Disparo e ou porte de arma em concurso com roubo qualificado pelo uso de arma (não incide
consunção)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. CRIME CONTINUADO. ART.
71 DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da pena, passível de ser sanado por meio de habeas
corpus, depende, necessariamente, da demonstração inequívoca de ofensa aos critérios legais que
regem a dosimetria da resposta penal, de ausência de fundamentação ou de flagrante injustiça.
2. Encontrando-se a pena-base devidamente fundamentada em dados concretos, tais como a alta
reprovabilidade da conduta criminosa e a participação de inimputáveis nos delitos, a sua fixação um
pouco acima do mínimo legal mostra-se proporcional à necessária reprovação e prevenção do
crime.
3. Conforme entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, aplica-se a atenuante prevista no
art. 65, inc. III, letra "d", do Código Penal sempre que a confissão servir para dar suporte à
condenação, mesmo que seja feita de forma parcial.
4. Não se aplica o princípio da consunção quando o delito de disparo de arma de fogo foi
autônomo, não servindo de apoio à preparação ou execução dos crimes de roubo.
5. Nos termos do art. 71 do Código Penal, aplica-se a regra do crime continuado, quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser
havidos como continuação do primeiro.
6. No caso, se os delitos de roubo foram praticados dentro de idêntico contexto, em harmônicas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, guardando entre si unidade de desígnio, incide a
regra da continuidade delitiva. Precedentes do STJ.
7. Ordem parcialmente concedida a fim de, reconhecendo a confissão espontânea e a continuidade
delitiva entre os dois roubos circunstanciados pelo emprego de arma de fogo, reduzir a pena para 17
anos e 6 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 234 dias-multa.
(HC 114620/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
15/10/2009, DJe 16/11/2009)
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTACIADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 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.
2. Incabível o reconhecimento da absorção do delito de porte de arma pelos roubos, quando
caracterizadas condutas autônomas. Precedentes do STJ.
3. Ordem denegada.
(HC 156621/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
15/06/2010, DJe 02/08/2010)
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. "A conduta de portar armas ilegalmente não pode ser absorvida pelo crime de roubo,
quando resta evidenciada a existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência entre as
condutas ou subordinação, não incidindo, portanto, o princípio da consunção" (HC
108.232/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 22/9/08).

2. Recurso especial conhecido e provido para, afastando a aplicação do princípio da consunção
entre os delitos de roubo e porte ilegal de arma de fogo, restabelecer a sentença penal condenatória.
(REsp 1127654/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
29/04/2010, DJe 24/05/2010)
HABEAS CORPUS. PENAL. SEQÜESTRO, ROUBO, PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA
DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO-INCIDÊNCIA NO CASO EM TELA. CRIMES
AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
E UTILIZAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO COMO MAUS
ANTECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. PENA FIXADA COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE.
1. 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.
2. In casu, as condutas de portar armas ilegalmente e disparar arma de fogo em via pública
não podem ser absorvidas pelo crime de roubo, 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.
3. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem
respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código
Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente,
necessária e suficiente para reprovação do crime.
4. Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado
declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica em ofensa ao
preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
5. Na hipótese, o juiz sentenciante, ao considerar desfavoráveis todas as circunstâncias judicias dos
crimes tipificados nos arts.
148, § 2º; 157, § 2º, I e II, 157, § 3º (primeira figura), todos do Código Penal, e 10, § 1º, III, e § 2º,
da Lei n.º 9.437/97, não trouxe, em sua maioria, elementos concretos, capazes de descrever a
conduta do Paciente como de tamanha e especial gravidade, a ponto de ensejar a fixação das penasbases no máximo legal.
6. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a anotação de
inquéritos e processos em andamento não pode ser considerada como maus antecedentes, com a
finalidade de agravar a pena-base.
7. Tendo sido considerado pelo Magistrado a quo, por ocasião da dosimetria da pena, a atenuante da
confissão espontânea, portanto, de forma idêntica ao que ora pretende alcançar o Impetrante, através
do presente writ, inexiste, pois, interesse de agir quanto a esse aspecto.
8. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, concedida parcialmente a ordem para,
mantida a condenação, reformar a sentença e o acórdão no tocante à individualização da pena,
determinando que outra seja proferida em primeira instância, de forma devidamente fundamentada
e sem a consideração dos maus antecedentes, em observância ao princípio da presunção da
inocência. Por se encontrarem em idêntica situação, salvo quanto aos maus antecedentes, que
deverão ser analisados individualmente pelo Juízo monocrático, estendo os efeitos da ordem aos
demais co-réus, a teor do art. 580, do Código de Processo Penal.
(HC 92256/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2008, DJe
29/09/2008)

