarda com cano serrado), bem como possuía arma de fogo e 

munições de uso permitido (espingarda marca Rossi, numerada), sem 

autorização e em desacordo com disposições legais e regulamentares.  

  Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se 

pelo seudesprovimento (fls. 113/116). 

  Todavia, a Egrégia 15ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo proferiu a seguinte decisão: “Deram provimento parcial ao 

recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de conformidade com 

o voto do Relator, que integra este acórdão”. Segue transcrito o v. acórdão: 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0003518-
80.2014.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante VALDIR PEDROSO DA 
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos 
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WILLIAN 
CAMPOS (Presidente) e POÇAS LEITÃO.  

São Paulo, 1º de setembro de 2016.  

CAMARGO ARANHA FILHO 
RELATOR 

Voto nº: 16756  
Apelação nº: 0003518-80.2014.8.26.0495  
Comarca: Registro  
Apelante: Valdir Pedroso da Silva  
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo  
 

APELAÇÃO. Artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da lei nº 10.826/03. 
Sentença condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade não 
questionadas. Crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Desnecessidade de 
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efetiva exposição ao risco produzido. Condenação mantida. Afastado, no entanto, 
o concurso material. Reconhecimento de crime único, em face da lesão de 
somente um bem jurídico, incidindo a norma cujo apenamento é maior, com 
readequação da reprimenda. Regime aberto e substituição da pena privativa de 
liberdade por duas restritivas de direito que não comportam modificação. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  

Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls. 88/90verso) que julgou 
procedente a ação penal, condenando VALDIR PEDROSO DA SILVA como incurso nos 
artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da lei nº 10.826/03, na forma do 
artigo 69, do Código Penal, a cumprir, em regime aberto, respectivamente, as penas 
de 1 (um) ano de detenção e de 3 (três) anos de reclusão substituídas por duas 
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e 
prestação pecuniária , além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo 
legal.  

Em suas razões (fls. 97/102), a defesa pugna pela absolvição do denunciado, 
porque não demonstrada a lesividade da conduta.  

Oferecidas contrarrazões (fls. 104/108), a douta Procuradoria Geral de Justiça 
opinou pela manutenção do julgado (fls. 113/116).  

É o relatório.  

O apelo comporta parcial acolhida.  

Consta da inicial acusatória que no dia 23 de junho de 2014, por volta das 10hs, 
na Estrada Macuco, Km 01, bairro Macuco, na cidade de Sete Barras, comarca de 
Registro, VALDIR PEDROSO DA SILVA, qualificado nos autos, possuía, no interior de 
sua residência, arma de fogo com numeração e marca suprimidas, em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, consistente em uma espingarda de um cano 
serrado, medindo 385 mm de comprimento, usada, oxidada, do calibre nominal 36, de 
cão aparente, de pino isolado, de percussão central, de carga pela culatra, de coronha 
de madeira, com soleira de plástico da marca Rossi desprovida de guardamato (cf. 
laudo pericial a fls. 52/55).  

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, 
VALDIR PEDROSO DA SILVA possuía, no interior de sua residência, arma de fogo e 
munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
consistentes em uma espingarda de um cano, medindo 395 mm de comprimento, 
usada, oxidada, de marca Rossi, de número B116974, do calibre nominal 36, de cão 
aparente, de pino isolado, de percussão central, de carga pela culatra, de coronha de 
madeira, com soleira de plástico e com bandoleira de nylon na cor marrom, bem como 
03 cartuchos intactos e 03 cartuchos recarregados, da marca CBC, calibre nominal 36 
(cf. laudo pericial a fls. 52/55).  
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O objeto recursal não cogita acerca da autoria e materialidade dos delitos, 
mesmo porque sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2/6), 
pelo boletim de ocorrência (fls. 9/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 
12/12verso), pelo laudo pericial (fls. 53/55) e pela prova oral colhida, consubstanciada 
na confissão do réu (mídia de fls. 94) e nos relatos dos policiais militaresRenato 
Teixeira e Marcelo Muniz da Silva (idem).  

Feita a ressalva, passo à análise do mérito recursal.  

Respeitado o entendimento da combativa defesa, não há como reconhecer a 
tese da atipicidade material do fato, na medida em que a objetividade jurídica dos 
delitos em tela é tutelar a segurança pública e a paz social, não a incolumidade física 
das pessoas.  

Transcrevo, por oportuno, orientação dos Colendos Supremo Tribunal Federal 
e Superior Tribunal de Justiça:  

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE 
ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). ARMA DESMUNICIADA. 
TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. 
TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA 
(ARTS. 30 E 32 DA LEI N. 10.826/03). NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. A arma de fogo mercê de desmuniciada, mas 
portada sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 
configura o delito de porte ilegal previsto no art. 10, caput, da Lei nº 9.437/1997, 
crime de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, o delito de porte ilegal de 
arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, 
sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que 
a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente. Precedentes: HC 
104206/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 26/8/2010; HC 96072/RJ, rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje de 8/4/2010; RHC 91553/DF, rel. Min. Carlos 
Britto, 1ª Turma, DJe de 20/8/2009. (...) Recurso ordinário em habeas corpus 
desprovido. (RHC nº 117.566, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/9/2013, DJe 
16/10/2013).  

HABEAS CORPUS, ART. 16 DA LEI 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA 
PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT 
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO DENEGADO. 1. Para a configuração 
do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, é de 
pouca importância a circunstância de encontrar-se a arma municiada ou não, pois 
resta prescindível a existência de uma situação de perigo real (...) (HC 48.562/DF. Rel. 
Min. Hélio Quaglia Barbosa. 6ª Turma. DJ. 26/6/2006).  

Portanto, a procedência da ação nos termos da r. sentença impugnada era de 
rigor.  

As penas, no entanto, comportam reparo.  
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Embora a conduta do réu tenha infringido os tipos penais previstos nos artigos 
12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da lei nº 10.826/03, deve ser reconhecida a 
unidade dos crimes, pois estando os artefatos nas mesmas circunstâncias de tempo e 
lugar, há lesão a um único bem jurídico, ainda que uma das armas tenha a numeração 
suprimida, incidindo, portanto, a norma cujo apenamento é maior.  

Esta é a lição de Fernando Capez, na obra Estatuto do Desarmamento 
Comentários à Lei nº 10.826, de 22-12-2003, p. 94/95, 4ª Edição, 2006, Saraiva: E no 
caso de ser uma só conduta, envolvendo duas ou mais armas, como no caso do agente 
surpreendido portando dois revólveres? Como nesse caso houve uma só conduta, o 
agente responderá por crime único (...).  

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:  

Penal. Diversidade de armas em poder dos réus. Reconhecimento de crime único. 
Possibilidade, diante da lesão de somente um bem jurídico. Processo Penal. Prova. 
Testemunho de policiais. Os relatos de policiais, máxime se encontram suporte na 
prova existente, devem preponderar sobre as palavras dos acusados (Relator: Souza 
Nery; Comarca: Botucatu; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do 
julgamento: 14/06/2012; Data de registro: 19/06/2012).  

Posse de armas com numeração suprimida e munições. Preliminar. Alegação de 
atipicidade, uma vez que o simples porte não acarretou perigo à incolumidade pública 
ou à segurança de pessoas. Inadmissibilidade. Crime de perigo abstrato. Preliminar 
rejeitada. Artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. Conjunto 
probatório seguro para condenação. Absolvição. Impossibilidade. Pena-base fixada 
no mínimo legal e aplicado concurso formal entre as condutas. Afastamento. 
Necessidade. Ocorrência de crime único, em face da lesão de somente um bem 
jurídico. Apelação do réu provida parcialmente (Relator: Pedro Menin; Comarca: 
Sumaré; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 
29/01/2013; Data de registro: 30/01/2013).  

Posse irregular de armas e munições Absolvição Recurso da acusação que busca a 
condenação do réu pelos delitos do art. 12 e 16 da Lei 10.826/03 Não cabimento 
Hipótese de crime único Artefatos apreendidos no mesmo contexto fático Apelo 
provido em parte por maioria de votos, vencido o e. relator sorteado que provia o 
recurso (Relator: Ivo de Almeida; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara 
Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 16/03/2016; Data de registro: 
14/06/2016).  

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de 
restrito. Artigos 12 e 16, § único, IV, da Lei n° 10.823/03. Conduta de manter em 
depósito um revólver, calibre 38, e uma garrucha, com numeração suprimida, calibre 
28. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova pericial e oral. 
Depoimento de policiais civis que realizaram a prisão em flagrante. Suficiência para 
procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. 
Reconhecimento de crime continuado. Imposição da pena de multa. Aplicabilidade do 
art. 72 do CP. Impossibilidade. A continuidade delitiva implica o reconhecimento de 
crime único. Precedentes TJSP e STJ. Incidência do aumento de 1/6 sobre a multa 
imposta pelo crime mais grave. Fixação de 12 dias-multa. Regime inicial semiaberto 
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confirmado. Apelo defensivo parcialmente provido para corrigir a quantidade de dias-
multa (Relator: Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 16ª 
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/05/2016; Data de registro: 
18/05/2016).  

Portanto, mantenho, por ser mais grave, a pena de 3 (três) anos de reclusão e 
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, referente ao crime previsto no artigo 
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei do Desarmamento, que foi adequadamente 
fixada no piso legal e assim mantida, nas etapas subsequentes, apesar da presença da 
atenuante da confissão espontânea (mídia de fls. 94), em observância aos termos da 
Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.  

Por fim, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 
duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação 
pecuniária), na forma dos artigos 33, §2º, alínea c, e 44, §2º, ambos do Código Penal, 
desmerecem qualquer reparo.  

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ABSOLVER VALDIR 
PEDROSO DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação de ter infringido o artigo 12, 
da Lei 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo 
Penal e, em consequência, readequar as penas para 3 (três) anos de reclusão, em 
regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços a 
comunidade e prestação pecuniária), e no pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor 
unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso 
IV, da mesma lei, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos.  

CAMARGO ARANHA FILHO 
RELATOR 

 

  Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto nosarts. 16, pu, IV, e art. 12, ambos da Lei 10.826/03, 

bem como dissentiu de anterior julgamento do Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, autorizando o presente inconformismo, com base 

nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 

 

“A posse ilegal de armas de fogo de uso restrito e de uso 

permitido enseja o reconhecimento de concurso de crimes 

por se tratar de condutas que ferem bens jurídicos distintos, 
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previstas em tipos penais diversos, não se lhes aplicando o 

princípio da consunção”. 

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS DE 

LEI FEDERAL (arts. 16, pu, IV, e art. 12, ambos da Lei 10.826/03): 

 

  O art. 16, pu, IV, Lei 10.826/03 está assim redigido: 

 

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; 

 

  O art. 12, Lei 10.826/03, por sua vez, está assim redigido: 

 

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de 
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
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no interior de sua residência ou dependência desta, 
ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o 
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou 
empresa: 

        Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa. 

 

  Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide 

em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 

48/788). 

  Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

  No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esse dispositivo de lei federal ao 

consignar expressamente que “deve ser reconhecida a unidade dos crimes, 

pois estando os artefatos nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, há 

lesão a um único bem jurídico, ainda que uma das armas tenha a numeração 

suprimida, incidindo, portanto, a norma cujo apenamento é maior”. 

  Com efeito, verifica-se que as condutas praticadas se 

subsumem a tipos penais diversos, nos quais são tutelados bens jurídicos 

distintos: enquanto no tipo penal do art. 12, da Lei 10.826/03 são 

tuteladas a paz e a segurança públicas, o tipo penal do art. 16 tutela, além 

disso, a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas. 

  Assim vem decidindo a jurisprudência:  
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[...] 3. Tem-se reconhecido a existência de crime único quando são 
apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, 
tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico 
protegido. Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no 
caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a 
tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz 
e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do 
Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento 
de crime único e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, 
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). [...] (AgRg no HC n. 
288.476/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 3/8/2015 - 
destacamos)  

----------- 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . PORTE DE ARMA DE USO 
PERMITIDO. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. 
CONCURSO FORMAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO 
ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) REINCIDÊNCIA. QUANTUM 
DO AUMENTO. METADE. MOTIVAÇÃO IRRAZOÁVEL. ILEGALIDADE. 
OCORRÊNCIA. (3) COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA 
COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. (4) 
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. VÁRIAS ARMAS. 
IMPUTAÇÕES DIVERSAS: ARTS. 14 E 16, PÁR. ÚNICO DA LEI 10.826/93. 
IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE UNICIDADE APENAS EM 
RELAÇÃO ÀS DUAS IMPUTAÇÕES PELO ART. 16, PÁR. ÚNICO. 
PROVIDÊNCIA, CONTUDO, QUE REPERCUTE NEGATIVAMENTE AOS 
PACIENTES. NÃO INCIDÊNCIA (5) ACRÉSCIMO DO CONCURSO FORMAL. 
UM QUINTO. TRÊS CRIMES. RAZOABILIDADE. RECONHECIMENTO. [...] 4. 
O STJ firmou entendimento de que é possível a unicidade de crimes, 
quando, no porte ilegal, há pluralidade de armas, equacionando-se a 
reprimenda na fixação da pena-base. Na espécie, contudo, a pretensão 
não se justifica, dado se buscar o reconhecimento de crime único diante 
de imputações distintas: arts. 14 e 16, pár. único, da Lei 10.8.26/03. 
Todavia, tem-se como cabível, tão-somente, o reconhecimento entre as 
duas imputações do delito do art. 16, pár. único, da Lei 10.8.26/03. Não 
obstante, a modificação na dosimetria, com dois acréscimos, na pena-
base com um crime único do art. 16, pár. único, e consequente aumento 
na pena-base da junção dos dois crimes mais, ainda, o acréscimo 
decorrente da ainda incidência da majorante do concurso formal conduz 
a situação menos benéfica ao paciente. [...] (HC n. 130.797/SP, Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/2/2013 – 
destacamos)  
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----------- 

AGRAVOREGIMENTAL.  HABEASCORPUS.  TRÁFICODE  DROGAS.  
ASSOCIAÇÃOPARA  O  TRÁFICO.  PORTEILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO.  
PORTEILEGAL  DE  MUNIÇÃO  DE  USO  RESTRITO.  DOSIMETRIA.  
ELEVAÇÃODA  PENA-BASE  DO  CRIME  DE  ASSOCIAÇÃO.  QUANTIDADEDE  
DROGAS.  POSSIBILIDADE.  IMPOSSIBILIDADEDE  RECONHECIMENTO  DE  
CRIME  ÚNICO  ENTRE  AS  CONDUTAS  DOS  ARTS.  14E  16  DA  LEI  N.  
10.826/2003. 1.  Deveser  mantida,  por  seus  próprios  fundamentos,  a  
decisão  agravada. 2.  Aelevação  da  pena-base  do  crime  de  associação  
para  o  tráfico  de  drogas  não  ocorreu  de  maneira  desmotivada.  
Noacórdão  atacado,  salientou-se  a  grande  quantidade  de  droga  
apreendida  (285  kg  de  cocaína),  tudo  em  conformidade  com  o  art.  
42  da  Lei  n.  11.343/2006.  Ademais,a  fração  de  aumento  não  se  
mostra  desarrazoada,  tendo  em  vista  as  peculiaridades  do  caso  
concreto. 3.  Tem-sereconhecido  a  existência  de  crime  único  quando  
são  apreendidos,  no  mesmo  contexto  fático,  mais  de  uma  arma  ou  
munição,  tendo  em  vista  a  ocorrência  de  uma  única  lesão  ao  bem  
jurídico  protegido.  Sucedeque  referido  entendimento  não  pode  ser  
aplicado  no  caso  dos  autos,  porquanto  a  conduta  praticada  pelo  réu  
se  amolda  a  tipos  penais  diversos,  sendo  que  um  deles,  o  do  artigo  
16,  além  da  paz  e  segurança  públicas  também  protege  a  seriedade  
dos  cadastros  do  Sistema  Nacional  de  Armas,  razão  pela  qual  é  
inviável  o  reconhecimento  de  crime  único  e  o  afastamento  do  
concurso  material  (HC  n.  211.834/SP,  Ministro  Jorge  Mussi,  Quinta  
Turma,  DJe  18/9/2013). 4.  Agravoregimental  improvido. (HC n. 
288.476/SP, Min Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/08/2015 – 
destacamos) 

 

  Assim, evidencia-se que ao deixar de reconhecer o concurso de 

crimes para considerar a prática de ‘crime único’ na hipótese em tela (tipos 

penais distintos e lesão a bens jurídicos diversos), o v. acórdão recorrido 

negou vigência e contrariou os dispositivos de lei federal apontados. 

 

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 
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  O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem decidido 

quea posse ilegal de armas de fogo de uso restrito e de uso permitido 

enseja o reconhecimento de concurso de crimes por se tratar de condutas 

que ferem bens jurídicos distintos, previstas em tipos penais diversos, não 

se lhes aplicando o princípio da consunção. 

 

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

  No julgamento doAgRg no AgRg em REsp nº 1.547.489/MG, 

(Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; j. 28.06.2016; DJe 03.08.2016), cujo 

acórdão se oferece como paradigma e que se encontra publicado na Revista 

Eletrônica de Jurisprudência (cópia em anexo), a COLENDA SEXTA TURMA 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim decidiu: 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO 
EXTRAVAGANTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO 
PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 
RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE 
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. VÁRIAS ARMAS. IMPUTAÇÕES 
DIVERSAS: ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 
10.826/1993. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. 1. Há 
precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de uma 
arma, munição, acessório ou explosivo com o mesmo agente não 
caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma 
lesão ao bem jurídico tutelado. 2. Na presente hipótese, não pode ser 
aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante 
se amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o 
que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o afastamento do 
concurso. 3. Tem-se reconhecido a existência de crime único quando são 
apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, 
tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido. 
Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos 
autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais 
diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança 
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públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema 
Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de 
crime único e o afastamento do concurso material(HC n. 211.834/SP, 
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). 4. O STJ firmou 
entendimento de que é possível a unicidade de crimes, quando, no porte 
ilegal, há pluralidade de armas, equacionando-se a reprimenda na fixação 
da pena-base. Na espécie, contudo, a pretensão não se justifica, dado se 
buscar o reconhecimento de crime único diante de imputações distintas: 
arts. 14 e 16, pár. único, da Lei 10.8.26/03 (HC n. 130.797/SP, Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/2/2013). 5. Agravo 
regimental improvido.  

  Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão: 

 

“AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.547.489 - MG (2015/0190786-1)   

RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR  
AGRAVANTE : TIAGO VITORINO PEREIRA  
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO  
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 
 

EMENTA 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. POSSE 
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. 
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. VÁRIAS ARMAS. IMPUTAÇÕES 
DIVERSAS: ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/1993. 
IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. 1. Há precedentes desta Corte no 
sentido de que a apreensão de mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo 
com o mesmo agente não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há 
apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado. 2. Na presente hipótese, não pode ser 
aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a 
tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o 
reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso. 3. Tem-se reconhecido 
a existência de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais 
de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem 
jurídico protegido. Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso 
dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, 
sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também 
protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é 
inviável o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso material (HC 
n. 211.834/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). 4. O STJ firmou 
entendimento de que é possível a unicidade de crimes, quando, no porte ilegal, há 

mailto:recursoespecial@mpsp.mp.br


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@mpsp.mp.br 

Apelação Criminal nº 0003518-80.2014.8.26.0495 
14 de 18 

pluralidade de armas, equacionando-se a reprimenda na fixação da pena-base. Na 
espécie, contudo, a pretensão não se justifica, dado se buscar o reconhecimento de 
crime único diante de imputações distintas: arts. 14 e 16, pár. único, da Lei 10.8.26/03 
(HC n. 130.797/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

1º/2/2013). 5. Agravo regimental improvido.  

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro, Antonio 
Saldanha Palheiro e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro 
Relator.  

Brasília, 28 de junho de 2016 (data do julgamento).  

Ministro Sebastião Reis Júnior 
Relator 

 
AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.547.489 - MG (2015/0190786-1)  

RELATÓRIO 

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Trata-se de agravo 
regimental interposto por Tiago Vitorino Pereira (fls. 496/502) contra a decisão que 
deu provimento ao recurso especial manejado pelo Ministério Público Federal (fls. 
480/482):  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. POSSE 
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE 
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. Decisão reconsiderada para dar 
provimento ao recurso especial.  

Insurge-se o agravante porque faria jus ao reconhecimento do crime único para 
os delitos previstos nos arts. 12 e 16, parágrafo único, IV, ambos do Estatuto do 
Desarmamento.  

Pede a reconsideração da decisão agravada, visando à manutenção do acórdão 
recorrido ou à submissão do presente regimental ao Colegiado.  

É o relatório.  

 

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.547.489 - MG (2015/0190786-1)  
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VOTO 

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (RELATOR): A insurgência não 
merece prosperar.  

Com efeito, há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais 
de uma arma, munição, acessório ou explosivo com o mesmo agente não caracteriza 
concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico 
tutelado.  

Contudo, na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no 
caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos penais diversos, atingindo 
distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o 
afastamento do concurso.  

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:  

[...] 3. Tem-se reconhecido a existência de crime único quando são apreendidos, no 
mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência 
de uma única lesão ao bem jurídico protegido. Sucede que referido entendimento 
não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se 
amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e 
segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional 
de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único e o 
afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta 
Turma, DJe 18/9/2013). [...] (AgRg no HC n. 288.476/SP, de minha relatoria, Sexta 
Turma, DJe 3/8/2015)  

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. PORTE DE 
ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONCURSO FORMAL. (1) IMPETRAÇÃO 
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) 
REINCIDÊNCIA. QUANTUM DO AUMENTO. METADE. MOTIVAÇÃO IRRAZOÁVEL. 
ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. (3) COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA 
COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. (4) PLEITO DE 
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. VÁRIAS ARMAS. IMPUTAÇÕES DIVERSAS: 
ARTS. 14 E 16, PÁR. ÚNICO DA LEI 10.826/93. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO 
DE UNICIDADE APENAS EM RELAÇÃO ÀS DUAS IMPUTAÇÕES PELO ART. 16, PÁR. 
ÚNICO. PROVIDÊNCIA, CONTUDO, QUE REPERCUTE NEGATIVAMENTE AOS 
PACIENTES. NÃO INCIDÊNCIA (5) ACRÉSCIMO DO CONCURSO FORMAL. UM QUINTO. 
TRÊS CRIMES. RAZOABILIDADE. RECONHECIMENTO. [...] 4. O STJ firmou 
entendimento de que é possível a unicidade de crimes, quando, no porte ilegal, há 
pluralidade de armas, equacionando-se a reprimenda na fixação da pena-base. Na 
espécie, contudo, a pretensão não se justifica, dado se buscar o reconhecimento de 
crime único diante de imputações distintas: arts. 14 e 16, pár. único, da Lei 
10.8.26/03. Todavia, tem-se como cabível, tão-somente, o reconhecimento entre as 
duas imputações do delito do art. 16, pár. único, da Lei 10.8.26/03. Não obstante, a 
modificação na dosimetria, com dois acréscimos, na pena-base com um crime único 
do art. 16, pár. único, e consequente aumento na pena-base da junção dos dois 
crimes mais, ainda, o acréscimo decorrente da ainda incidência da majorante do 
concurso formal conduz a situação menos benéfica ao paciente. [...] (HC n. 
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130.797/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/2/2013 – 
grifo nosso)  

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.   

 

  Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o acórdão 

recorrido. 

 

3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

  Para o v. acórdão recorrido: 

“AEmbora a conduta do réu tenha infringido os tipos penais 

previstos nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da lei nº 

10.826/03, deve ser reconhecida a unidade dos crimes, pois estando os 

artefatos nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, há lesão a um 

único bem jurídico, ainda que uma das armas tenha a numeração 

suprimida, incidindo, portanto, a norma cujo apenamento é maior”.  

 

  Já o aresto paradigma: 

“Insurge-se o agravante porque faria jus ao reconhecimento do 

crime único para os delitos previstos nos arts. 12 e 16, parágrafo único, 

IV, ambos do Estatuto do Desarmamento.  

(...) 

A insurgência não merece prosperar.  

Com efeito, há precedentes desta Corte no sentido de que a 

apreensão de mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo com o 

mesmo agente não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois 

há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado.  

Contudo, na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, 

pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos 

penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o 

reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso.  

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:  

[...] 3. Tem-se reconhecido a existência de crime único quando são 

apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, 

tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido. 

Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos 

autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais 

diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança 
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públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional 

de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único e 

o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). [...] (AgRg no HC n. 288.476/SP, 

de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 3/8/2015)” 

 

  Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, a possibilidade ou não de se considerar os crimes de posse 

de arma de uso permitido e posse de arma de uso restrito como crime 

único.  

 

  Em síntese: 

Para o acórdão impugnado, “deve ser reconhecida a unidade dos 

crimes, pois estando os artefatos nas mesmas circunstâncias de tempo e 

lugar, há lesão a um único bem jurídico, ainda que uma das armas tenha 

a numeração suprimida” 

Para o aresto paradigma, em sentido contrário,“não pode ser aplicado 

tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante se 

amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o 

que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o afastamento do 

concurso”. 

 

  Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

jurisprudencial do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afastando-se 

o entendimento adotado no acórdão recorrido.  

 

4. DO PEDIDO 

   

  Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal, bem como o dissenso jurisprudencial 

quanto ao tema destacado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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aguarda seja deferido oprocessamento do presente RECURSO ESPECIAL, a 

fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a cassação do v. 

acórdão de fls. 123/133, com restabelecimento da r. sentença de fls. 88/90 

e das penas lá aplicadas. 

 

  São Paulo, 13 de outubro de 2016. 

 
 

JORGE ASSAF MALULY 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
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