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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é do 
Superior Tribunal de Justiça. 
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 Tese 490  

FURTO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E  MUNIÇÕES DE 

USO RESTRITO – CRIMES AUTÔNOMOS.  

Em razão de os crimes de furto e de posse ilegal de arma de fogo e 

munições de uso restrito serem autônomos, a posse ilegal de armas 

e munições subtraídas pelo mesmo agente em momento anterior 

configuram o delito do artigo 16 da Lei nº 10.826/03, não havendo 

que se falar em mero exaurimento do crime patrimonial  

(D.O.E., p. )     
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 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 Revisão Criminal nº 2041893-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, 

tendo como réu VINÍCIUS FERNANDES DE OLIVEIRA, vem perante Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição da 

República, artigo 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil, e artigo 255, § 2o, do 

RISTJ, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

contra o v. acórdão de fls. 616/619, integrado pelo acórdão prolatado nos  

embargos de declaração, do 1º Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1. RESUMO DOS AUTOS  

 

VINÍCIUS FERNANDES DE OLIVEIRA foi processado e 

condenado, perante a Justiça Castrense, como incurso no artigo 240, §6º, do 

Código Penal Militar, a pena de 02 anos de reclusão. Dispõe referido dispositivo 

legal: 

“Furto simples 



 

 

 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 

        Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia 
móvel: 
 § 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional: 
        Pena - reclusão, de dois a seis anos.” 
 

Conforme cópias dos conflitos de competência suscitados no 

caso em tela, o C. STJ declarou que competia à Justiça Militar Federal processar 

o delito próprio acima mencionado.  

 

O STJ declarou, ademais, que faltava, segundo as normas 

vigentes à época do julgamento de referido conflito, competência à Justiça 

Militar para julgar o crime conexo do artigo 16 da Lei 10826/03.  

 

Em segundo conflito de competência, entre a Justiça Federal 

e Estadual, exclusivamente quanto ao crime da lei de armas, o C. STJ decidiu pela 

competência da Justiça Estadual, na qual restou, ao final, o réu condenado 

como incurso no artigo 16 da Lei 10826/03 à pena de 05 anos e 10 meses de 

reclusão. 

“Dispõe o artigo 16 da Lei 10826/03: 

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.” 
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       No caso em tela, o v. acórdão acolheu o pleito revisional e 

absolveu o réu quanto à condenação, imposta em primeiro grau, pelo crime do 

artigo 16 da Lei 10826/03, sob fundamento de se tratar de mero exaurimento 

do crime anterior de furto qualificado do armamento. 

 

   Eis o integral teor do v. acórdão prolatado pelo 1º Grupo de 

Direito Criminal (fls. 616/619), transcrito por imagem: 
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Respeitosamente, contudo, em razão de omissão, foi o v. 

acórdão objeto de embargos de declaração, nos seguintes moldes: 

  

“Com efeito, conforme consta dos autos e reconhecido pelo 

próprio acórdão ora embargado, a fls. 617, a subtração do armamento 

do Exército foi praticada em 2008/2009, restando o crime consumado 

no momento da inversão da posse. 

 

Somente em 2012, aproximadamente quatro anos após a 

consumação do delito de furto, é que a polícia, ingressando na 

residência do acusado, o abordou em flagrante delito pela prática do 

crime do artigo 16 da Lei 10826/03, apreendendo grande quantidade 

de armamento em seu poder. 

 

Evidente assim que, no caso dos autos, o v. acórdão restou 

omisso quanto ao longo período decorrido entre os crimes 
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(aproximados 04 anos), bem como à diversidade de momentos 

consumativos de referidos delitos, o que impede se falar em mero 

exaurimento da conduta anterior e absorção da conduta posterior.  

 

Veja-se que, em caso semelhante (AREsp 1.275.549), abaixo 

copiado, o c. STJ entendeu que a passagem de dois meses entre os 

crimes seria mais do que suficiente para comprovar a autonomia 

entre o crime patrimonial e o de posse de armas. 

 

3- Para que se fale em mero exaurimento e consequente 

absorção de delito, presume-se que a conduta de um dos crimes seja 

mais restrita e menos grave, de forma que referido delito esteja 

englobado, seja parte apenas, portanto, de crime com descrição fática 

mais ampla e que mais grave, o que não se verifica nos autos. Ademais, 

as condutas são autônomas e possuem objetividades jurídicas 

distintas. 

 

4- Assim, omisso o v. acórdão: 

a) Quanto ao período de aproximados quatro anos entre a 

consumação do crime de furto e o crime do artigo 16 da Lei 10826/03; 

b) Quanto à diversidade de momentos consumativos dos 

delitos; 

c) Quanto à maior gravidade do crime do artigo 16 da Lei 

10826/03, cuja pena é de 03 a 06 anos de reclusão, quando comparado 

ao do artigo 240, §5º, do Código Penal Militar; 

d) Quanto à inviabilidade de um crime mais grave restar 

absorvido pelo menos grave; 
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e) Quanto à total independência e autonomia das condutas 

em análise, não restando uma englobada em na outra; 

f) Quanto à diversidade de objetividades jurídicas dos tipos 

penais, pois, enquanto o furto tutela o patrimônio alheio, o delito do 

artigo 16 da Lei 10826/03 protege a incolumidade pública.  

 

A respeito, cumpre destacar o seguinte julgado do C. STJ em 

caso semelhante: 
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.275.549 - TO (2018/0081897-9) 

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

AGRAVANTE  : THAIMARA CARDOSO FRERES FEITOSA 

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 

AGRAVADO   : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 

DECISÃO 

Decido. 

A Corte local superou o pedido de aplicação da consunção entre os delitos de 

receptação qualificada e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito consoante estes 

fundamentos (e-STJ fls. 143/145):  

Sobre o princípio da consunção, trago a lume as lições de Cleber Masson, em 

seus exatos termos: 

Princípio da consunção ou da absorção: De acordo com o princípio da 

consunção, ou da absorção, o fato mais amplo e grave consome os demais fatos menos 

amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, 

ou ainda como seu mero exaurimento. Por tal razão, aplica-se somente a lei que o tipifica: 

lex consumens derogat legi consumptae. A lei consuntiva prefere a lei consumida. 

Pressupõe, entre as leis penais em conflito, relação de magis para minus, ou seja, de 

continente para conteúdo, de forma que a lei instituidora de fato de mais longo espectro 

consome as demais. 

Como decorrência da sanção penal prevista para a violação do bem jurídico 

mais extenso, torna-se prescindível e inaceitável a pena atribuída à violação do bem 

jurídico mais restrito, evitando-se a configuração do bis in idem, daí decorrendo a sua 

indiscutível finalidade prática.  

Seus fundamentos são claros: o bem jurídico resguardado 

pela lei penal menos vasta já está protegido pela mais ampla, e a 

prática de um ilícito definido por uma lei penal é indispensável para 

a violação de conduta tipificada por outra disposição legal. 
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Essa, aliás, parece ser a posição do Superior Tribunal de Justiça, conforme se 

pode inferir do seguinte precedente:  

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO 

DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS 

PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o princípio da consunção, haverá a 

relação de absorção quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal 

de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo, sendo, portanto, incabível o 

reconhecimento da absorção de um crime mais grave pelo mais leve (Precedentes do STF 

e do STJ). Recurso provido. (STJ - REsp: 878897 SP 2006/0182493-1, Relator: Ministro FELIX 

FISCHER, Data de Julgamento: 15/03/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 

16.04.2007 p. 224) (destaquei) 

Embora haja certa divergência doutrinária sobre o tema, existindo quem não 

firme essa relação de maior e menor gravidade como requisito do princípio em comento, 

como o faz Alberto Silva Franco, entendo que, para fins de consunção deve, sim, haver 

essa relação, sob pena de se permitir que o cometimento de um crime mais grave fique 

impune. 

Do contrário, a morte de alguém (homicídio) praticada para 

fins de viabilizar a subtração de coisa móvel sua (furto) ficaria sem a 

correspondente sanção, o que se revela inimaginável, tanto que, 

para esta hipótese em particular, foi criada figura típica específica, a 

do final do § 3º do art. 157 do CP (latrocínio). E, a meu sentir, essa 

impossibilidade de absorção de um fato pelo outro se revela mais 

acentuada quando os respectivos tipos penais estão a tutelar bens 

jurídicos diversos. Ora, se a ofensa a um bem jurídico praticada pelo 

'crime meio' não for alcançada pelo âmbito de proteção do tipo penal 

que tutela o bem jurídico violado pelo 'crime fim', a sanção aplicada 

a este em nada contribuirá para a tutela daquele primeiro bem 

jurídico, cuja ofensa permanecerá sem a devida resposta estatal. 

Nota-se, pois, que a aplicação do princípio da consunção pressupõe uma  

relação de maior e menor gravidade entre os fatos envolvidos, contudo, não só; conforme 

bem lembrou o representante ministerial em seu parecer, o qual peço vênia para 

transcrever parcialmente, dada a propriedade com que tratou o tema, além da 

diversidade dos objetos jurídicos vulnerados, devem ser 

considerados, outrossim, seus momentos consumativos: 

(...) Ora, sabe-se que os delitos de posse ilegal de arma e de 

receptação são autônomos e tutelam bens jurídicos diversos. 

Enquanto que de posse ilegal de armas protege a incolumidade 
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pública o de receptação assegura o patrimônio. Destarte, quem 

adquire arma de fogo, cuja origem sabe ser criminosa, responde por 

delito contra o patrimônio, no momento em que se apodera da res. 

Posteriormente, se vier a ser flagrado portando a arma, incorrerá na 

infração penal tipificada no art. 12, caput, da Lei nº 10.823/2003. 

Portanto, inadmissível a aplicação do princípio da consunção, porque 

ambos os delitos possuem objetividade jurídica diversa e momentos 

consumativos diferentes.  

Assim, como bem pontuado pelo ilustre julgador, não se aplica neste caso o 

princípio da consunção. Afinal, as ações foram praticadas em épocas muito 

distantes, pois o próprio acusado admitiu que comprou a arma 

aproximadamente 2 meses antes de ser flagrado na posse dela. 

Ademais, os tipos penais em comento visam a proteger bens jurídicos distintos: enquanto 

a receptação atinge o patrimônio do proprietário da coisa, a posse da arma vulnera a 

incolumidade pública'. Destarte, em sendo diversos os bens jurídicos tutelados pelos art. 

180, § 6º do CP e art. 16 da Lei 10.826/03 porte de arma de fogo de uso restrito protege a 

incolumidade pública e o de receptação assegura o patrimônio e ocorridos em momentos 

consumativos distintos, não vejo como este último crime possa absorver aquele primeiro, 

pelo que rejeito a primeira tese recursal. (Grifei.) 

Ao decidir nesses termos, a Corte local o fez em conformidade com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "consolidada no sentido da inaplicabilidade 

da consunção, pois 'a receptação e o porte ilegal de arma de fogo configuram crimes de 

natureza autônoma, com objetividade jurídica e momento consumativo diversos' (HC 

284.503/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/04/2016)" (AgRg no 

REsp n. 1623534/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

10/4/2018, DJe 23/4/2018).  

No mesmo sentido dessa orientação: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO 

CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 

N. 10.826/2003). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO. CONHECIMENTO DA 

PROVENIÊNCIA ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO. ÔNUS DA DEFESA.  

1. É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte 

ilegal de arma de fogo, por serem diversas a natureza jurídica dos tipos penais. 

[...] 3.  Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1633479/RS, Rel. Ministro 

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018, grifei) HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. 

RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
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CONDUTAS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO 

CONHECIDO. 

[...] 2. Incabível a absorção do crime do art. 180, caput, do Código Penal, pelo 

de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), mediante aplicação do 

princípio da consunção, notadamente pela ocorrência de condutas distintas. Precedente. 

Habeas corpus não conhecido. (HC 434.521/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 

QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018, grifei) 

Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial. 

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 29 de maio de 2019. 

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

Relator 

(Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 30/05/2019)”” 

 

 Ao julgar os embargos de declaração Ministeriais, o C. 

1º Grupo de Direito Criminal assim decidiu: 
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Assim decidindo, o C. Grupo de Direito Criminal contrariou e 

negou vigência ao disposto no artigo 16 da Lei 10826/03 (posse ilegal de arma e 

munição de uso restrito), autorizando o presente inconformismo, com base na 

alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 

 

““FURTO - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE 

USO RESTRITO - CRIMES AUTÔNOMOS. Os crimes de furto e 

de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito 

são autônomos. A posse e guarda ilegal de armas e munições 

de uso restrito, de propriedade do Exército Brasileiro, 

subtraídas aproximadamente quatro anos antes, configuram 

delito autônomo do artigo 16 da Lei 10826/03, não havendo 

que se falar em mero exaurimento do crime de furto.” 

 

 

 

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL (ARTIGO 16 DA LEI 10826/03) 

 

   O artigo 16 da Lei 10826/03 está assim redigido: 
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Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso 
restrito 

        Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, 
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda 
que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, 
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, 
acessório ou munição de uso proibido ou restrito, 
sem autorização e em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar: 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.” 

 

 

    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 o crime do artigo 16 da Lei 10826/03 seria mero exaurimento 

do crime de furto anterior, independentemente do tempo decorrido entre os 

fatos, da autonomia das condutas e da diversidade de objetividade jurídicas dos 

delitos.  

  O crime do artigo 16 da Lei 10826/03 e o crime de furto são 

autônomos.  
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As objetividades jurídicas tuteladas são diversas, pois, enquanto o 

crime de furto tutela apenas o patrimônio, o crime do Estatuto do 

desarmamento tutela a incolumidade pública.  

Se o agente, após subtrair as armas e munições, permanecer em 

poder delas, guardando-as, possuindo-as, portando-as, sem autorização a tanto, 

estará cometendo um novo crime, autônomo, já que o delito de porte ou posse 

ilegal de arma de fogo possui objetividade jurídica e momento consumativo 

distintos ao crime de furto. 

Em se tratando de armas de fogo, não assiste razão ao acórdão 

Estadual em fundamentar mero exaurimento da conduta de furto, já que a 

simples conduta de posse, guarda e porte de armas e munições de uso restrito, 

sem autorização ou licença, constituem crime autônomo. 

Assim, não possuindo o réu autorização para possuir e portar 

referidos armamentos, a opção de permanecer com a posse e guarda de 

referidos objetos anteriormente subtraídos, evidentemente, configura nova 

conduta, devendo ser condenado pelo crime autônomo do artigo 16 da Lei 

10826/03. 

  O próprio tempo decorrido entre as condutas, quase quatro anos, 

demonstra inquestionavelmente a diversidade de condutas. 

   Com efeito, no caso concreto, como reconhecido pelo v. acórdão, o 

réu, na condição de militar, subtraiu armas e munições de uso restrito, 

pertencentes ao Exército Nacional, entre 2008 e 2009, fatos pelos quais foi 

condenado, na Justiça Castrense, como incurso no artigo 240, §6º do CPM. 

  Após, em 2012, policiais civis fizeram diligências, já que havia 

notícias de que o réu estaria envolvido no comércio ilegal de armas e munições, 

ocasião em que apreenderam armas e munições de uso restrito que eram 

guardadas e possuídas, ilegalmente, pelo réu (dentre os objetos de apreensão 

constam: 107 cartuchos íntegros de 9mm LUGER, 8 cartuchos 45mm, 02 

cartuchos íntegros de fuzil calibre 5.56mm), fatos pelos quais o réu restou 



 

 

 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 

denunciado (conforme fls. 21 e seguintes), que restou condenado na Justiça 

comum como incurso no artigo 16 da Lei 10826/03. 

  Veja-se que o réu não foi surpreendido em poder do armamento 

nos instantes que se confundem com a própria consumação do furto, mas sim 

após quase quatro anos da subtração, em diligências realizadas em razão de 

notícia de que estaria envolvido no comércio ilegal de armas. 

  Evidente, assim, a autonomia das condutas em análise, não 

havendo que se falar em mero exaurimento do crime antecedente. 

  Ademais, mantida a decisão proferida na presente revisão 

criminal, estaria por se admitir que o crime mais grave (artigo 16 da Lei 

10826/03) restaria absorvido pelo delito menos grave de furto anterior. 

  Em caso semelhante, o C. STJ assim decidiu quanto à autonomia do 

crime de porte de arma anteriormente receptada, cujos argumentos aplicam-se 

integralmente ao presente caso: 

 
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.275.549 - TO (2018/0081897-9) 

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

AGRAVANTE  : THAIMARA CARDOSO FRERES FEITOSA 

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 

AGRAVADO   : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 

DECISÃO 

Decido. 

A Corte local superou o pedido de aplicação da consunção entre os delitos de 

receptação qualificada e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito consoante estes 

fundamentos (e-STJ fls. 143/145):  

Sobre o princípio da consunção, trago a lume as lições de Cleber Masson, em 

seus exatos termos: 

Princípio da consunção ou da absorção: De acordo com o princípio da 

consunção, ou da absorção, o fato mais amplo e grave consome os demais fatos menos 

amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, 

ou ainda como seu mero exaurimento. Por tal razão, aplica-se somente a lei que o tipifica: 

lex consumens derogat legi consumptae. A lei consuntiva prefere a lei consumida. 

Pressupõe, entre as leis penais em conflito, relação de magis para minus, ou seja, de 
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continente para conteúdo, de forma que a lei instituidora de fato de mais longo espectro 

consome as demais. 

Como decorrência da sanção penal prevista para a violação do bem jurídico 

mais extenso, torna-se prescindível e inaceitável a pena atribuída à violação do bem 

jurídico mais restrito, evitando-se a configuração do bis in idem, daí decorrendo a sua 

indiscutível finalidade prática.  

Seus fundamentos são claros: o bem jurídico resguardado 

pela lei penal menos vasta já está protegido pela mais ampla, e a 

prática de um ilícito definido por uma lei penal é indispensável para 

a violação de conduta tipificada por outra disposição legal. 

Essa, aliás, parece ser a posição do Superior Tribunal de Justiça, conforme se 

pode inferir do seguinte precedente:  

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO 

DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS 

PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o princípio da consunção, haverá a 

relação de absorção quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal 

de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo, sendo, portanto, incabível o 

reconhecimento da absorção de um crime mais grave pelo mais leve (Precedentes do STF 

e do STJ). Recurso provido. (STJ - REsp: 878897 SP 2006/0182493-1, Relator: Ministro FELIX 

FISCHER, Data de Julgamento: 15/03/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 

16.04.2007 p. 224) (destaquei) 

Embora haja certa divergência doutrinária sobre o tema, existindo quem não 

firme essa relação de maior e menor gravidade como requisito do princípio em comento, 

como o faz Alberto Silva Franco, entendo que, para fins de consunção deve, sim, haver 

essa relação, sob pena de se permitir que o cometimento de um crime mais grave fique 

impune. 

Do contrário, a morte de alguém (homicídio) praticada para 

fins de viabilizar a subtração de coisa móvel sua (furto) ficaria sem a 

correspondente sanção, o que se revela inimaginável, tanto que, 

para esta hipótese em particular, foi criada figura típica específica, a 

do final do § 3º do art. 157 do CP (latrocínio). E, a meu sentir, essa 

impossibilidade de absorção de um fato pelo outro se revela mais 

acentuada quando os respectivos tipos penais estão a tutelar bens 

jurídicos diversos. Ora, se a ofensa a um bem jurídico praticada pelo 

'crime meio' não for alcançada pelo âmbito de proteção do tipo penal 

que tutela o bem jurídico violado pelo 'crime fim', a sanção aplicada 
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a este em nada contribuirá para a tutela daquele primeiro bem 

jurídico, cuja ofensa permanecerá sem a devida resposta estatal. 

Nota-se, pois, que a aplicação do princípio da consunção pressupõe uma  

relação de maior e menor gravidade entre os fatos envolvidos, contudo, não só; conforme 

bem lembrou o representante ministerial em seu parecer, o qual peço vênia para 

transcrever parcialmente, dada a propriedade com que tratou o tema, além da 

diversidade dos objetos jurídicos vulnerados, devem ser 

considerados, outrossim, seus momentos consumativos: 

(...) Ora, sabe-se que os delitos de posse ilegal de arma e de 

receptação são autônomos e tutelam bens jurídicos diversos. 

Enquanto que de posse ilegal de armas protege a incolumidade 

pública o de receptação assegura o patrimônio. Destarte, quem 

adquire arma de fogo, cuja origem sabe ser criminosa, responde por 

delito contra o patrimônio, no momento em que se apodera da res. 

Posteriormente, se vier a ser flagrado portando a arma, incorrerá na 

infração penal tipificada no art. 12, caput, da Lei nº 10.823/2003. 

Portanto, inadmissível a aplicação do princípio da consunção, porque 

ambos os delitos possuem objetividade jurídica diversa e momentos 

consumativos diferentes.  

Assim, como bem pontuado pelo ilustre julgador, não se aplica neste caso o 

princípio da consunção. Afinal, as ações foram praticadas em épocas muito 

distantes, pois o próprio acusado admitiu que comprou a arma 

aproximadamente 2 meses antes de ser flagrado na posse dela. 

Ademais, os tipos penais em comento visam a proteger bens jurídicos distintos: enquanto 

a receptação atinge o patrimônio do proprietário da coisa, a posse da arma vulnera a 

incolumidade pública'. Destarte, em sendo diversos os bens jurídicos tutelados pelos art. 

180, § 6º do CP e art. 16 da Lei 10.826/03 porte de arma de fogo de uso restrito protege a 

incolumidade pública e o de receptação assegura o patrimônio e ocorridos em momentos 

consumativos distintos, não vejo como este último crime possa absorver aquele primeiro, 

pelo que rejeito a primeira tese recursal. (Grifei.) 

Ao decidir nesses termos, a Corte local o fez em conformidade com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "consolidada no sentido da inaplicabilidade 

da consunção, pois 'a receptação e o porte ilegal de arma de fogo configuram crimes de 

natureza autônoma, com objetividade jurídica e momento consumativo diversos' (HC 

284.503/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/04/2016)" (AgRg no 

REsp n. 1623534/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

10/4/2018, DJe 23/4/2018).  
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No mesmo sentido dessa orientação: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO 

CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 

N. 10.826/2003). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO. CONHECIMENTO DA 

PROVENIÊNCIA ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO. ÔNUS DA DEFESA.  

1. É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte 

ilegal de arma de fogo, por serem diversas a natureza jurídica dos tipos penais. 

[...] 3.  Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1633479/RS, Rel. Ministro 

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018, grifei) HABEAS 

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. 

RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 

CONDUTAS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO 

CONHECIDO. 

[...] 2. Incabível a absorção do crime do art. 180, caput, do Código Penal, pelo 

de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), mediante aplicação do 

princípio da consunção, notadamente pela ocorrência de condutas distintas. Precedente. 

Habeas corpus não conhecido. (HC 434.521/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 

QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018, grifei) 

Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial. 

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 29 de maio de 2019. 

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

Relator 

(Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 30/05/2019)” 

 

  Cabe ressaltar, também, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. 

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. 

IMPROCEDENTE. FURTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 

CONSUNÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA 

DE FOGO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 
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PROCEDENTE. REGIME PRISIONAL. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELAÇÃO 

CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 

 1.    Comprovadas a materialidade e a autoria dos 

crimes de furto simples e de posse ilegal de arma de fogo de 

uso permitido, a condenação é medida que se impõe. 

 2.    O princípio da consunção não se opera quando as 

condutas praticadas pelo agente ocorrem em momentos 

distintos, indicando desígnios autônomos, de maneira que o 

delito do art. 155 do Código Penal não serve de meio para a 

consumação do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. 

 3.    Impõe-se a desclassificação do crime de porte ilegal 

de arma de fogo de uso permitido para posse de arma de fogo 

de uso permitido, quando demonstrado que o acusado 

manteve o artefato, sob sua guarda, no interior de sua 

residência. 

 4.    Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento 

da reprimenda inferior a 4 anos, uma vez que todas as 

circunstâncias judiciais são favoráveis e o réu é primário. 

 5.    Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direitos quando o réu preencher os requisitos 

previstos no art. 44 do Código Penal, pois o crime não foi 

praticado com violência à pessoa, o réu é primário e a pena é 

inferior a 4 anos. 

 6.    Uma vez assegurado o regime inicial aberto para o 

cumprimento da pena, impõe-se a reforma da sentença no 

que tange à proibição de recorrer em liberdade, pois se trata 

de determinações incompatíveis entre si. 
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 7.    Apelação conhecida e parcialmente provida. 

(Acórdão n.1060826, 20160210044066APR, Relator: WALDIR 

LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES 

CAVALCANTI,  3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 

16/11/2017, Publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: 184/191)” 

 

 

3. DO PEDIDO 

 

  Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal (artigo 16 da Lei 10826/03), o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO aguarda seja deferido o processamento 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 proferido nos autos de revisão criminal (fls. 

616/619), com restabelecimento da r. sentença condenatória nos autos 

principais (0004431-86.2012.8.26.0348) e das penas lá aplicadas. 

                                  São Paulo, 26 de agosto de 2019. 

  

VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

    FÁBIO BRAMBILLA 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 

 (PORTARIA Nº 7904/16 – DOE DE 08.07.2016) 


