
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@mp.sp.gov.br 

145 – Acompanha o presente recurso uma cópia do acórdão do HC 150.564-SO, STJ, oferecido como 
paradigma e publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência 

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

 

 

Índices 

Ementas – excepcionais - ordem alfabética  

Ementas – excepcionais - ordem numérica 

Índice do “CD” 

 

 

Tese 366  

ARMA – PORTE ILEGAL – MUNIÇÃO DE FESTIM – 

CARACTERIZAÇÃO.  

O porte de arma com munição de festim caracteriza o delito do artigo 14 

da Lei nº 10.826/03.  

(D.O.E.,     , p.   )    

 

 

 

 

 

 

 

 



        Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
 

2 

 

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 de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000040-

68.2011.8.26.0075, Vara Distrital de Bertioga, Comarca de Santos, em 

que figura como apelante D.D.L.C.,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 § único do Código 

de Processo Civil, vem perante Vossa Excelência interpor 

RECURSO ESPECIAL para o COLENDOSUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos. 

 

 

1. A SÍNTESE DOS AUTOS 
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 D.D.L.C. foi condenado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara 

Distrital de Bertioga, comarca de Santos, por infração ao artigo 157, § 

2º, inciso I, do Código Penal (duas vezes) e ao artigo 14da Lei 

10.826/03, às penas de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 

(vinte)dias de reclusão, em regime prisional fechado, e pagamento de 

25 (vinte ecinco) dias-multa (fls. 141/149). 

 Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de 

apelação e, após o seu processamento, a douta Procuradoria de 

Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 177/180). 

 Todavia, a Egrégia 12ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: "DERAM 

PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para absolver o apelante da acusação 

de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como para, quanto ao 

crime remanescente, desclassificar a conduta para roubo simples e reduzir as 

reprimendas ao patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, com o 

pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, fixar o regime 

prisional inicial aberto e isentá-lo do pagamento das custas processuais. 

V.U.",de conformidade com o voto do relator Des. Breno Guimarães 

(fls. 187/199), a seguir transcrito: 

 

 
“Ao relatório da r. sentença de fls. 141/149, da lavra do 

ilustreMagistrado, Dr. Baiardo de Brito Pereira Júnior, que se adota e fica 

fazendoparte integrante do presente, acrescenta-se que DOUGLAS 
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DIEGO LAGECANDIANI, qualificado nos autos, foi condenado como 

incurso por duasvezes no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal e 

uma vez no artigo 14da Lei 10.826/03, às penas de 08 (oito) anos, 02 

(dois) meses e 20 (vinte)dias de reclusão, em regime prisional fechado, e 

pagamento de 25 (vinte ecinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, 

além de pagamentosindenizatórios de R$ 120,00 (cento e vinte reais) à 

empresa denominada“Farma Cem” e de R$ 290,00 (duzentos e noventa 

reais) à empresadenominada “Pão de Mel”, com juros de 01% (um por 

cento) ao mês acontar da data do ilícito que ocorreu em cada uma. 

Inconformado, o acusado recorre da r. sentença, postulandosua 

absolvição da acusação de roubo à “Farma Cem” e de posse ilegal 

dearma (fls. 167/168). 

A d. representante ministerial, Dra. Rosana Colletta, 

emcontrarrazões de apelação (fls. 167/169) roga pelo não provimento 

dorecurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória. 

Recurso regularmente processado, com resposta, subiram osautos a 

esta Eg. Corte, manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiçapelo 

desprovimento do recurso (fls. 177/180). 

É o relatório. 

D.D.L.C. foi condenado comoincurso por duas vezes no artigo 157, 

§ 2º, inciso I, do Código Penal e umavez no artigo 14, “caput”, da Lei 

10.826/03, porque, segundo a denúncia,no dia 03 de janeiro de 2011, por 

volta das 09h05, na Avenida AirtonSenna, nº 817, Jardim Paulista, na 

cidade de Bertioga, subtraiu, para si,mediante grave ameaça, exercida 

com emprego de arma de fogo, a quantiade R$ 290,00 (duzentos e 

noventa reais) em dinheiro, pertencentes àempresa denominada “Pão de 

Mel”. Consta, também, que na mesma data,na Rua Tibiriça, em frente ao 

numeral 390, Jardim Albatroz I, na mesmacidade, mantinha sob sua 

guarda e ocultava um revólver, calibre 32, demarca L&C, número 11123, 

arma de fogo, de uso permitido, semautorização e em desacordo com 
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determinação legal e regulamentar. Porfim, consta, ainda, que na data de 

31 de dezembro de 2010, por volta de10h30, na rede “Farma Cem”, 

Jardim Albatroz, na referida cidade,subtraiu, para si, mediante violência e 

grave ameaça exercida com empregode arma de fogo, a quantia de R$ 

120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro,pertencentes à empresa “Farma 

Cem”. 

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de prisãoem 

flagrante de fls. 02/11, pelo boletim de ocorrência de fls. 17/19, peloauto 

de exibição e apreensão de fls. 20, pelo laudo de constatação de fls.92/93 

e pela prova oral colhida. 

Na fase extrajudicial (fls. 10), o acusado informou que adquiriua 

arma de um desconhecido, na cidade de São Sebastião, pelo valor de 

R$30,00 (trinta reais). Asseverou que na padaria “Pão de Mel” se dirigira 

aocaixa e anunciara o roubo, exibindo a arma, por duas vezes, que estava 

emsua cintura. Disse que se retirara do local de bicicleta e partira em 

direçãoa sua casa. Aduziu que, ao andar pelas proximidades do 

supermercado“Caçula”, fora abordado por policiais civis, que o 

conduziram à Delegaciade Polícia de Bertioga, sendo submetido a 

reconhecimento pessoal. 

Informou que, nesse ato, confessara o delito praticado na 

padaria.Acrescentou que, em seguida, conduzira os policiais para sua 

casa, osquais apreenderam as roupas utilizadas no crime, bem como a 

arma defogo, que se encontrava escondida no mato em frente à residência 

ondemora. Também em sede policial, o acusado informou ter praticado 

outroroubo, no dia 31 de dezembro de 2010, tendo como vítima a caixa 

da“Farma Cem”, tendo levado a quantia de aproximadamente R$ 

120,00(cento e vinte reais). 

Em Juízo (fls. 121/121-vº), o acusado assumiu a autoria dodelito 

praticado na padaria “Pão de Mel”, bem como a posse da arma, pelaqual 

pagou a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) que, segundo o depoente,não 



        Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
 

6 

funciona. No entanto, alegou que não praticou o crime cometido contra a 

“Farma Cem”. Asseverou que, em sede policial, foi forçado 

pelosmilicianos a assumir a prática do crime contra a farmácia. Indagado 

sobrea razão pela qual o perito criminal atestou a eficiência da arma de 

fogo,considerando que o acusado disse que ela não funcionava, 

respondeu quejá a havia testado contra si, no período que fazia uso de 

drogas. 

Acrescentou que desconhece o que é munição de festim. Por 

fim,informouque não sabe dizer por que uma das vítimas do crime 

ocorrido na farmáciao reconheceu como seu autor. 

Tanto em sede policial (fls. 08), como em Juízo (fls. 105/105-vº), a 

vítima VILMA APARECIDA VILLAR DOS ANJOS, informou que 

éoperadora de caixa na padaria “Pão de Mel” e que, no dia dos fatos, 

estavano cumprimento de suas funções, quando um indivíduo deu voz 

deassalto, mostrando-lhe uma arma de fogo. Em seguida, a vítima 

entregarao dinheiro que estava no caixa ao mesmo indivíduo, o qual, de 

bicicleta, seretirara do local imediatamente. Acrescentou que o autor do 

roubo aindacumprimentara o proprietário de estabelecimento, o 

sr.CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, no momento em que se 

retirava do local com ares delicta. Disse que comunicara o ocorrido a seu 

patrão, o sr.CARLOS, oqual acionara a polícia. Informou que os 

milicianos, após tomaremconhecimento dos fatos, avistaram as imagens 

das câmeras do circuitointerno e saíram à procura do indivíduo com as 

mesmas característicasdaquele que realizou o roubo. Por fim, após 

captura, a vítima reconheceraa pessoa de D.D.L.C. como autor do delito.  

Arespeito do dinheiro subtraído, disse que o suspeito alegara tê-lo 

gastadoem um supermercado da cidade. 

A testemunha de acusação CARLOS EDUARDO DOSSANTOS, 

em sede policial (fls. 09) e em Juízo (fls. 106/106-vº), disse que,no 

momento dos fatos, se encontrava no escritório da padaria “Pão de Mel”. 
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Afirmou que um indivíduo que estava no caixa cumprimentara-lhe 

edeixara o local de bicicleta. Asseverou que, logo em seguida, fora 

informadopela vítima e funcionária VILMA APARECIDA VILLAR 

DOS ANJOS queeste indivíduo acabara de assaltá-la, e acionara a 

polícia logo em seguida. 

Informou que, após assistirem as imagens do circuito interno, 

osmilicianos saíram no encalço do suspeito. Disse que, quando 

compareceraem sede policial para registrar o boletim de ocorrência, os 

milicianos oconvidaram para efetuar o reconhecimento, momento em que 

apontaraD.D.L.C. como autor do roubo. Por fim, aduziuque os policiais 

se dirigiram até a casa do suspeito, encontrando nestelocal a arma de 

fogo e a roupa utilizadas no crime. Quanto à importânciasubtraída, disse 

que o suspeito alegara tê-la gastado em um supermercadoda cidade. 

A outra testemunha de acusação, o policial civil 

ADOLFOMASANORI YOKODA, em sede policial (fls. 04/05) e em 

Juízo (fls.107/107-vº), disse que fora acionado pelo proprietário da 

padaria “Pão deMel”, o sr. CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, o 

qual informou que umindivíduo, mediante mostra de arma de fogo, 

subtraíra de sua funcionária,a importância de R$ 290 (duzentos e noventa 

reais), e se retirara do localem uma bicicleta. O depoente asseverou que 

fora até o local dos fatos e,após assistir as imagens gravadas pelo circuito 

interno do estabelecimento,efetuou diligências nas redondezas. Afirmou 

que encontrara um indivíduocom as mesmas características daquele 

presente nas imagens, abordara-oe o conduzira até a Delegacia. Disse 

que, após reconhecimento pessoal, asvítimas reconheceram a pessoa de 

D.D.L.C.como autor do delito. Acrescentou que após o reconhecimento 

das vítimase a exibição das imagens do circuito interno da padaria “Pão 

de Mel”, o suspeito DOUGLAS acabara por confessar o crime. Segundo 

o depoente, osuspeito conduzira os policiais até sua casa, mostrando-lhes 

onde seencontravam as roupas utilizadas no delito, bem como o local 
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ondeocultou a arma de calibre 32. Informou que o suspeito alegara ter 

dado aquantia de R$ 40,00 (quarenta reais) a pessoa de nome LUIZ e 

gastara orestante em um supermercado. Também disse que o acusado 

adquirira aarma de um desconhecido, na cidade de São Sebastião, pelo 

valor de R$30,00 (trinta reais) e que o mesmo assumira a autoria de outro 

rouborealizado, dessa vez, na “Farma Cem”, no qual subtraíra para si 

aimportância de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Por fim, informou que 

avítima do crime ocorrido na “Farma Cem” comparecera na Delegacia 

ereconheceu DOUGLAS como o autor do roubo. 

A testemunha de acusação, a sra. CRISTIANE DE BARROS 

SILVA, em Juízo (fls. 129/129-vº), informou que no dia 31 de dezembro 

de2010, estava exercendo suas funções no caixa da “Farma Cem”, 

quando oacusado D.D.L.C. ingressara no local eanunciara o assalto, 

exigindo o dinheiro do caixa. Disse que o acusadolevantara a blusa, 

mostrando que portava uma arma de fogo, sem sacá-la. 

Afirmou que, na posse da quantia subtraída, R$ 120,00 (cento e 

vintereais), o mesmo montara uma bicicleta e se retirara do local. 

Asseverouque a farmácia possui sistema de gravação por câmeras, porém 

o réu nãofora capturado nas imagens. 

Essas são as provas colhidas e, pela análise das mesmas,conclui-se 

que elas fornecem lastro seguro e suficiente para embasar oédito 

condenatório, que fica mantido por seus próprios fundamentos. 

Em ambos os delitos, o da farmácia e o da panificadora, trata-sede 

crime consumado, pois se verifica a inversão da posse da res delicta,a 

qual se encontra fora da esfera de vigilância da vítima. Assim, inviável 

ahipótese de absolvição no que diz respeito ao roubo ocorrido na 

drogaria. 

Não há dúvida quanto à autoria do acusado tanto no crimecometido 

na padaria “Pão de Mel” quanto na drogaria “Farma Cem”. 
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Embora, em Juízo (fls. 121/121-vº), o mesmo tenha negado a 

autoria docrime na farmácia, em sede policial (fls. 10/11), o acusado 

informou aautoridade policial que cometera o delito. Outro fator que 

corrobora aautoria é o mesmo “modus operandi” do autor na prática dos 

dois crimes:em ambos, ele levantou a blusa, de modo a exibir a arma que 

traziaconsigo, sem sacá-la, e fugindo de bicicleta. Por fim, cabe ressaltar 

que avítima do crime ocorrido na “Farma Cem”, a sra. CRISTIANE DE 

BARROS SILVA, reconheceu, com certeza, o acusado como o autor dos 

fatosofensivos. Ademais, cabe ressaltar que essa vítima não conhecia o 

réuantes da ocorrência dos fatos, bem como não guarda com ele 

nenhumarelação de parentesco, não havendo, assim, motivos que afastem 

aidoneidade do seu depoimento. 

De se ressaltar, ainda, que, conforme iterativa jurisprudênciade 

nossos Tribunais, na apuração de delitos contra o 

patrimônio,notadamente nos crimes de roubo, é de vital importância a 

palavra davítima. 

Nesse sentido: 

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento quesegue 

prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, éno sentido 

de que a palavra da vítima é preciosa noidentificar o autor do 

assalto." (TACRIM-SP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - 

JUTACRIM 95/268). 

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assaltoé 

sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder 

dedesconhecidos, seu único interesse é apontar osverdadeiros 

culpados e narrar-lhes a atuação e nãoacusar inocentes" 

(TACRIM-SP - AC - Rel. Manoel Carlos -JUTACRIM 90/362). 

"Não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenhavalor 

probante. Desde que se trate de pessoa idônea, semqualquer 

animosidade específica contra o réu, não sepoderá imaginar que 
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a vítima vá mentir em Juízo eacusar um inocente" (TACRIM-SP - 

AC - Rel. Clineu Ferreira -JUTACRIM 90/318). 

 

Em relação ao delito de “porte de arma de fogo”, não se cogita 

ahipótese de consunção, ou seja, a sua absorção pelo crime de roubo. 

Trata-se,antes, de verdadeiro caso de absolvição, nos termos do artigo 

386,inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, embora o laudo 

de fls.92/93 constate a eficiência mecânica da arma para efetivar 

disparos, amesma se encontrava acompanhada de munição de tipo 

“festim”, ou seja,não estava dotada de verdadeiro potencial lesivo. 

Desaparece a causa deespecial de aumento prevista no inciso I do § 2º do 

artigo 157 do CódigoPenal, em razão de sua natureza objetiva, ou seja, 

porque o objeto nãopoderia ser utilizado como arma de fogo. 

Dessa forma, a presença da referida arma tão-só integra odisposto 

do “caput” do artigo 157 do Código Penal, qual seja, compõe agrave 

ameaça, constitutiva do próprio tipo penal. 

A assertiva de que a circunstância do inciso I do § 2º do artigo157 

da Lei Penal é de natureza puramente objetiva exige que o crime 

sejapraticado com arma dotada de poder vulnerante é correta, e, "tem 

suarazão de ser no perigo real por que passa o ofendido no momento 

darealização do crime" (conf. Celso Delmanto, Código Penal 

Comentado,Renovar, p. 277), e não subjetiva, que diga respeito à 

capacidade deinfundir medo à vítima durante a realização do crime, 

situação que já seencontra prevista no "caput" do artigo 157. 

Heleno Fragoso, escreve que: "O fundamento da 

agravantereside no maior perigo que o emprego da arma envolve, 

motivo peloqual é indispensável que o instrumento usado pelo agente 

(armaprópria ou imprópria), tenha idoneidade para ofender a 

incolumidadefísica" (Lições de Direito Penal, Parte Especial, 1, José 

Bushatsky, Editor,p. 328). 
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Em consequência, a configuração da circunstância deaumento de 

pena prevista no inciso I, do § 2º do artigo 157 do CódigoPenal, por seu 

caráter objetivo, depende da efetiva capacidade vulnerantedo objeto 

utilizado, para que se estabeleça com a certeza necessária setinha aptidão 

para submeter a vítima a perigo real no curso da execuçãodo crime de 

roubo. 

O que deve ficar claro, é que o objeto exibido à vítima serviupara 

configurar a grave ameaça prevista no "caput" do artigo 157, mas nãoa 

circunstância prevista no seu inciso I do § 2º, porque não 

possuíacapacidade ofensiva. 

Em suma, revelado que a arma estava municiada com“festim” e, 

portanto, não possuía poder vulnerante, é inviável amanutenção da causa 

especial de aumento de pena prevista no inciso I do§ 2º do Código Penal. 

De se ressaltar que o efeito intimidativo da arma já havia 

sidoconsiderado para a caracterização do crime de roubo, mas não para 

atipificação da causa de aumento de penas. 

A dosimetria das penas, no tocante aos crimes de roubo,comporta 

reparo. 

No tocante ao roubo à drogaria “Farma Cem”, na primeira 

fase,atendendo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, constata-

seprimariedade do réu, bem como ausência de circunstâncias que 

aumentema pena básica. Fixa-se as reprimendas em seu patamar mínimo, 

qual seja,04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ouatenuantes a 

considerar. 

Por fim, na terceira fase, não se constata a causa de 

aumentoconsistente no emprego de arma de fogo, prevista pelo artigo 

157, § 2º,inciso I, do Código Penal, pois o instrumento não apresentava 

verdadeiropotencial lesivo por conta de munição de festim. Nesse 

cenário, a presençada arma apenas configura a grave ameaça prevista no 
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“caput” dodispositivo. Assim, restam as reprimendas em seu patamar 

mínimo, qualseja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Por sua vez, no que diz respeito ao crime ocorrido na padaria“Pão 

de Mel”, na primeira fase, atendendo o disposto no artigo 59 doCódigo 

Penal, constata-se a pena básica em seu valor mínimo, 04 (quatro)anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante consistentena 

confissão espontânea do delito, prevista pelo artigo 65, inciso III, 

alínea“d”, do Código Penal. Porém, como estão já as penas fixadas em 

seumínimo legal, não se aplica nova redução, conforme 

entendimentosumulado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Súmula 

231). 

Na terceira fase, afasta-se a causa de aumento prevista peloartigo 

157, § 2º, inciso I, do Código Penal, por conta de a arma sercarregada 

com munição do tipo “festim”, não apresentando capacidadeofensiva. 

Destarte, as reprimendas ficam estabelecidas em seu patamarmínimo, ou 

seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Aplica-se, ainda, a regra contemplada no artigo 71, parágrafoúnico, 

do Código Penal, porquanto as circunstâncias de tempo, lugar emaneira 

de execução dos crimes de roubo circunstanciados pelo empregode arma 

de fogo, recomendam que o delito praticado contra a padaria “Pão de 

Mel” seja tomado como continuação do praticado contra a 

drogaria“Farma Cem”. 

Em razão disso, aumenta-se em 1/6 (um sexto) a reprimendade 04 

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando definitivaas 

penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, bem como o pagamentode 

11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, qual seja, 1/30 (umtrinta 

avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-

multa,pela prática de delitos tipificados pelo artigo 157, “caput”, e 

naforma do artigo 71, ambos do Código Penal. 
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Em face da grave ameaça perpetrada nos delitos, não sejustifica a 

substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, 

por ser incompatível com os requisitos exigidos pelo artigo 44,inciso I, 

do Código Penal. 

Atendendo à recente alteração da legislação processual 

penal,efetuada pela Lei 12.736/12, segundo a qual, para fins de 

determinação doregime inicial de cumprimento de pena privativa de 

liberdade, se computao tempo de prisão já cumprido pelo acusado, e 

atendendo também àsdisposições do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do 

Código Penal, concede-se aocondenado o regime aberto para início de 

cumprimento da pena privativade liberdade. 

Por derradeiro, verifica-se que o acusado foi assistido pordefensor 

dativo no curso do feito (fls. 79 e 82), condição que espelha ser 

elebeneficiário da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual o 

mesmodeve ser dispensado do pagamento das custas processuais, nos 

termos doartigo 3º da Lei Federal nº 1.060/50. 

Antes o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao 

apelo,para absolver o apelante da acusação de porte ilegal de arma de 

fogo deuso permitido, bem como para, quanto ao crime 

remanescente,desclassificar a conduta para roubo simples e reduzir as 

reprimendas aopatamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, com o 

pagamento de 11(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, fixar o 

regime prisionalinicial aberto e isentá-lo do pagamento das custas 

processuais”. 

 

 Assim decidindo,a douta Turma Julgadora contrariou o 

disposto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, bem como dissentiu de 

reiterados julgados do C. Superior Tribunal de Justiça, quanto à 
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caracterização desse último delito, legitimando a interposição deste 

recurso pelas alíneas “a” e “c” do inciso III, do artigo 105, da Carta 

Magna. 

 

 

2. CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 

 Dispõe o art. 14, caput, da Lei nº10.826, 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 regulamentar: 

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 

multa”. 

 

 Para o v. acórdão só é punível o agente cuja arma 

esteja carregada ou que tenha fácil acesso à munição. Desse modo, 

como o revólver apreendido estava municiado com festim, não tinha 
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potencialidade lesiva, assemelhando-se a uma arma de fogo 

desmuniciada. Essa tese parte da premissa de que uma arma nessas 

condições não tem potencialidade lesiva. 

 Em outras palavras, se a arma não tem — de maneira 

absoluta — aptidão para a realização de disparos, não há como punir 

a conduta. No caso específico, entretanto, trata-se de um revólver, 

calibre 32, marca L&C, número 11123, de uso permitido, municiada 

com festim, e que poderia ter sido eficazmente utilizado assim que 

fosse municiado, ou seja, não era absoluta a impropriedade do objeto, 

como reclama o referido dispositivo de lei.  

 Esse entendimento, aliás, encontra respaldo na doutrina 

estrangeira. Na irrepreensível lição de G. SABATINI, não é 

necessário “...chel’arma sia carica, o cheilportatoreabbia com 

sèlenecessariemunizioni, o che sai in grado poterse facilmente 

procurare al bisogno. Ciò non è richiestodallalegge, 

chenullaaggiungeoltreildivietodiportarel’armasenzalicenza, mentre, 

quando há credutodispecificare, lo há fatto, come nellaipotesidell’art. 

702, nº 3, cheverràesaminato in seguito. Inoltre è da tener conto 

chelalegge intende prevenirelapossibilitàchela persona si serva 

dell’armacolprovvedersi ulteriormente dell’esplosivo o nascondendolo, 

o che se ne serva altri, qualora per dimenticanzadiabbandoni o 

volontariamente si consegui a persona diversa che, trovatala o 

ricevutala, possa adoperarla. Questa persona potrebbe anche essere 
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un minore o altroincapace o un inesperto del maneggiodellearmi. 

Basta dunque che si tratti di una arma idônea a funzionare”.1 

 Nesse mesmo sentido, como salienta ANTONIO 

CARVALHO MARTINS, ao abordar semelhante questão na legislação 

portuguesa, o requisito necessário para a caracterização da infração é 

que a arma “seja idônea para disparar, isto é, para aplicá-la segundo 

o seu destino natural. Sem este requisito funcional a arma perde a 

qualidade que a situa dentro da esfera de alcance deste tipo legal de 

crime. Neste caso carece de perigosidade, razão da incriminação, 

sendo tão apta para pôr em perigo o interesse protegido, como o seria 

qualquer objeto contundente. Esta idoneidade deve entender-se em 

referência à espécie de armas de cuja detenção se trate. Portanto, 

quando a arma não seja idônea para disparar, por se encontrar 

completamente deteriorada, ou lhe faltar uma peça essencial não 

pode subsumir-se a tal incriminação. É indiferente, não obstante, que 

a arma esteja descarregada, sempre que para ela seja possível obter 

munições. A infração não desaparece quando estando avariada seja 

possível a sua pronta reparação, nem quando, encontrando-se 

desmontada possa montar-se com facilidade”2. 

                                      

1
TrattatodiDirittoPenale, 4ª edizione, Milano, Casa EditriceDottor Francesco Vallardi, 1937, pp. 335-336. 

 
2
Criminogénese e Criminodinâmica dos Delitos com Armas de Fogo, Coimbra, Coimbra Editora, 1988, pp. 

50-51. 
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 É oportuno salientar, ademais, que, por ser silente a 

respeito, o tipo penal não exige que a arma de fogo esteja, no 

momento da sua apreensão, municiada e preparada para imediata e 

pronta utilização. É precisamente por esta razão que os arts. 14 e 16 

da Lei 10.826/03 punem, dentre outras condutas, não apenas a 

posse, mas também o transporte e a ocultação.  

 Outro aspecto relevante a ser abordado é a objetividade 

jurídica do tipo penal. Não se pode confundir o bem tutelado pelo atual 

delito com aquele que era protegido quando a conduta era uma mera 

contravenção penal.  

 O artigo 19 da LCP estava inserto entre as 

contravenções contra a pessoa, buscava a proteção da incolumidade 

do indivíduo, protegendo a sua vida e integridade física. Já o crime do 

do art. 14 do Estatuto do Desarmamento (assim como o do art. 16 

dessa mesma legislação) tem uma objetividade jurídica mais ampla. O 

bem jurídico tutelado é a segurança coletiva. Como lembram LUIZ 

FLÁVIO GOMES e WILLIAM TERRA DE OLIVEIRA3, “em relação às 

armas de fogo, o Estado tomou a decisão de tipificar uma série de 

condutas por entender elas contrárias à segurança social enquanto 

bem jurídico de natureza coletiva, e não individual”. Mais adiante 

salientam4: “Uma vez que o Estado não pode oferecer uma 

                                      

3 CF. Lei das Armas de Fogo, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1998, p.51. 

 
4cf. ob. Cit. p. 54. 

 



        Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
 

18 

‘segurança plena’ a todos os cidadãos (pois, para tanto, no caso das 

armas de fogo, deveria proibi-las totalmente, banindo-as da vida 

cotidiana), ele passa a trabalhar com níveis de segurança, alcançados 

e representados pela criação de uma série de formalidades e 

controles sobre as armas. ... E é esse ‘nível de segurança’ que acaba 

por corporificar o próprio bem jurídico da Lei 9.437/97”. ... “A 

diminuição dos níveis de segurança na circulação de armas é punível 

porque representa, em última instância, um risco maior para os bens 

jurídicos (que, segundo o enfoque da lei, são agora secundários) vida, 

incolumidade pessoal ou patrimônio”. 

 É lícito concluir, nessa ordem de idéias, que o objeto da 

tutela jurídica é bem mais amplo do que aquele previsto na Lei das 

Contravenções Penais. 

 No caso em apreço, frise-se, o recorrido mantinha 

sob guarda e ocultava um revólver, calibre 32, municiado com 

festim (auto de exibição e apreensão a fls. 20 e laudo pericial a 

fls. 92/93), sem autorização legal ou regulamentar. 

 Apurou-se que, após praticar um roubo na padaria “Pão 

de Mel”, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, o 

recorrido guardou e ocultou a arma de fogo empregada no delito em 

um matagal existente nas proximidades de sua casa. Foi detido, 

posteriormente, no mesmo dia, por policiais civis que investigavam o 

cometimento do desse delito patrimonial, quando caminhava pela via 

pública. O recorrido, ainda, informou aos policiais onde se encontrava 
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o revólver, assim como que gastou o dinheiro subtraído, fazendo 

compras em um supermercado. 

 Frise-se que é irrelevante para a caracterização do 

crime do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que a munição 

fosse de festim e que, por isto, não apresentava qualquer 

potencialidade lesiva, uma vez que a orientação da doutrina e da 

própria jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que a 

arma de fogo não precisa estar sequer municiada para tipificar o delito 

em apreço.  

 Sobre o tema, aliás, o Supremo Tribunal Federal, por 

suas duas Turmas julgadoras, já se manifestou favoravelmente à 

tipificação do crime do Estatuto do Desarmamento: 

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL 
DE ARMA DE FOGO SEM MUNIÇÃO. CRIME DE 
PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. 
ORDEM DENEGADA. Tratando-se o crime de porte 
ilegal de arma de fogo delito de perigo abstrato, que não 
exige demonstração de ofensividade real para sua 
consumação, é irrelevante para sua configuração 
encontrar-se a arma municiada ou não. Precedentes. 
Writ denegado. 
 
(HC 103539, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira 
Turma, julgado em 17/04/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2012 PUBLIC 
17-05-2012) 
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HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO DESMUNICIADA. (A)TIPICIDADE DA 
CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
DAS LEIS PENAIS. MANDATOS CONSTITUCIONAIS 
DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE 
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 
EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO 
ABSTRATO EM FACE DO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA 
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA 
DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE 
DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. 1.1. 
Mandatos Constitucionais de Criminalização: A 
Constituição de 1988 contém um significativo elenco de 
normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas 
que, antes, determinam a criminalização de condutas 
(CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 
4º). Em todas essas normas é possível identificar um 
mandato de criminalização expresso, tendo em vista os 
bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não 
podem ser considerados apenas como proibições de 
intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um 
postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer 
que os direitos fundamentais expressam não apenas 
uma proibição do excesso (Übermassverbote), como 
também podem ser traduzidos como proibições de 
proteção insuficiente ou imperativos de tutela 
(Untermassverbote). Os mandatos constitucionais de 
criminalização, portanto, impõem ao legislador, para o 
seu devido cumprimento, o dever de observância do 
princípio da proporcionalidade como proibição de 
excesso e como proibição de proteção insuficiente. 1.2. 
Modelo exigente de controle de constitucionalidade das 
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leis em matéria penal, baseado em níveis de 
intensidade: Podem ser distinguidos 3 (três) níveis ou 
graus de intensidade do controle de constitucionalidade 
de leis penais, consoante as diretrizes elaboradas pela 
doutrina e jurisprudência constitucional alemã: a) 
controle de evidência (Evidenzkontrolle); b) controle de 
sustentabilidade ou justificabilidade 
(Vertretbarkeitskontrolle); c) controle material de 
intensidade (intensivierteninhaltlichenKontrolle). O 
Tribunal deve sempre levar em conta que a Constituição 
confere ao legislador amplas margens de ação para 
eleger os bens jurídicos penais e avaliar as medidas 
adequadas e necessárias para a efetiva proteção 
desses bens. Porém, uma vez que se ateste que as 
medidas legislativas adotadas transbordam os limites 
impostos pela Constituição – o que poderá ser verificado 
com base no princípio da proporcionalidade como 
proibição de excesso (Übermassverbot) e como 
proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) –, 
deverá o Tribunal exercer um rígido controle sobre a 
atividade legislativa, declarando a inconstitucionalidade 
de leis penais transgressoras de princípios 
constitucionais. 2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. 
PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALDIADE. A Lei 10.826/2003 (Estatuto 
do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime 
de perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem 
crimes as meras condutas de possuir, deter, portar, 
adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, 
ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua 
guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de 
delito, o legislador penal não toma como pressuposto da 
criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a 
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determinado bem jurídico. Baseado em dados 
empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de 
ações que geralmente levam consigo o indesejado 
perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo 
abstrato não representa, por si só, comportamento 
inconstitucional por parte do legislador penal. A 
tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, 
muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a 
medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-
penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por 
exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode 
o legislador, dentro de suas amplas margens de 
avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais 
adequadas e necessárias para a efetiva proteção de 
determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher 
espécies de tipificação próprias de um direito penal 
preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa 
hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, 
poderá ser tachada de inconstitucional. 3. 
LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE 
ARMA. Há, no contexto empírico legitimador da 
veiculação da norma, aparente lesividade da conduta, 
porquanto se tutela a segurança pública (art. 6º e 144, 
CF) e indiretamente a vida, a liberdade, a integridade 
física e psíquica do indivíduo etc. Há inequívoco 
interesse público e social na proscrição da conduta. É 
que a arma de fogo, diferentemente de outros objetos e 
artefatos (faca, vidro etc.) tem, inerente à sua natureza, 
a característica da lesividade. A danosidade é intrínseca 
ao objeto. A questão, portanto, de possíveis injustiças 
pontuais, de absoluta ausência de significado lesivo 
deve ser aferida concretamente e não em linha diretiva 
de ilegitimidade normativa. 4. ORDEM DENEGADA. 
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(HC 104410, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, 
Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 
27-03-2012) 

  

 E com a mesma posição jurisprudencial, as duas 

Turmas do Superior Tribunal de Justiça já decidiram: 

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) 

IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO 

ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) 

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. (3) PORTE DE ARMA 

DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 

(4) ATIPICIDADE POR INCONSTITUCIONALIDADE DA 

LEI 10.826/2003. NÃO OCORRÊNCIA. (5) WRIT NÃO 

CONHECIDO. 

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do 

emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 

cognição da garantia constitucional, e, em louvor à 

lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada a 

ordem como substitutiva de recurso especial. Não é 

possível se contornar o atendimento dos rigorosos 

requisitos de admissibilidade do recurso especial, 

atalhando-se pela impetração do habeas corpus. 
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2. Descabida a alegação de eventual ofensa à ampla 

defesa por não se dar oportunidade para formulação de 

quesitos quando da perícia da arma, na medida em que 

os quesitos poderão ser novamente formulados, desta 

vez após a conclusão dos trabalhos, em sintonia com o 

art. 

159, § 4º, CPP. 

3. Firmou-se nesta Corte o entendimento de que é 

irrelevante estar a arma desmuniciada ou aferir sua 

eficácia para configuração do tipo penal de porte ilegal 

de arma de fogo, por se tratar de delito de mera conduta 

ou de perigo abstrato. Ressalva da Relatora. 

4. Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida nesta 

Corte. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 

3112, declarou como inconstitucionais, apenas, os 

parágrafos únicos dos artigos 14 e 16, além do artigo 21, 

da Lei 10.826/2003. 

5. Ordem não conhecida. 

(HC 158.835/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

26/02/2013, DJe 07/03/2013) 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE 
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MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE 

EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA AFERIÇÃO 

DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES. 

DECISÃO RECORRIDA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO 

DESPROVIDO. 

1. É assente o entendimento desta Corte Superior de 

Justiça que o tipo relacionado ao porte ilegal de arma de 

fogo desmuniciada ou, isoladamente, de munição, 

constitui hipótese de crime de mera conduta e de perigo 

abstrato, razão pela qual é prescindível, para aferição da 

materialidade delitiva, a existência de laudo pericial. 

Precedentes do STJ e do STF. 

2. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios 

fundamentos. 

3. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no REsp 1285140/MG, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 

06/03/2013) 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. 

INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
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1.Tendo em vista que o porte de arma é crime de perigo 

abstrato, cujo bem jurídico é a segurança pública e a 

paz social, é irrelevante para a sua tipificação a 

demonstração de efetivo caráter ofensivo. Precedentes 

do STJ. 

2. Ordem denegada. 

(HC 224.922/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE 

OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO 

TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 

17/09/2012) 

 

 Repise-se, o delito protege a incolumidade pública, e 

não a pessoal, tratando-se, assim, de crime de perigo abstrato que se 

configura com a mera probabilidade de dano. Desse modo, o porte 

ilegal se caracterizará estando a arma desmuniciada ou municiada 

com festim, quando não apresenta potencialidade lesiva. 

 Por tais motivos, o julgado impugnado negou vigência 

ao artigo art. 14, caput, da Lei 10.826/03. 

 

 

 

3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  

 



        Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
 

27 

 

- A DECISÃO PARADIGMA 

 

 No julgamento do HABEAS CORPUS Nº 150.564/SP, a 

COLENDA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

da relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado 

em 28/08/2012, DJe 05/09/2012, publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência, cujo acórdão se oferece como paradigma (cópia em 

anexo), assim assentou: 

 

PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU 

MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE DE 

LESÃO REAL. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE. 

CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 

1 - Nos termos do entendimento majoritário das duas 

Turmas componentes da Terceira Seção, o crime previsto 

no tipo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo 

abstrato, sendo desinfluente aferir se a arma de fogo, o 

acessório ou a munição de uso permitido sejam capazes de 

produzir lesão real a alguém. Precedentes do Supremo 

Tribunal Federal. Ressalva do ponto de vista da relatora. 

2 - Ordem denegada. 
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RELATÓRIO 

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: 

Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, 

impetrado por defensor público em favor de PEDRO 

FERMINO FILHO, apontando como autoridade coatora o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação 

Criminal nº 990.08.171256-3). 

Segundo a inicial, o paciente foi denunciado como 

incurso nas penas do art. 16, caput, da Lei nº 10.826⁄2003 

(porte de arma e munição de uso restrito) e, desclassificada a 

conduta para o tipo do art. 14 da mesma lei (porte de arma de 

uso permitido), foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime 

inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. 

Manejada apelação pelo Ministério Público, visando a 

condenação pela primitiva imputação, o recurso não foi 

provido, a teor da seguinte ementa (fl. 15): 

Desclassificação de porte⁄posse de arma de uso restrito 

para porte ilegal de arma⁄acessório de uso permitido. Art. 14 da 

Lei 10.826⁄03. Possibilidade. Autoria e materialidade 

demonstradas. Transporte de três carregadores para armas de 

calibre .22 e 380. Não comprovação de que o outro objeto 

encontrado com o apelado corresponde a silenciador destinado 
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a arma de uso restrito. Depoimentos firmes dos policiais. 

Recurso improvido. 

Daí a presente impetração, alegando que a conduta do 

paciente é atípica, pois, em realidade, nunca portou qualquer 

arma, mas, tão-somente, três carregadores, fato que é um 

irrelevante penal.  

Diz que o raciocínio é o mesmo que é utilizado para arma 

desmuniciada, pois portar carregadores vazios não expõe a 

risco qualquer bem jurídico tutelado pelo estatuto do 

desarmamento. 

Pede seja reconhecida a atipicidade da conduta, com o 

consequente trancamento da ação penal. 

Informações complementares (fls. 89⁄90), prestadas em 

julho de 2012, esclarecendo que o paciente não compareceu 

para dar início à execução, sendo as penas restritivas 

convertidas em privativa de liberdade, no regime aberto. 

Contudo, não foi o paciente colocado em liberdade, porque 

está preso em virtude de flagrante, convertido em prisão 

preventiva, em outro processo (nº 2568⁄2011 - 1ª Vara 

Criminal de Piracicaba⁄SP). 

É o relatório. 

VOTO 



        Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
 

30 

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA(Relatora): 

O preceito penal primário (incriminador) previsto no art. 

14 da Lei nº 10.826⁄2003 tem a seguinte redação: 

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 

regulamentar: 

A conduta, portanto, típica, é portar arma de fogo, 

acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

Na espécie, segundo apurado pelas instâncias ordinárias, 

ficou demonstrado, pelas provas dos autos que o paciente foi 

pilhado, portando, em via pública, três carregadores, acessórios 

de armas de fogo de uso permitido, subsumindo-se a sua 

conduta ao tipo penal mencionado. 

Confira-se, a propósito, o seguinte excerto do julgamento 

em xeque (fls. 16⁄17): 

2. Ficou seguramente comprovado que no dia 15 de 

outubro de 2007, por volta de 17h, na Rua Expedido Ribeiro 
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de Souza, n° 233, Jardim Paulistano, nesta Capital, Pedro 

Fermino Filho transportava três carregadores, sendo dois 

próprios para pistola 380 e um destinado para arma de calibre 

22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e 

regulamentar. 

Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento 

de rotina abordaram o apelado e, mediante revista pessoal, 

encontraram os carregadores e um tubo de ferro em seu poder. 

A materialidade vem estampada no auto de exibição e 

apreensão de fls. 7, bem como, e sobretudo, no laudo pericial 

de fls. 84⁄86, que atesta a potencialidade lesiva dos 

carregadores, bem como sua utilização em armas de uso 

permitido. Com relação ao silenciador, o laudo pericial não 

confirma tratar-se de acessório específico para utilização em 

arma de uso restrito, descrevendo-o apenas como "tubo de 

ferro oco com as extremidades tampadas e com orifícios 

centrais" (fls. 80). Embora seja possível supor que esse tubo 

pode ser usado como silenciador, não há comprovação técnica 

nesse sentido. Por este motivo, a classificação pretendida pelo 

órgão acusador não pode ser acolhida. 

A autoria é, por igual, induvidosa. Embora Pedro tenha 

negado ser dono dos carregadores, alegando que os havia 

encontrado "no canto de um escadão" e os estava levando para 

a polícia (fls. 45), sua versão não se sustenta. Desmentem-na o 
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depoimento dos policiais militares Armando Abud Sobrinho e 

Celso Amaral de Almeida, que efetuaram a abordagem do 

apelado por estar em atitude suspeita, encontrando os objetos 

na manga da blusa e nos bolsos. O policial Armando diz, 

inclusive, que na ocasião o apelado afirmou que foi obrigado a 

entregar os objetos no Cantagalo onde estava marcada uma 

reunião às vinte e duas horas em que estariam presentes os 

membros do P.C.C. (fls. 13, 14, 58 e 59). 

A validade desses depoimentos não pode ser contestada e 

a prova é perfeitamente válida. 

Essa premissa, ou seja, a comprovação de que o paciente 

praticou conduta típica, prevista no art. 14 da Lei nº 

10.826⁄2003 é imune ao habeas corpus, pois, concluir de forma 

diferente, demanda revolvimento do material fático-probatório 

coligido sob o manto do contraditório e, por isso mesmo, não 

se adequa ao veio angusto de conhecimento desta via 

mandamental. 

Quanto à tese sustentada, não merece prosperar. 

Com efeito, esta Sexta Turma, no julgamento do Recurso 

Especial nº 1.193.805⁄SP, de relatoria do eminente Ministro 

Sebastião Reis Júnior, modificou seu entendimento, por meio 

do voto de desempate do Ministro Adilson Vieira Macabu, que 

compõe a 5ª Turma, para assentar que é irrelevante estar a 
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arma desmuniciada ou aferir sua eficácia para configuração do 

tipo penal. Ao ensejo, transcrevo trechos do referido voto: 

"Constata-se, da análise do tipo penal, que a lei visa 

proteger a incolumidade pública, transcendendo a mera 

proteção à incolumidade pessoal, bastando, para tanto, a 

probabilidade de dano, e não a sua efetiva ocorrência. Trata-se, 

assim, de delito de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico 

imediato a segurança pública e a paz social, bastando para 

configurar o delito o simples porte de arma de fogo. A lei 

antecipa a punição para o ato de portar arma de fogo, sendo, 

portanto, um tipo penal preventivo, que busca minimizar o 

risco de comportamentos que vêm produzindo efeitos danosos 

à sociedade, na tentativa de garantir aos cidadãos o efetivo 

exercício do direito à segurança e à própria vida. Efetivamente, 

a arma de fogo representa um instrumento eficiente para 

alcançar objetivos espúrios, uma vez que intimida, constrange, 

violenta, transformando-se, assim, em um risco objetivo à paz 

social. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma 

para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em 

que se consubstanciam, justamente, as condutas que o 

legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte 

de munição ou mesmo o porte de arma desmuniciada". 

Assim, ressalvando meu ponto de vista, que é no sentido 

de que a questão da exigência do municiamento ou mesmo da 
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perícia para a comprovação dos tipos relativos ao porte de 

arma de fogo, quer seja autônomo, quer seja considerado como 

majorante, se afigura mais consentânea com um Direito Penal 

sintonizado com o princípio da exclusiva tutela de bens 

jurídicos, acompanho o que restou decidido pelo colegiado.  

Este, aliás, já era o entendimento pacífico da 5ª Turma: 

(...). PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO SEM AUTORIZAÇÃO. POTENCIALIDADE 

LESIVA DO ARMAMENTO APREENDIDO. 

DESMUNICIAMENTO. IRRELEVÂNCIA. 

DESNECESSIDADE DO EXAME. CRIME DE MERA 

CONDUTA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. O 

simples fato de portar arma de fogo de uso permitido, sem 

autorização, caracteriza a conduta descrita no art. 14 da Lei nº 

10.826⁄03, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo 

abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. 2. O 

desmuniciamento da arma apreendida mostra-se irrelevante, 

pois o aludido delito configura-se com o simples 

enquadramento do agente em um dos verbos descritos no tipo 

penal repressor. 3. Ordem denegada. (HC 197.391⁄RJ, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

16⁄06⁄2011, DJe 01⁄08⁄2011). 
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXAME 

PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. OUTROS MEIOS DE 

PROVA A ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO 

PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826⁄03. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação 

firmada por esta Corte, eventual nulidade de perícia ou até 

mesmo a ausência desta não descaracteriza o delito previsto no 

art. 14 da Lei 10.826⁄03, se existem outros meios de prova a 

atestar a materialidade do delito. Precedentes. 2. Agravo 

Regimental desprovido. (AgRg no REsp 987.843⁄RS, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA 

TURMA, julgado em 19⁄08⁄2009, DJe 21⁄09⁄2009). 

E, mais recentemente: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 

ART. 14 DA LEI N.º 10.826⁄2003. CRIME DE PERIGO 

ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA DO 

INSTRUMENTO VULNERANTE. IRRELEVÂNCIA. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, o tipo penal do art. 14 da Lei n.º 10.826⁄2003 

incrimina o mero porte de arma de fogo, de uso permitido, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal, não 
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fazendo registro quanto à necessidade de se aferir a 

potencialidade lesiva do artefato. Precedentes. 

2. Desse modo, existindo outras provas nos autos capazes 

de demonstrar a materialidade do crime de porte ilegal de arma 

de fogo, mostra-se irrelevante a presença de laudo pericial 

atestando sua inaptidão para realizar disparos, tendo em vista 

que a consumação do delito, repita-se, não depende da 

potencialidade lesiva do instrumento vulnerante, razão pela 

qual não há constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no HC 223.043⁄MS, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 

21⁄06⁄2012, DJe 28⁄06⁄2012) 

A Sexta Turma também tem julgado recente: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4º, II, b, CPC. CABIMENTO. 

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELITO DE 

PERIGO ABSTRATO. ARMA DESMUNICIADA. 

TIPICIDADE. 

1. Conforme estabelecido no art. 544, § 4º, II, b, do 

Código de Processo Civil, é possível o relator negar 
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provimento monocraticamente ao agravo em recurso especial 

em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência deste 

Tribunal. 

2. O porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo 

abstrato, em que buscou o legislador punir, de forma 

preventiva, as condutas descritas no tipo penal. 

3. Consuma-se o porte ilegal pelo ato de alguém levar 

consigo arma de fogo sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal, sendo irrelevante a demonstração de 

efetiva ofensividade. 

4. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 155.202⁄MS, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 

15⁄05⁄2012, DJe 30⁄05⁄2012) 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO 

ART. 14 DA LEI Nº 10.826⁄03. PORTE DE ARMA. 

ARTEFATO DESMUNICIADO. IRRELEVÂNCIA. 

TIPICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ 

PROVIMENTO, PARA DAR PROVIMENTO AO 

RECURSO ESPECIAL. 
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1. Esta Sexta Turma, no julgamento do Recurso Especial 

nº 1.193.805⁄SP, de relatoria do eminente Ministro Sebastião 

Reis Júnior, modificou seu entendimento, para assentar que é 

irrelevante estar a arma desmuniciada bem como aferir sua 

eficácia para configuração do tipo penal. 

2. Agravo regimental a que se dá provimento, com a 

ressalva de entendimento da relatora, para dar provimento ao 

recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem. 

(AgRg no REsp 1059644⁄MG, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 

em 27⁄03⁄2012, DJe 11⁄04⁄2012) 

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados do 

Pretório Excelso: 

Habeas Corpus. Constitucional. Penal. Porte ilegal de 

arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826⁄03). 

Arma desmuniciada. Crime de perigo abstrato. Tipicidade da 

conduta. Precedentes. 1. A jurisprudência firmada pela 

Primeira Turma desta Corte é firme no sentido de que “o porte 

ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, 

consumando-se pela objetividade do ato em si de alguém levar 

consigo arma de fogo, desautorizadamente e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar, donde a irrelevância 

de estar municiada a arma, ou não, pois o crime de perigo 
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abstrato é assim designado por prescindir da demonstração de 

ofensividade real” (RHC nº 91.553⁄DF, Primeira Turma, 

Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21⁄8⁄09). 2. Ordem 

denegada. (HC n. 101.994, Ministro Dias Toffoli, Primeira 

Turma, DJe 25⁄8⁄2011) 

HABEAS CORPUS. PENAL. ARTIGO 16, 

PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826⁄03. 

ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DO NÚMERO DE 

IDENTIFICAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

INOCORRÊNCIA. A arma de fogo desmuniciada não infirma 

a conduta tipificada no artigo 16, inciso IV, da Lei n. 

10.826⁄03. Isso porque, com ou sem munição, dela sempre 

deverá constar número de série, marca ou sinal de 

identificação, a fim de garantir o controle estatal. Ordem 

denegada. (HC n. 91.853, Ministro Eros Grau, Segunda Turma, 

DJe 29⁄10⁄2009). 

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 dos autos. 
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- DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Para o v. acórdão recorrido: 

“Em relação ao delito de “porte de arma de fogo”, não 

se cogita a hipótese de consunção, ou seja, a sua absorção 

pelo crime de roubo. Trata-se, antes, de verdadeiro caso de 

absolvição, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código 

de Processo Penal. Isso porque, embora o laudo de fls. 

92/93 constate a eficiência mecânica da arma para efetivar 

disparos, a mesma se encontrava acompanhada de munição 

de tipo “festim”, ou seja, não estava dotada de verdadeiro 

potencial lesivo. Desaparece a causa de especial de aumento 

prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, 

em razão de sua natureza objetiva, ou seja, porque o objeto 

não poderia ser utilizado como arma de fogo”. 

 

 De modo inverso, o v. aresto paradigma dispôs: 

“Com efeito, esta Sexta Turma, no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.193.805⁄SP, de relatoria do eminente 

Ministro Sebastião Reis Júnior, modificou seu 

entendimento, por meio do voto de desempate do Ministro 

Adilson Vieira Macabu, que compõe a 5ª Turma, para 
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assentar que é irrelevante estar a arma desmuniciada ou 

aferir sua eficácia para configuração do tipo penal. Ao 

ensejo, transcrevo trechos do referido voto: 

"Constata-se, da análise do tipo penal, que a lei visa 

proteger a incolumidade pública, transcendendo a mera 

proteção à incolumidade pessoal, bastando, para tanto, a 

probabilidade de dano, e não a sua efetiva ocorrência. 

Trata-se, assim, de delito de perigo abstrato, tendo como 

objeto jurídico imediato a segurança pública e a paz social, 

bastando para configurar o delito o simples porte de arma 

de fogo. A lei antecipa a punição para o ato de portar arma 

de fogo, sendo, portanto, um tipo penal preventivo, que 

busca minimizar o risco de comportamentos que vêm 

produzindo efeitos danosos à sociedade, na tentativa de 

garantir aos cidadãos o efetivo exercício do direito à 

segurança e à própria vida. Efetivamente, a arma de fogo 

representa um instrumento eficiente para alcançar 

objetivos espúrios, uma vez que intimida, constrange, 

violenta, transformando-se, assim, em um risco objetivo à 

paz social. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da 

arma para a configuração do tipo penal, que é misto-

alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as 

condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja 

ela o simples porte de munição ou mesmo o porte de arma 

desmuniciada". 
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Assim, ressalvando meu ponto de vista, que é no 

sentido de que a questão da exigência do municiamento ou 

mesmo da perícia para a comprovação dos tipos relativos 

ao porte de arma de fogo, quer seja autônomo, quer seja 

considerado como majorante, se afigura mais consentânea 

com um Direito Penal sintonizado com o princípio da 

exclusiva tutela de bens jurídicos, acompanho o que restou 

decidido pelo colegiado.  

Este, aliás, já era o entendimento pacífico da 5ª 

Turma: 

(...). PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO SEM AUTORIZAÇÃO. 

POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO 

APREENDIDO. DESMUNICIAMENTO. 

IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DO EXAME. 

CRIME DE MERA CONDUTA. COAÇÃO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ORDEM 

DENEGADA. 1. O simples fato de portar arma de fogo de 

uso permitido, sem autorização, caracteriza a conduta 

descrita no art. 14 da Lei nº 10.826⁄03, por se tratar de 

delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto 

imediato é a segurança coletiva. 2. O desmuniciamento da 

arma apreendida mostra-se irrelevante, pois o aludido 

delito configura-se com o simples enquadramento do 
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agente em um dos verbos descritos no tipo penal repressor. 

3. Ordem denegada. (HC 197.391⁄RJ, Rel. Ministro 

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

16⁄06⁄2011, DJe 01⁄08⁄2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO. EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. OUTROS 

MEIOS DE PROVA A ATESTAR A MATERIALIDADE 

DO DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826⁄03. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos 

da orientação firmada por esta Corte, eventual nulidade de 

perícia ou até mesmo a ausência desta não descaracteriza o 

delito previsto no art. 14 da Lei 10.826⁄03, se existem outros 

meios de prova a atestar a materialidade do delito. 

Precedentes. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no 

REsp 987.843⁄RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19⁄08⁄2009, 

DJe 21⁄09⁄2009). 

E, mais recentemente: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 

ART. 14 DA LEI N.º 10.826⁄2003. CRIME DE PERIGO 

ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA DO 

INSTRUMENTO VULNERANTE. IRRELEVÂNCIA. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
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1. De acordo com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, o tipo penal do art. 14 da Lei n.º 

10.826⁄2003 incrimina o mero porte de arma de fogo, de uso 

permitido, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal, não fazendo registro quanto à 

necessidade de se aferir a potencialidade lesiva do artefato. 

Precedentes. 

2. Desse modo, existindo outras provas nos autos 

capazes de demonstrar a materialidade do crime de porte 

ilegal de arma de fogo, mostra-se irrelevante a presença de 

laudo pericial atestando sua inaptidão para realizar 

disparos, tendo em vista que a consumação do delito, 

repita-se, não depende da potencialidade lesiva do 

instrumento vulnerante, razão pela qual não há 

constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no HC 223.043⁄MS, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 

21⁄06⁄2012, DJe 28⁄06⁄2012) 

A Sexta Turma também tem julgado recente: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4º, II, b, CPC. 
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CABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 

DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ARMA 

DESMUNICIADA. TIPICIDADE. 

1. Conforme estabelecido no art. 544, § 4º, II, b, do 

Código de Processo Civil, é possível o relator negar 

provimento monocraticamente ao agravo em recurso 

especial em manifesto confronto com súmula ou 

jurisprudência deste Tribunal. 

2. O porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo 

abstrato, em que buscou o legislador punir, de forma 

preventiva, as condutas descritas no tipo penal. 

3. Consuma-se o porte ilegal pelo ato de alguém levar 

consigo arma de fogo sem autorização ou em desacordo 

com determinação legal, sendo irrelevante a demonstração 

de efetiva ofensividade. 

4. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 155.202⁄MS, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado 

em 15⁄05⁄2012, DJe 30⁄05⁄2012) 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO 

ART. 14 DA LEI Nº 10.826⁄03. PORTE DE ARMA. 
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ARTEFATO DESMUNICIADO. IRRELEVÂNCIA. 

TIPICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ 

PROVIMENTO, PARA DAR PROVIMENTO AO 

RECURSO ESPECIAL. 

1. Esta Sexta Turma, no julgamento do Recurso 

Especial nº 1.193.805⁄SP, de relatoria do eminente Ministro 

Sebastião Reis Júnior, modificou seu entendimento, para 

assentar que é irrelevante estar a arma desmuniciada bem 

como aferir sua eficácia para configuração do tipo penal. 

2. Agravo regimental a que se dá provimento, com a 

ressalva de entendimento da relatora, para dar provimento 

ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à 

origem. 

(AgRg no REsp 1059644⁄MG, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 

em 27⁄03⁄2012, DJe 11⁄04⁄2012) 

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados 

do Pretório Excelso: 

Habeas Corpus. Constitucional. Penal. Porte ilegal de 

arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826⁄03). 

Arma desmuniciada. Crime de perigo abstrato. Tipicidade 

da conduta. Precedentes. 1. A jurisprudência firmada pela 

Primeira Turma desta Corte é firme no sentido de que “o 
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porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, 

consumando-se pela objetividade do ato em si de alguém 

levar consigo arma de fogo, desautorizadamente e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, donde 

a irrelevância de estar municiada a arma, ou não, pois o 

crime de perigo abstrato é assim designado por prescindir 

da demonstração de ofensividade real” (RHC nº 91.553⁄DF, 

Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 

21⁄8⁄09). 2. Ordem denegada. (HC n. 101.994, Ministro Dias 

Toffoli, Primeira Turma, DJe 25⁄8⁄2011) 

HABEAS CORPUS. PENAL. ARTIGO 16, 

PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826⁄03. 

ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DO NÚMERO DE 

IDENTIFICAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

INOCORRÊNCIA. A arma de fogo desmuniciada não 

infirma a conduta tipificada no artigo 16, inciso IV, da Lei 

n. 10.826⁄03. Isso porque, com ou sem munição, dela 

sempre deverá constar número de série, marca ou sinal de 

identificação, a fim de garantir o controle estatal. Ordem 

denegada. (HC n. 91.853, Ministro Eros Grau, Segunda 

Turma, DJe 29⁄10⁄2009)”. 

 

 Os dois julgados cuidam de situações jurídicas 

semelhantes. Discutem se para a caracterização do crime do art. 14, 
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caput, da Lei nº 10.826/03, a arma de fogo deve estar municiada, a 

demonstrar sua potencialidade lesiva. Suas conclusões, todavia, 

divergem. Enquanto que o acórdão recorrido entendeu que “Trata-se, 

antes, de verdadeiro caso de absolvição, nos termos do artigo 

386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, embora 

o laudo de fls. 92/93 constate a eficiência mecânica da arma para 

efetivar disparos, a mesma se encontrava acompanhada de 

munição de tipo “festim”, ou seja, não estava dotada de 

verdadeiro potencial lesivo, o aresto paradigma assentou 

que"Constata-se, da análise do tipo penal, que a lei visa proteger 

a incolumidade pública, transcendendo a mera proteção à 

incolumidade pessoal, bastando, para tanto, a probabilidade de 

dano, e não a sua efetiva ocorrência. Trata-se, assim, de delito de 

perigo abstrato, tendo como objeto jurídico imediato a segurança 

pública e a paz social, bastando para configurar o delito o 

simples porte de arma de fogo. A lei antecipa a punição para o 

ato de portar arma de fogo, sendo, portanto, um tipo penal 

preventivo, que busca minimizar o risco de comportamentos que 

vêm produzindo efeitos danosos à sociedade, na tentativa de 

garantir aos cidadãos o efetivo exercício do direito à segurança e 

à própria vida. Efetivamente, a arma de fogo representa um 

instrumento eficiente para alcançar objetivos espúrios, uma vez 

que intimida, constrange, violenta, transformando-se, assim, em 

um risco objetivo à paz social. Nesse contexto, é irrelevante aferir 

a eficácia da arma para a configuração do tipo penal, que é misto-
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alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas 

que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples 

porte de munição ou mesmo o porte de arma desmuniciada". 

 Por seu acerto, deve prevalecer este último 

posicionamento jurisprudencialdo Tribunal Superior nestes autos, para 

se condenar o recorrido nas penas do art. 14, caput, da Lei nº 

10.826/03. 

 

 

 

 

4. PEDIDO DE REFORMA  

 

 Ante o exposto, demonstrados fundamentadamente a 

contrariedade à lei federal e o dissídio jurisprudencial, aguarda o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO seja deferido o 

processamento do presente recurso especial por esta Egrégia 

Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que seja parcialmente 

cassada a r. decisão impugnada, restaurando-se a r. decisão de 

primeiro grau de jurisdição, que condenou D.D.L.C. como incurso nas 

penas do artigo 14 , caput, da Lei nº 10.826/03. 

 São Paulo, 9 de abril de 2013. 
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