
Disparo não absorve porte ilegal de forma automática

PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 10, DA LEI Nº 9.437/97. PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO. REGISTRO. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. UM SÓ 
CONTEXTO  FÁTICO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONFIGURAÇÃO  DE  DELITOS 
AUTÔNOMOS. ENTREGA DE ARMAS PARA A POLÍCIA. CONDUTA PERMITIDA.
I - Esta Corte vem entendendo que a absorção do delito de porte de arma pelo de disparo não 
é automática, dependendo, assim, do contexto fático do caso concreto. Por conseguinte, em se 
tratando  de  contextos  fáticos  distintos,  há  a  possibilidade  de  configuração  de  delitos 
autônomos.
II – In casu, não há imputação de eventual fato delituoso pré-existente ao contexto fático narrado na 
prefacial acusatória (contexto do disparo de arma de fogo). Vale dizer, a denúncia não descreve fato 
anterior  que esteja inserido em outro contexto fático,  de modo a possibilitar  a configuração de 
delitos autônomos. Assim sendo, considerando a narração contida na denúncia, que descreve um 
único contexto fático, deve o delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de 
fogo) ser absorvido pelo disparo de arma de fogo (art. 15 do mesmo diploma legal).
III - De outro lado, a conduta de quem se dirige até delegacia de polícia para entregar arma de fogo 
de uso permitido não pode ser equiparada ao delito de porte ilegal de arma de fogo e ser,  por 
conseguinte, tida como típica e ilícita, uma vez que este comportamento é autorizado pelo Estado 
(artigos 30, 31 e 32, da Lei nº 10.826/2003). Falta, portanto, a esta ação, antinormatividade.
Ordem concedida.
(HC 94673/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 
18/08/2008)

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  PORTE  ILEGAL  E  DISPARO  DE  ARMA  DE  FOGO. 
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 
VERBETE SUMULAR N.º 231 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO-INCIDÊNCIA 
NO CASO EM TELA. CRIMES AUTÔNOMOS.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal em face de circunstância atenuante destoa do 
entendimento cristalizado na Súmula n.º 231 desta Egrégia Corte Superior de Justiça.
2.  Para  aplicação  do  princípio  da  consunção  pressupõe-se  a  existência  de  ilícitos  penais  que 
funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de 
outro delito mais grave.
3.  In  casu,  a  conduta  de  portar ilegalmente  arma não pode  ser absorvida  pelo  crime de 
disparo  de  arma  de  fogo,  porquanto  os  crimes  foram  consumados  em  contextos  fáticos 
distintos, restando evidenciada a existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência 
entre as condutas ou subordinação, não incidindo, portanto, o princípio da consunção.
4. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 672199/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2004, DJ 
13/12/2004, p. 450)
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