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Tese 343 

CORRUPÇÃO ATIVA – ATIPICIDADE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME 

CONEXO QUE MOTIVOU A PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA – 

IMPOSSIBILIDADE. 

O crime de corrupção ativa consuma-se com a mera oferta ou promessa 

de vantagem indevida ao funcionário público, sendo irrelevante para a sua 

configuração a absolvição do acusado pelo crime conexo, que motivou a 

prática do delito do artigo 333 do Código Penal.  

 (D.O.E., 29/03/2012, p. 105) 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

no uso de suas atribuições legais, nos autos de APELAÇÃO 
CRIMINAL Nº 0203863-63.2010.8.26.0346, Comarca de 

Martinópolis, em que figura como apelante A.A.A., com fundamento no 

artigo 105, III, letras “a” e “c”, da Constituição da República, artigo 255, 

§ 2o, do RISTJ, artigo 26 da Lei nº 8.038/90 e artigo 541 e parágrafo 

único do Código de Processo Civil, vem perante Vossa Excelência interpor 

RECURSO ESPECIAL  para o COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, de v. acórdão da Egrégia Primeira Câmara Criminal, 

pelos motivos adiante aduzidos. 

 

 

 

1. A SÍNTESE DOS AUTOS 

  

A.A.A. foi condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da 

Comarca de Martinópolis (autos n° 0203863-63.2010), por infração ao 

art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03 e ao art. 333, caput, do Código Penal, 

a cumprir um total de quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, 
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além do pagamento de vinte dias-multa, substituída a pena prisional por 

duas restritivas de direitos (fls. 87/95). 

Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

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

pelo seu improvimento (fls. 138/140). 

Todavia, a Egrégia 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, por votação unânime, deu provimento ao apelo defensivo, 

para absolver o réu A.A.A. dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de 

corrupção ativa, de conformidade com o voto do relator Des. Figueiredo 

Gonçalves (fls. 146/151), a seguir transcrito: 

 

“O apelante foi denunciado como incurso no artigo 
14, caput, da Lei 10.826/03 e no artigo 333, caput, do Código 
Penal, em razão de fato ocorrido no dia 10 de outubro de 2010, 
por volta das 21h48, quando portava arma de fogo, tipo pistola, 
marca “Beretta”, calibre 22, número 144.422, conforme auto de 
exibição e apreensão de fls. 13-14. Consta, ainda, que na mesma 
data e local, ofereceu vantagem indevida ao policial militar Paulo 
Januário da Silva, para determiná-lo a omitir ato de ofício. Foi 
condenado por ambos os crimes, à pena total de 4 anos de 
reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 
dias-multa, no piso, substituída a carcerária por duas restritivas 
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, 
pelo mesmo período da condenação, em entidade a ser designada 
em sede de execução criminal, e prestação pecuniária, no 
importe de dois salários mínimos, a serem pagos à entidade 
pública ou privada com destinação social, também a ser 
designada em sede de execução criminal. Foi condenado, por fim, 
às custas judiciais (fls. 87-95). 

Apela da sentença, buscando a absolvição com 
fundamento na fragilidade do conjunto probatório. Ainda, pugna 
pelos benefícios da justiça gratuita (fls. 103-112). 

Contrarrazões às fls. 119-127. 
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A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no 
sentido do não provimento ao recurso (fls. 138-140). 

É o relatório. 
Reservando-se ao direito de silenciar-se quando 

da lavratura do auto de prisão em flagrante (fl. 7), o 
apelante, em sede judicial, confessou parcialmente os fatos, 
pois, embora houvesse admitido o porte da arma 
apreendida, asseverando assim ter procedido em razão de 
momentânea falta de responsabilidade, negou tivesse 
oferecido qualquer quantia aos policiais que o abordaram. 
Disse ganhar, como diarista, R$ 15,00 à R$ 20,00 por dia 
(fls. 84-85). 

De outro lado, foi contrariado pelos policias Paulo 
Januário da Silva e Wanderlei Souza de Azevedo, que de forma 
uníssona e coerente, asseveraram a abordagem e seus 
desdobramentos. Segundo seus relatos, à data dos fatos, 
patrulhavam a represa de Martinópolis, onde ocorria um evento, 
quando foram informados de que haveria alguém armado no bar 
do Zorro. Foram ao local, onde abordaram o réu, que trazia 
consigo uma arma calibre 22, marca Beretta, munida com cinco 
projéteis. 

Questionado, disse não possuir porte de arma. Paulo 
asseverou que o réu teria lhe oferecido dinheiro, podendo 
arrumar o valor de até R$ 3.000,00, pois seria proprietário de um 
“lanche” próximo ao Shopping de Presidente Prudente. Por sua 
vez, Wanderlei disse ter presenciado a oferta dirigida a seu 
parceiro de farda (fls. 81-82). 

Roberto Cesário de Oliveira, proprietário do 
estabelecimento onde se deram os fatos, indagado em juízo, disse 
não ter presenciado os fatos, pois estava trabalhando na cozinha. 
Em verdade, só soube do ocorrido quando a polícia retirava o réu 
de dentro do bar. Não o viu armado, tampouco oferecendo 
dinheiro ao policial (fl. 83). 

O laudo de fls. 40-42, efetuado no objeto 
apreendido, asseverou sua ineficácia para produção de disparos, 
quer em função da inoperância do carregador, quer pelos danos 
encontrados no pino percutor. Logo, não se prestava como 
instrumento ofensivo, sendo incapaz de ofender a integridade 
física de alguém, não se constituindo, senão aparentemente, em 
arma. 
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Assim, pelo que se depreende dos autos, o conjunto 
probatório amealhado permitia a absolvição do réu, assistindo 
razão à combativa defesa. 

Embora seja certo que a Lei 10.826/2003, equipare 
a posse ou porte de munição à mesma situação de quem possui 
ou porta arma de fogo, reservando a ambas idêntica censura 
penal, é de se ver que a norma proibitiva não deve ser 
interpretada literalmente. Os artigos 12 e 14 do Estatuto do 
Desarmamento preocupam-se com a posse ou porte de munição 
em quantidade expressiva, ou de características especiais, que 
demonstre ainda quando apreendida isoladamente, sem a 
existência das armas a que serviria sinais indicativos de que 
fosse destinada ao fornecimento ou utilização imediata. O delito 
de posse ou porte, portanto, é de perigo à incolumidade pública 
das pessoas e à segurança da coletividade, ao qual o Estado 
pretende antecipar-se, coibindo a utilização posterior. 

Entretanto, na hipótese vertente, uma vez 
considerada a arma ineficaz para disparos e, assim, inapta para 
ofender o bem jurídico tutelado, mais insignificante do ponto de 
vista jurídico e da potencial lesividade é o porte de cinco cápsulas 
íntegras, sem a mínima possibilidade de serem deflagradas, não 
havendo como se evidenciar a conduta censurada no tipo penal. 
Inexistente a prova de que o acusado fosse destiná-las ao 
fornecimento a terceiros, não há o risco naquele porte, capaz de 
ameaçar o bem jurídico tutelado. 

Nesse sentido, realizando-se interpretação 
teleológica da norma jurídica em apreço, embora não esteja 
definida quantidade específica de munição incriminada, é 
razoável acreditar que a intenção do legislador seja coibir a posse 
de quantidade significativa, emprestando efetivo potencial lesivo 
à conduta, uma vez que essa situação evidenciaria a 
possibilidade de fornecimento a terceiro para práticas ilícitas ou 
para possibilitar a ação de organizações criminosas. 

Entretanto, se não demonstrada qualquer daquelas 
hipóteses no processo, é de se concluir não ter existido lesão ao 
bem jurídico, sequer colocado, naquelas circunstâncias, em 
situação de perigo, não podendo incidir a censura penal. 

Portanto, o fato analisado nestes autos deve ser 
considerado atípico. 

O mesmo se argumente no tocante à imputação 
relativa ao crime remanescente, pois, o injusto típico 
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consubstanciado na corrupção ativa visa atingir a moralidade da 
Administração Pública, posta em cheque pela intenção do agente 
de conduzir o funcionário público a praticar ato contrário ao 
dever de ofício. Entretanto, para que o regular funcionamento da 
administração seja colocado em risco, é necessário que a 
conduta do agente seja relevante, capaz de realizar a promessa 
da vantagem indevida, o que poderia causar escândalo pelo 
simples conhecimento da oferta, independentemente de sua 
concretização. 

Porém, se alguém é preso por suposto cometimento 
de crime, desprovido da quantia ofertada, sem que haja notícia 
de possibilidade de escândalo público posto que o fato sequer 
chegou a conhecimento de outras pessoas, não se pode tomar 
como séria a oferta, de molde a colocar em risco a moralidade 
administrativa. Assim, a conduta não ganha relevância própria 
do injusto típico sancionado na norma do artigo 333 do Código 
Penal, sendo desproporcional a condenação. 

Portanto, é de rigor seja o acusado absolvido 
também por esse crime. 

Ante tais motivos, dá-se provimento ao apelo de 
A.A.A., para absolvê-lo dos crimes de porte de arma de fogo e de 
corrupção ativa, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código 
de Processo Penal”. 
 

 

 

Assim decidindo, a Egrégia Câmara Criminal contrariou o 

disposto nos artigos 14, caput, da Lei n° 10,826/03 e 333 do Código 

Penal, além de dissentir de anterior julgado do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, no tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, 

legitimando, assim, a interposição deste recurso pelas alíneas “a” e “c”, 

do inc. III, do art. 105, da Constituição Federal. 
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2. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

 

 

- CONTRARIEDADE AO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N° 10.826/03 

 

 

 Dispõe o art. 14, caput, da Lei 10.826, de 22 de dezembro 

de 2003 (Estatuto do Desarmamento): 

 

“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 reglamentar”. 

 

 

Tal norma penal incriminadora tem como objetividade 

jurídica a proteção da paz social, que não pode restar comprometida pelo 

simples porte, posse, transporte etc. de arma de fogo, de uso permitido, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar. 
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A prática de quaisquer das condutas tipificadas oferece 

potencial poder de lesão ao bem jurídico protegido. Para caracterização do 

crime não se exige esteja a arma de fogo, no momento, apta para 

disparo. 

O que se pretende proteger com a tipificação do Estatuto do 

Desarmamento não é simplesmente a incolumidade pessoal, mas, sim, 

tutelar-se de forma direta um dos aspectos da segurança coletiva, como o 

controle, através do registro, de armas de fogo, tornando-se mesmo a sua 

eficácia irrelevante; a atipicidade objetiva somente se justifica em caso de 

réplica obsoleta. 

É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão 

competente, sendo vedadas, até mesmo, a fabricação, a venda, a 

comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de 

armas de fogo, que com estas se possam confundir (art. 3º e art. 26, 

ambos do Estatuto do Desarmamento). 

No caso presente, nas circunstâncias de tempo e lugar 

descritas na denúncia, o recorrido Alex encontrava-se em um bar, 

portando ostensivamente uma pistola da marca “Beretta”, calibre 22, de 

uso permitido, municiada, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, quando foi surpreendido por policiais 

militares. Na mesma oportunidade, aliás, o réu Alex ofereceu ao policial 

militar Paulo Januário da Silva a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

para que ele não tomasse as devidas providências para a repressão do 

delito. Como a oferta foi recusada, Alex aumento o valor de sua proposta 

para R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro. 
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Ao reconhecer a atipicidade da conduta dos recorridos, o v. 

acórdão contrariou ou mesmo negou vigência a essa lei federal, 

justificando assim o devido reparo através do presente Recurso Especial. 

 

 

- DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 A Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

julgando um precedente semelhante, nos autos de HABEAS CORPUS nº 

93.275/MG, rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. em 

16/09/2008, DJe 03/11/2008, acórdão que se oferta como 

paradigma e que foi publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência (cuja cópia ora se apresenta em separado),adotou o 

seguinte entendimento, conforme a sua ementa: 

 

HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 16 
DA LEI 10.826/03. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
DISCUSSÃO SOBRE EFICIÊNCIA A ARMA. IRRELEVÂNCIA 
PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. ORDEM DENEGADA. 

1. Hipótese em que juiz criminal deferiu a realização de 
nova prova pericial requerida pela acusação para avaliar a 
eficácia da arma de fogo apreendida. A necessidade de 
dilação probatória para resolver matéria de fato ainda 
controvertida inviabiliza o conhecimento da pretensão de 
trancamento da ação penal pela via do habeas corpus. 

2. A objetividade jurídica dos crimes tipificados na Lei de 
Porte de Armas não se restringe à incolumidade pessoal, 
alcançando, por certo, também, a liberdade pessoal, 
protegidas mediatamente pela tutela primária dos níveis 
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da segurança coletiva, o que determina a irrelevância da 
eficácia da arma para a configuração do tipo penal. 

3. O laudo pericial da arma, apto a atestar a sua eficiência 
lesiva, seja nulo, seja ausente, não desconfigura o crime 
de porte ilegal de arma previsto no art. 16 da Lei 
10.826/03, que revogou a Lei 9.437/97, uma vez que não 
prejudica a verificação da materialidade delitiva. 

4. Ordem denegada. 

 

 

 

 Eis o v. acórdão: 

 

 

“RELATÓRIO 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA: 

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com 
pedido de liminar, impetrado em favor de WESLLEY FELIPE 
HENRIQUES SILVA, denunciado por porte ilegal de arma de uso 
permitido com numeração raspada (art. 16 da Lei 10.826⁄03). 

Insurgem-se os impetrantes contra acórdão prolatado pela 
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, que denegou a ordem ao writ originário (HC 
1.00000.07.450630-4⁄000), assim ementado (fl. 72): 

 "HABEAS CORPUS" – PORTE DE ARMA DE FOGO – 
INEFICIÊNCIA CONSTATADA NA FASE DO INQUÉRITO – 
PEDIDO DE NOVA PERÍCIA NA AÇÃO PENAL – 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA 
DE JUSTA CAUSA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA. 
Indícios de autoria e prova da existência do crime são 
elementos suficientes para a instauração da ação penal, 
de modo que se a ação descrita na denúncia comporta, 
sem maiores digressões, os elementos descritivos na 
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capitulação, impossível o trancamento da ação penal por 
ausência de justa causa, mesmo que o relatório policial 
tenha sustentado a inexistência de condições probatórias a 
sustentarem o indiciamento. O simples fato de portar 
arma de fogo sem a indispensável autorização é ação 
típica em tese, sendo que a eficiência do artefato e da 
munição seria questão impossível de se deslindar na via 
estreita do 'habeas corpus', mormente quando controversa 
por se pretender nova perícia de eficiência, sendo que a 
relevância de tal circunstância deve ser deixada à 
avaliação final do processo, após a colheita de provas. 
Ordem denegada. 

  

Sustentam, em síntese, ausência de justa causa para a ação 
penal, uma vez que a prova pericial constatou a ineficiência da 
arma de fogo portada pelo paciente, motivo pelo qual requerem, 
com liminar, o trancamento da ação penal. 

Indeferido o pedido de liminar e dispensadas as informações 
(fl. 85). 

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do 
Subprocurador-Geral da República SAMIR HADDAD, opinou pela 
denegação da ordem (fls. 88⁄92). 

É o relatório. 

 

VOTO 

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA (Relator): 

“Conforme relatado, os impetrantes buscam o trancamento da 
ação penal, ao argumento de que a prova pericial constatou a 
ineficiência da arma de fogo portada pelo paciente. 

De início, extrai-se dos autos que o juízo criminal deferiu a 
realização de nova prova técnica do artefato requerida pela 
acusação. Assim, conforme apontado pelo Parquet, "a matéria 
sobre a qual se ampara o pleito de concessão da ordem 
demonstra-se controvertida e, nesse passo, sua análise é inviável 
na via estrita do habeas corpus" (fl. 89). 
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Ainda que assim não fosse, a objetividade jurídica dos 
crimes tipificados na Lei de Porte de Armas não se restringe à 
incolumidade pessoal, alcançando, por certo, também, a 
liberdade pessoal, protegidas mediatamente pela tutela primária 
dos níveis da segurança coletiva, o que determina a irrelevância 
da eficácia da arma para a configuração do tipo penal. 

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Superior 
Tribunal: 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PORTE 
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. 
IRRELEVÂNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. 
TIPICIDADE RECONHECIDA. 

Este Eg. Tribunal Superior pacificou o entendimento de 
que, para a configuração do delito previsto no art. 10 da 
Lei nº 9.437⁄97, basta  que o agente porte arma de fogo 
sem autorização ou em desacordo com a determinação 
legal, o que torna irrelevante o fato de a arma encontrar-
se desmuniciada. 

Ordem denegada. (HC 39.464⁄RJ, Rel. Min. JOSÉ 
ARNALDO DA FONSECA, DJ 7⁄3⁄05) 

  

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 10 DA LEI N.º 
9.437⁄97. TIPICIDADE RECONHECIDA. 

1. Para a configuração do delito previsto no art. 10 da Lei 
n.º 9.437⁄97, basta que o agente porte a arma de fogo 
sem autorização ou em desacordo com a determinação 
legal, o que torna irrelevante o fato de a arma encontrar-
se no porta-malas e desmuniciada. Precedentes. 

2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 
302.148⁄MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 24⁄11⁄03) 

  

Dessa forma, o laudo pericial da arma, apto a atestar a sua 
eficiência lesiva, seja nulo, seja ausente, não desconfigura o 
crime de porte ilegal de arma previsto no art. 16 da Lei 
10.826⁄03, que revogou a Lei 9.437⁄97, uma vez que não 
prejudica a verificação da materialidade delitiva. Essa é 
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orientação dominante nesta Corte, da qual são exemplos os 
seguintes precedentes: 

PENAL. PROCESSO PENAL. ARMA DE FOGO. PORTE 
ILEGAL. PERÍCIA. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA  

1. A ausência, bem como a nulidade, de perícia relativa à 
prestabilidade da arma de fogo apreendida não 
representa impedimento à condenação pela prática do 
crime previsto no art. 10 da Lei n.º 9.437⁄97, uma vez 
que não descaracteriza a conduta típica. 

2. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte 
provido.  (REsp 708.327, Rel. Min. JOSE ARNALDO DA 
FONSECA, DJ 5⁄9⁄05) 

  

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. 
NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EFICÁCIA DA 
ARMA. PERSISTÊNCIA DA FIGURA TÍPICA DO ART. 10, 
DA LEI N.º 9.437⁄97. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

I.A nulidade do laudo pericial de constatação de eficácia 
da arma não descaracteriza o crime previsto no art. 10, 
da Lei n.º 9.437⁄97, se evidenciado que, em momento 
algum, a funcionalidade e eficácia da arma não foi 
recusada. Precedentes.  

II. Irresignação que merece ser provida, para 
restabelecer a sentença de primeiro grau. 

III. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 
714.204⁄RS, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 23⁄5⁄05) 

  

PROCESSUAL PENAL. AÇÃO. TRANCAMENTO. PORTE 
ILEGAL DE ARMA. ART. 10 DA LEI Nº 9.437⁄97. CRIME 
EM TESE. PERÍCIA DE FUNCIONALIDADE. 
DISPENSABILIDADE.  

1 - Atestada a existência do crime do art. 10 da Lei nº 
9.437⁄97, pelo menos em tese, o trancamento da ação 
penal apresenta-se descabido, notadamente se tem como 
fundamento a falta de perícia, atestando a funcionalidade 
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da arma de fogo, dado totalmente dispensável, ante a 
constatação de ser o delito de mera conduta.  

2 - Ordem denegada. (HC 18.957⁄PE, Rel. Min. 
FERNANDO GONÇALVES, DJ 18⁄2⁄02) 

  Ante o exposto, denego a ordem. 

É como voto.” 

 

 

 O dissídio pretoriano entre a decisão da Corte Paulista e o 

entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça emerge da prolação do 

julgado recorrido. 

 

 

- Demonstração Analítica 

 

 

 Para o v. acórdão recorrido: 

 

“O laudo de fls. 40-42, efetuado no objeto 
apreendido, asseverou sua ineficácia para produção de 
disparos, quer em função da inoperância do carregador, quer 
pelos danos encontrados no pino percutor. Logo, não se 
prestava como instrumento ofensivo, sendo incapaz de 
ofender a integridade física de alguém, não se constituindo, 
senão aparentemente, em arma. 

Assim, pelo que se depreende dos autos, o 
conjunto probatório amealhado permitia a absolvição do réu, 
assistindo razão à combativa defesa. 

Embora seja certo que a Lei 10.826/2003, 
equipare a posse ou porte de munição à mesma situação de 
quem possui ou porta arma de fogo, reservando a ambas 
idêntica censura penal, é de se ver que a norma proibitiva 
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não deve ser interpretada literalmente. Os artigos 12 e 14 do 
Estatuto do Desarmamento preocupam-se com a posse ou 
porte de munição em quantidade expressiva, ou de 
características especiais, que demonstre ainda quando 
apreendida isoladamente, sem a existência das armas a que 
serviria sinais indicativos de que fosse destinada ao 
fornecimento ou utilização imediata. O delito de posse ou 
porte, portanto, é de perigo à incolumidade pública das 
pessoas e à segurança da coletividade, ao qual o Estado 
pretende antecipar-se, coibindo a utilização posterior. 

Entretanto, na hipótese vertente, uma vez 
considerada a arma ineficaz para disparos e, assim, inapta 
para ofender o bem jurídico tutelado, mais insignificante do 
ponto de vista jurídico e da potencial lesividade é o porte de 
cinco cápsulas íntegras, sem a mínima possibilidade de 
serem deflagradas, não havendo como se evidenciar a 
conduta censurada no tipo penal. Inexistente a prova de que 
o acusado fosse destiná-las ao fornecimento a terceiros, não 
há o risco naquele porte, capaz de ameaçar o bem jurídico 
tutelado. 

Nesse sentido, realizando-se interpretação 
teleológica da norma jurídica em apreço, embora não esteja 
definida quantidade específica de munição incriminada, é 
razoável acreditar que a intenção do legislador seja coibir a 
posse de quantidade significativa, emprestando efetivo 
potencial lesivo à conduta, uma vez que essa situação 
evidenciaria a possibilidade de fornecimento a terceiro para 
práticas ilícitas ou para possibilitar a ação de organizações 
criminosas. 

Entretanto, se não demonstrada qualquer 
daquelas hipóteses no processo, é de se concluir não ter 
existido lesão ao bem jurídico, sequer colocado, naquelas 
circunstâncias, em situação de perigo, não podendo incidir a 
censura penal. 

Portanto, o fato analisado nestes autos deve ser 
considerado atípico”. 

 

 

 De modo inverso, o v. aresto paradigma dispôs: 
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“Conforme relatado, os impetrantes buscam o 
trancamento da ação penal, ao argumento de que a prova 
pericial constatou a ineficiência da arma de fogo portada 
pelo paciente. 

De início, extrai-se dos autos que o juízo criminal 
deferiu a realização de nova prova técnica do artefato 
requerida pela acusação. Assim, conforme apontado pelo 
Parquet, "a matéria sobre a qual se ampara o pleito de 
concessão da ordem demonstra-se controvertida e, nesse 
passo, sua análise é inviável na via estrita do habeas corpus" 
(fl. 89). 

Ainda que assim não fosse, a objetividade jurídica 
dos crimes tipificados na Lei de Porte de Armas não se 
restringe à incolumidade pessoal, alcançando, por certo, 
também, a liberdade pessoal, protegidas mediatamente pela 
tutela primária dos níveis da segurança coletiva, o que 
determina a irrelevância da eficácia da arma para a 
configuração do tipo penal. 

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste 
Superior Tribunal: 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. 
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. 
IRRELEVÂNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. 
TIPICIDADE RECONHECIDA. 

Este Eg. Tribunal Superior pacificou o 
entendimento de que, para a configuração do delito previsto 
no art. 10 da Lei nº 9.437⁄97, basta  que o agente porte arma 
de fogo sem autorização ou em desacordo com a 
determinação legal, o que torna irrelevante o fato de a arma 
encontrar-se desmuniciada. 

Ordem denegada. (HC 39.464⁄RJ, Rel. Min. JOSÉ 
ARNALDO DA FONSECA, DJ 7⁄3⁄05) 

  
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 10 DA LEI N.º 

9.437⁄97. TIPICIDADE RECONHECIDA. 
1. Para a configuração do delito previsto no art. 

10 da Lei n.º 9.437⁄97, basta que o agente porte a arma de 
fogo sem autorização ou em desacordo com a determinação 
legal, o que torna irrelevante o fato de a arma encontrar-se 
no porta-malas e desmuniciada. Precedentes. 
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2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 
302.148⁄MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 24⁄11⁄03) 

  
Dessa forma, o laudo pericial da arma, apto a 

atestar a sua eficiência lesiva, seja nulo, seja ausente, não 
desconfigura o crime de porte ilegal de arma previsto no art. 
16 da Lei 10.826⁄03, que revogou a Lei 9.437⁄97, uma vez que 
não prejudica a verificação da materialidade delitiva. Essa é 
orientação dominante nesta Corte, da qual são exemplos os 
seguintes precedentes: 

PENAL. PROCESSO PENAL. ARMA DE FOGO. 
PORTE ILEGAL. PERÍCIA. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA  

1. A ausência, bem como a nulidade, de perícia 
relativa à prestabilidade da arma de fogo apreendida não 
representa impedimento à condenação pela prática do crime 
previsto no art. 10 da Lei n.º 9.437⁄97, uma vez que não 
descaracteriza a conduta típica. 

2. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte 
provido.  (REsp 708.327, Rel. Min. JOSE ARNALDO DA 
FONSECA, DJ 5⁄9⁄05) 

  
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE 

ARMA. NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EFICÁCIA 
DA ARMA. PERSISTÊNCIA DA FIGURA TÍPICA DO ART. 10, 
DA LEI N.º 9.437⁄97. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A nulidade do laudo pericial de constatação de 
eficácia da arma não descaracteriza o crime previsto no art. 
10, da Lei n.º 9.437⁄97, se evidenciado que, em momento 
algum, a funcionalidade e eficácia da arma não foi recusada. 
Precedentes.  

II. Irresignação que merece ser provida, para 
restabelecer a sentença de primeiro grau. 

III. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 
714.204⁄RS, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 23⁄5⁄05) 

  
PROCESSUAL PENAL. AÇÃO. TRANCAMENTO. 

PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 10 DA LEI Nº 9.437⁄97. 
CRIME EM TESE. PERÍCIA DE FUNCIONALIDADE. 
DISPENSABILIDADE.  

1 - Atestada a existência do crime do art. 10 da 
Lei nº 9.437⁄97, pelo menos em tese, o trancamento da ação 
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penal apresenta-se descabido, notadamente se tem como 
fundamento a falta de perícia, atestando a funcionalidade da 
arma de fogo, dado totalmente dispensável, ante a 
constatação de ser o delito de mera conduta.  

2 - Ordem denegada. (HC 18.957⁄PE, Rel. Min. 
FERNANDO GONÇALVES, DJ 18⁄2⁄02) 

 Ante o exposto, denego a ordem. 
É como voto. 

 (em anexo) 

 

 Em suma, enquanto, para r. decisão recorrida, “ ... uma 

vez considerada a arma ineficaz para disparos e, assim, inapta 

para ofender o bem jurídico tutelado, mais insignificante do ponto 

de vista jurídico e da potencial lesividade é o porte de cinco 

cápsulas íntegras, sem a mínima possibilidade de serem 

deflagradas, não havendo como se evidenciar a conduta censurada 

no tipo penal ...”, para a r. decisão paradigma, contrariamente, “a 

objetividade jurídica dos crimes tipificados na Lei de Porte de 

Armas não se restringe à incolumidade pessoal, alcançando, por 

certo, também, a liberdade pessoal, protegidas mediatamente pela 

tutela primária dos níveis da segurança coletiva, o que determina 

a irrelevância da eficácia da arma para a configuração do tipo 

penal”. 

 

 

 Por seu acerto, deve prevalecer este último posicionamento 

jurisprudencial também nestes autos, com a condenação do recorrido pelo 

crime do art. 14, caput, da Lei n° 10,826/03. 
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3 – DA CONTRARIEDADE AO ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL 

 

 Dispõe o artigo 333 do Código Penal: 

 

“Corrupção ativa 

 Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem 

indevida a funcionário, para determiná-lo a praticar, 

omitir ou retardar ato de oficio ...”. 

  

 O crime de corrupção ativa, elencado como um delito 

praticado por particular contra a Administração Pública, tem como objetivo 

reprimir a conduta daquela pessoa que propicia a venalidade da função 

pública. 

 Como lembra DAMÁSIO E. DE JESUS: 

 

 “Procura-se proteger o prestígio e a normalidade do 

funcionamento da Administração Pública. A atividade 

governamental tem sentido dirigido ao bem coletivo, pelo 

que a regularidade administrativa é uma de suas missões. 

Daí a punição a quem corrompe ou procura corromper o 

funcionário público” (cf. Direito Penal, Parte Especial, 1988, 

São Paulo, ed. Saraiva, 4ª ed., vol. 4, p. 199). 
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 As ações físicas que caracterizam o crime são de oferecer ou 

prometer vantagens indevidas. 

 Consuma-se o delito com a simples atividade de oferecer ou 

prometer, por se tratar de delito formal, ainda que o funcionário público 

recuse a vantagem.  

 No dizer de MAGALHÃES NORONHA: 

 

 “A lei não espera que a lesão ou a ofensa ao bem 

tutelado – o interesse da administração – se dê 

efetivamente , se concretize; basta-lhe a possibilidade de 

dano real. É a corrupção ativa um desses delitos, em que, 

como dizia Binding, “a impaciência do legislador se 

antecipa”, situando a consumação na fase da tentativa” 

(cf. Direito Penal, Dos Crimes contra a saúde pública a 

disposições finais, 1986, São Paulo, ed. Saraiva, volume 4, 

17ª edição, p. 319). 

 

 No mesmo sentido preleciona DAMÁSIO E. DE JESUS: 

 

 “Crime formal ou de consumação antecipada, atinge o 

momento consumativo no instante em que o funcionário 

toma conhecimento da oferta ou da promessa. ...” (cf. 

Direito Penal, ob. Cit. p. 201). 
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No caso em apreço, Alex foi processado pela prática do 

crime do art. 333 do CP porque, nas circunstâncias de tempo e lugar 

descritas na denúncia, encontrava-se em um bar, portando 

ostensivamente uma pistola da marca “Beretta”, calibre 22, de uso 

permitido, municiada, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, quando foi surpreendido por policiais militares. Na 

mesma oportunidade, aliás, o réu Alex ofereceu ao policial militar Paulo 

Januário da Silva a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), para que ele 

não tomasse as devidas providências para a repressão do delito. Como a 

oferta foi recusada, Alex aumento o valor de sua proposta para R$ 

3.000,00 (três mil reais) em dinheiro. 

Como se vê, com sua ação ofendeu o bem jurídico tutelado 

e consumou-se no momento que a oferta chegou ao conhecimento do 

policial militar acionado para reprimir a sua conduta anterior de porte 

ilegal de arma de fogo. 

Como basta a mera potencialidade do dano real, como 

alertado por MAGALHÃES NORONHA, não se sustentam os argumentos 

ofertados pela Egrégia Corte para absolver o recorrido do crime de 

corrupção ativa. 

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

333 do Código Penal. 
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4. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA 

 

 Ante o exposto, demonstrado fundamentadamente o dissídio 

jurisprudencial, aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO seja deferido o processamento do presente Recurso Especialpor 

esta Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e 

provimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que seja 

cassada a r. decisão impugnada, condenando-se o recorrido A.A.A. pelos 

crimes dos artigos 14, caput, da Lei n° 10.826/03  e 333 do Código Penal, 

e restaurando-se a r. decisão de primeiro grau de jurisdição. 

São Paulo, 16 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 
 


