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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007937

de Avaré, em que figura como apelante 

Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, interpor 

acórdão de fls. 129/138, pelos seguintes motivos:

 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS

 

 W.D. 

da comarca de Avaré (autos nº 1.226/11), como incurso nos artigos 12 e 14, 

ambos da Lei nº 10.826/03, c.c. o artigo 69 do Código Penal, às penas de 06 

(seis) meses de detenção, 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridas em 

regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias

substituídas as reprimendas privativas de li

restritivas de direitos (fls. 77
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007937-56.2011.8.26.0073, 

de Avaré, em que figura como apelante W.D., vem à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, interpor RECURSO ESPECIA

acórdão de fls. 129/138, pelos seguintes motivos: 

RESUMO DOS AUTOS 

 foi condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal 

da comarca de Avaré (autos nº 1.226/11), como incurso nos artigos 12 e 14, 

0.826/03, c.c. o artigo 69 do Código Penal, às penas de 06 

(seis) meses de detenção, 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridas em 

regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, 

substituídas as reprimendas privativas de liberdade por duas sanções 

restritivas de direitos (fls. 77/79). 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

56.2011.8.26.0073, comarca 

, vem à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

RECURSO ESPECIAL, em face do v. 

foi condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal 

da comarca de Avaré (autos nº 1.226/11), como incurso nos artigos 12 e 14, 

0.826/03, c.c. o artigo 69 do Código Penal, às penas de 06 

(seis) meses de detenção, 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridas em 

multa, no mínimo legal, 

berdade por duas sanções 
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 Segundo o apurado e destacado no v. acórdão,

 “No caso vertente, 

condenado como incurso nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 

10.826/03, c.c. o artigo

de maio de 2011, por volta das 18h50min, no interior de seu 

veículo Fiat/Uno, placas BOL8038, na cidade e comarca de 

Avaré, transportava 06 (seis) munições de calibre 38, sendo 03 

(três) cartuchos íntegros e 03 (três)

permitido, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar e, nas mesmas circunstâncias de tempo, 

na rua Maria José Haspani, nº 45, na mesma cidade e 

comarca, possuía sob sua guarda uma espingarda, calibre 28, 

e um revólver, calibre 22, armas de fogo de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.

 Retrata a inicial acusatória que, na ocasião dos fatos 

policiais militares receberam informe anônimo de que o acusado 

estaria 

em localizar no interior do veículo deste denunciado 06 (seis) 

cartuchos de calibre 38, sendo que 03 (três) estavam 

deflagrados e os outros 03 (três) estavam intactos. Em 

continuidade às diligências, os

residência do réu, onde a esposa deste entregou as duas 

armas de fogo, acima descritas, que se encontram guardadas 

na aludida moradia”.
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Segundo o apurado e destacado no v. acórdão,

“No caso vertente, W.D., qualificado nos autos, foi 

condenado como incurso nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 

10.826/03, c.c. o artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 13 

de maio de 2011, por volta das 18h50min, no interior de seu 

veículo Fiat/Uno, placas BOL8038, na cidade e comarca de 

Avaré, transportava 06 (seis) munições de calibre 38, sendo 03 

(três) cartuchos íntegros e 03 (três) deflagrados, de uso 

permitido, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar e, nas mesmas circunstâncias de tempo, 

na rua Maria José Haspani, nº 45, na mesma cidade e 

comarca, possuía sob sua guarda uma espingarda, calibre 28, 

m revólver, calibre 22, armas de fogo de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar. 

Retrata a inicial acusatória que, na ocasião dos fatos 

policiais militares receberam informe anônimo de que o acusado 

estaria armado, motivo pelo qual o abordaram e lograram êxito 

em localizar no interior do veículo deste denunciado 06 (seis) 

cartuchos de calibre 38, sendo que 03 (três) estavam 

deflagrados e os outros 03 (três) estavam intactos. Em 

continuidade às diligências, os milicianos dirigiram

residência do réu, onde a esposa deste entregou as duas 

armas de fogo, acima descritas, que se encontram guardadas 

na aludida moradia”. 
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Segundo o apurado e destacado no v. acórdão, 

, qualificado nos autos, foi 

condenado como incurso nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 

69 do Código Penal, porque, no dia 13 

de maio de 2011, por volta das 18h50min, no interior de seu 

veículo Fiat/Uno, placas BOL8038, na cidade e comarca de 

Avaré, transportava 06 (seis) munições de calibre 38, sendo 03 

deflagrados, de uso 

permitido, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar e, nas mesmas circunstâncias de tempo, 

na rua Maria José Haspani, nº 45, na mesma cidade e 

comarca, possuía sob sua guarda uma espingarda, calibre 28, 

m revólver, calibre 22, armas de fogo de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou 

Retrata a inicial acusatória que, na ocasião dos fatos 

policiais militares receberam informe anônimo de que o acusado 

armado, motivo pelo qual o abordaram e lograram êxito 

em localizar no interior do veículo deste denunciado 06 (seis) 

cartuchos de calibre 38, sendo que 03 (três) estavam 

deflagrados e os outros 03 (três) estavam intactos. Em 

milicianos dirigiram-se à 

residência do réu, onde a esposa deste entregou as duas 

armas de fogo, acima descritas, que se encontram guardadas 
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 Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

após o seu processamento, a dou

pelo seu desprovimento (fls. 115/121).

 Todavia, a Egrégia 12ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão

recurso, para ABSOLVER o apelante, com fundamento 

do Código de Processo Penal, da prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 

14, ambos da Lei nº 10.826/03. V.U."

Des. Breno Guimarães

 

 “Ao relatório da
ilustre Magistrado, doutor Marcelo Luiz Seixas Cabral, que se 
adota e fica fazendo parte integrante do presente, acrescenta
se que 

incurso nos artigos 12 e 14,

artigo 69 do Código Penal, às penas de 06 (seis) meses de 
detenção, 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridas em 
regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias

mínimo legal, substituídas as reprimenda
liberdade por duas sanções restritivas de direitos, 

consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo 
mesmo período, e no pagamento de um cesta de mantimentos 
a uma entidade beneficente, no valor de 01 (um) salário 

mínimo, impingidas

 Inconformado, o acusado recorre da r. sentença e, nos 
termos das razões de fls. 89/94, almeja a absolvição por 

insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, 

ventilando ainda a ocorrência de erro sobre a ilicitude do fato 

e, subsidiariamente, pleiteia a mitigação das reprimendas.

 Recurso regularmente processado, com resposta (fls. 

103/109), subiram os autos, manifestando

Procuradoria Geral de Justiça pelo seu improvimento (fls. 

115/121).
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Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça manifestou

pelo seu desprovimento (fls. 115/121). 

Todavia, a Egrégia 12ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao 

recurso, para ABSOLVER o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso II, 

do Código de Processo Penal, da prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 

14, ambos da Lei nº 10.826/03. V.U.", de conformidade com o voto do relator 

Des. Breno Guimarães (fls. 129/138), a seguir transcrito:

“Ao relatório da r. sentença de fls. 77/79, da lavra do 
ilustre Magistrado, doutor Marcelo Luiz Seixas Cabral, que se 
adota e fica fazendo parte integrante do presente, acrescenta
se que W.D., qualificado nos auto, foi condenado como 

incurso nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/03, c.c. o 

artigo 69 do Código Penal, às penas de 06 (seis) meses de 
detenção, 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridas em 
regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias

mínimo legal, substituídas as reprimenda
liberdade por duas sanções restritivas de direitos, 

consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo 
mesmo período, e no pagamento de um cesta de mantimentos 
a uma entidade beneficente, no valor de 01 (um) salário 

mínimo, impingidas custas na forma da lei.

Inconformado, o acusado recorre da r. sentença e, nos 
termos das razões de fls. 89/94, almeja a absolvição por 

insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, 

ventilando ainda a ocorrência de erro sobre a ilicitude do fato 

e, subsidiariamente, pleiteia a mitigação das reprimendas.

Recurso regularmente processado, com resposta (fls. 

103/109), subiram os autos, manifestando

Procuradoria Geral de Justiça pelo seu improvimento (fls. 

115/121). 
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Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

ta Procuradoria de Justiça manifestou-se 

Todavia, a Egrégia 12ª Câmara Criminal do Tribunal de 

: "DERAM PROVIMENTO ao 

no artigo 386, inciso II, 

do Código de Processo Penal, da prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 

, de conformidade com o voto do relator 

, a seguir transcrito: 

r. sentença de fls. 77/79, da lavra do 
ilustre Magistrado, doutor Marcelo Luiz Seixas Cabral, que se 
adota e fica fazendo parte integrante do presente, acrescenta-

, qualificado nos auto, foi condenado como 

ambos da Lei nº 10.826/03, c.c. o 

artigo 69 do Código Penal, às penas de 06 (seis) meses de 
detenção, 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridas em 
regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no 

mínimo legal, substituídas as reprimendas privativas de 
liberdade por duas sanções restritivas de direitos, 

consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo 
mesmo período, e no pagamento de um cesta de mantimentos 
a uma entidade beneficente, no valor de 01 (um) salário 

custas na forma da lei. 

Inconformado, o acusado recorre da r. sentença e, nos 
termos das razões de fls. 89/94, almeja a absolvição por 

insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, 

ventilando ainda a ocorrência de erro sobre a ilicitude do fato 

e, subsidiariamente, pleiteia a mitigação das reprimendas. 

Recurso regularmente processado, com resposta (fls. 

103/109), subiram os autos, manifestando-se a d. 

Procuradoria Geral de Justiça pelo seu improvimento (fls. 
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 É o relatório.

 No caso ve

condenado como incurso nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 

10.826/03, c.c. o artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 13 

de maio de 2011, por volta das 18h50min, no interior de seu 
veículo Fiat/Uno, placa

Avaré, transportava 06 (seis) munições de calibre 38, sendo 03 

(três) cartuchos íntegros e 03 (três) deflagrados, de uso 

permitido, sem autorização e em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar e, nas mesmas circun

tempo, na rua Maria José Haspani, nº 45, na mesma cidade e 
comarca, possuía sob sua guarda uma espingarda, calibre 28, 
e um revólver, calibre 22, armas de fogo de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou 
regulamen

 Retrata a inicial acusatória que, na ocasião dos fatos 
policiais militares receberam informe anônimo de que o 

acusado estaria armado, motivo pelo qual o abordaram e 

lograram êxito em localizar no interior do veículo deste 
denunciado 06 (seis) cartuch
(três) estavam deflagrados e os outros 03 (três) estavam 

intactos. Em continuidade às diligências, os milicianos 

dirigiram

as duas armas de fogo, acima descritas, que se en

guardadas na aludida moradia.

 Na espécie, o conjunto probatório é suficiente para o 

desate condenatório. Senão vejamos:

 A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de 

exibição e apreensão (fls. 05/06) e pelo laudo pericial alusivo 

ao exame das armas de fogo e das munições apreendidas (fls. 

09/11).

 E a autoria do acusado é inequívoca.

 Nas duas fases da persecução, o réu WALDEMIR ostentou 

serena rendição (fls. 17 e gravação contida na mídia de fls. 

83). 
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É o relatório. 

No caso vertente, W.D., qualificado nos auto, foi 

condenado como incurso nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 

10.826/03, c.c. o artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 13 

de maio de 2011, por volta das 18h50min, no interior de seu 
veículo Fiat/Uno, placas BOL8038, na cidade e comarca de 

Avaré, transportava 06 (seis) munições de calibre 38, sendo 03 

(três) cartuchos íntegros e 03 (três) deflagrados, de uso 

permitido, sem autorização e em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar e, nas mesmas circun

tempo, na rua Maria José Haspani, nº 45, na mesma cidade e 
comarca, possuía sob sua guarda uma espingarda, calibre 28, 
e um revólver, calibre 22, armas de fogo de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar. 

Retrata a inicial acusatória que, na ocasião dos fatos 
policiais militares receberam informe anônimo de que o 

acusado estaria armado, motivo pelo qual o abordaram e 

lograram êxito em localizar no interior do veículo deste 
denunciado 06 (seis) cartuchos de calibre 38, sendo que 03 
(três) estavam deflagrados e os outros 03 (três) estavam 

intactos. Em continuidade às diligências, os milicianos 

dirigiram-se à residência do réu, onde a esposa deste entregou 

as duas armas de fogo, acima descritas, que se en

guardadas na aludida moradia. 

Na espécie, o conjunto probatório é suficiente para o 

desate condenatório. Senão vejamos: 

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de 

exibição e apreensão (fls. 05/06) e pelo laudo pericial alusivo 

xame das armas de fogo e das munições apreendidas (fls. 

09/11). 

E a autoria do acusado é inequívoca. 

Nas duas fases da persecução, o réu WALDEMIR ostentou 

serena rendição (fls. 17 e gravação contida na mídia de fls. 
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, qualificado nos auto, foi 

condenado como incurso nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 

10.826/03, c.c. o artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 13 

de maio de 2011, por volta das 18h50min, no interior de seu 
s BOL8038, na cidade e comarca de 

Avaré, transportava 06 (seis) munições de calibre 38, sendo 03 

(três) cartuchos íntegros e 03 (três) deflagrados, de uso 

permitido, sem autorização e em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar e, nas mesmas circunstâncias de 

tempo, na rua Maria José Haspani, nº 45, na mesma cidade e 
comarca, possuía sob sua guarda uma espingarda, calibre 28, 
e um revólver, calibre 22, armas de fogo de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou 

Retrata a inicial acusatória que, na ocasião dos fatos 
policiais militares receberam informe anônimo de que o 

acusado estaria armado, motivo pelo qual o abordaram e 

lograram êxito em localizar no interior do veículo deste 
os de calibre 38, sendo que 03 

(três) estavam deflagrados e os outros 03 (três) estavam 

intactos. Em continuidade às diligências, os milicianos 

se à residência do réu, onde a esposa deste entregou 

as duas armas de fogo, acima descritas, que se encontram 

Na espécie, o conjunto probatório é suficiente para o 

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de 

exibição e apreensão (fls. 05/06) e pelo laudo pericial alusivo 

xame das armas de fogo e das munições apreendidas (fls. 

Nas duas fases da persecução, o réu WALDEMIR ostentou 

serena rendição (fls. 17 e gravação contida na mídia de fls. 
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 E a confissão do recorrente foi 
colhida no curso da instrução.

 O miliciano Roberto forneceu coerente relato, no sentido 

de que, na ocasião dos fatos, ao verificar denúncia anônima, 

ele e o colega de farda lograram localizar no interior do 
automóvel do acusado 

quais três estavam intactas e três estavam deflagradas; 

indagado, naquela oportunidade o réu admitiu que possuía 

uma espingarda em sua residência, motivo pelo qual se 
deslocaram até a moradia dele, onde a esposa deste lh

entregou a espingarda e o revólver (cf. gravação contida na 
mídia de fls. 83).

 E não há que se duvidar, “a priori”, da validade dos 

depoimentos de policiais, desde que confortados por outras 
provas, como é o caso dos autos “pois o exercício de tal funç

não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo
se que digam a verdade, como qualquer testemunha” (Julio 

Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 2ª Edição, Atlas, 1993, p. 

294). 

 Neste sentido:

“Habeas Corpus Número: 73518 

26/03/1996 

- 

testemunhal deservidores policiais, especialmente quando 
prestado emjuízo, sob a garantia do contraditório reveste

se deinquestionável eficácia probatória, não

podendodesqualificá
estataisincumbidos, por dever de ofício, da repressão 

penal. Odepoimento testemunhal do agente policial 

somente nãoterá valor, quando se evidenciar que esse 

servidor doEstado, por revelar interes
investigaçãopenal, age facciosamente ou quando se 

demonstrar 

- que as suasdeclarações não encontram suporte e nem se 

harmonizamcom outros elementos probatórios idôneos.” 
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E a confissão do recorrente foi confortada pela prova oral 
colhida no curso da instrução. 

O miliciano Roberto forneceu coerente relato, no sentido 

de que, na ocasião dos fatos, ao verificar denúncia anônima, 

ele e o colega de farda lograram localizar no interior do 
automóvel do acusado as seis munições de calibre 38, das 

quais três estavam intactas e três estavam deflagradas; 

indagado, naquela oportunidade o réu admitiu que possuía 

uma espingarda em sua residência, motivo pelo qual se 
deslocaram até a moradia dele, onde a esposa deste lh

entregou a espingarda e o revólver (cf. gravação contida na 
mídia de fls. 83). 

E não há que se duvidar, “a priori”, da validade dos 

depoimentos de policiais, desde que confortados por outras 
provas, como é o caso dos autos “pois o exercício de tal funç

não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo
se que digam a verdade, como qualquer testemunha” (Julio 

Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 2ª Edição, Atlas, 1993, p. 

 

Neste sentido: 

“Habeas Corpus Número: 73518 

26/03/1996 -Ementa - Testemunho prestado por policiais 

 validade -pedido indeferido. O valor do depoimento 

testemunhal deservidores policiais, especialmente quando 
prestado emjuízo, sob a garantia do contraditório reveste

se deinquestionável eficácia probatória, não

podendodesqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes 
estataisincumbidos, por dever de ofício, da repressão 

penal. Odepoimento testemunhal do agente policial 

somente nãoterá valor, quando se evidenciar que esse 

servidor doEstado, por revelar interes
investigaçãopenal, age facciosamente ou quando se 

demonstrar – talcomo ocorre com as demais testemunhas 

que as suasdeclarações não encontram suporte e nem se 

harmonizamcom outros elementos probatórios idôneos.” 
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confortada pela prova oral 

O miliciano Roberto forneceu coerente relato, no sentido 

de que, na ocasião dos fatos, ao verificar denúncia anônima, 

ele e o colega de farda lograram localizar no interior do 
as seis munições de calibre 38, das 

quais três estavam intactas e três estavam deflagradas; 

indagado, naquela oportunidade o réu admitiu que possuía 

uma espingarda em sua residência, motivo pelo qual se 
deslocaram até a moradia dele, onde a esposa deste lhes 

entregou a espingarda e o revólver (cf. gravação contida na 

E não há que se duvidar, “a priori”, da validade dos 

depoimentos de policiais, desde que confortados por outras 
provas, como é o caso dos autos “pois o exercício de tal função 

não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-
se que digam a verdade, como qualquer testemunha” (Julio 

Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 2ª Edição, Atlas, 1993, p. 

“Habeas Corpus Número: 73518 - Julgamento: 

Testemunho prestado por policiais 

pedido indeferido. O valor do depoimento 

testemunhal deservidores policiais, especialmente quando 
prestado emjuízo, sob a garantia do contraditório reveste-

se deinquestionável eficácia probatória, não se 

lo pelo só fato de emanar de agentes 
estataisincumbidos, por dever de ofício, da repressão 

penal. Odepoimento testemunhal do agente policial 

somente nãoterá valor, quando se evidenciar que esse 

servidor doEstado, por revelar interesse particular na 
investigaçãopenal, age facciosamente ou quando se 

talcomo ocorre com as demais testemunhas 

que as suasdeclarações não encontram suporte e nem se 

harmonizamcom outros elementos probatórios idôneos.” 
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(Publicação DJData: 18
Mello).

 A seu turno, a testemunha Fernanda, esposa do 

acusado,confirmou haver entregado aos policiais militares as 

armas de fogos que seencontravam guardadas na residência, 
as quais estavam acondicionadasem um saco (cf. gravação

contida na mídia de fls. 83).

 Entrementes, tenho para mim que as condutas retratadas 

nadenúncia revelam

 No caso sub examine, a ínfima quantidade de 

muniçõesapreendidas (seis cartuchos de calibre 38), frise
estando intactosapenas três cartuchos, desacompanhados de 

qualquer armamento domesmo calibre, quando da apreensão 

no interior do veículo do denunciado,não espelha o mínimo 
potencial de lesividade à objetividade jurídicavislumbrada pelo 
legislador.

 Nessa e

Câmarade Direito Criminal:

 
detransporte de munição, crê
soluçãoditada. Embora certa sua apreensão, numa das 

bolsaspertencentes 

munição(auto às fls. 13

sequer serconsiderado criminoso, dada a sua absoluta 
insignificânciapenal.

 

tonaimportante lição passada por Carlos Vico M
obra doacaso Revisor neste feito, que, definitivamente, 

parece lançaruma pá de cal sobre a questão que se 
discute, in litteris: [...]“não há mais justificativa para que o 

direito positivo, comoobjeto de estudo do direito penal, seja 
apreciado de 

reaproxima

desconsidere as conclusões deoutras áreas do 

conhecimento humano, dentre elas airrefutável proposição 
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(Publicação DJData: 18-10-96, Relator: Min. Celso de 
Mello). 

A seu turno, a testemunha Fernanda, esposa do 

acusado,confirmou haver entregado aos policiais militares as 

armas de fogos que seencontravam guardadas na residência, 
as quais estavam acondicionadasem um saco (cf. gravação

contida na mídia de fls. 83). 

Entrementes, tenho para mim que as condutas retratadas 

nadenúncia revelam-se penalmente atípicas. Senão vejamos:

No caso sub examine, a ínfima quantidade de 

muniçõesapreendidas (seis cartuchos de calibre 38), frise
estando intactosapenas três cartuchos, desacompanhados de 

qualquer armamento domesmo calibre, quando da apreensão 

no interior do veículo do denunciado,não espelha o mínimo 
potencial de lesividade à objetividade jurídicavislumbrada pelo 
legislador. 

Nessa esteira, confira-se a orientação já adotada nesta 

Câmarade Direito Criminal: 

 “(...) Em relação ao mérito, a principiar pelo delito 
detransporte de munição, crê-se que outra devia ser a 
soluçãoditada. Embora certa sua apreensão, numa das 

bolsaspertencentes ao acusado, de 5 (cinco) cápsulas de 

munição(auto às fls. 13-14), tem-se que o fato não deve 

sequer serconsiderado criminoso, dada a sua absoluta 
insignificânciapenal. 

 Nesse particular, viria a talhe trazer à 

tonaimportante lição passada por Carlos Vico M
obra doacaso Revisor neste feito, que, definitivamente, 

parece lançaruma pá de cal sobre a questão que se 
discute, in litteris: [...]“não há mais justificativa para que o 

direito positivo, comoobjeto de estudo do direito penal, seja 
apreciado de formaabstrata e isolada. É preciso 

reaproxima-lo da realidade,fazendo com que o sistema não 

desconsidere as conclusões deoutras áreas do 

conhecimento humano, dentre elas airrefutável proposição 
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96, Relator: Min. Celso de 

A seu turno, a testemunha Fernanda, esposa do 

acusado,confirmou haver entregado aos policiais militares as 

armas de fogos que seencontravam guardadas na residência, 
as quais estavam acondicionadasem um saco (cf. gravação 

Entrementes, tenho para mim que as condutas retratadas 

se penalmente atípicas. Senão vejamos: 

No caso sub examine, a ínfima quantidade de 

muniçõesapreendidas (seis cartuchos de calibre 38), frise-se, 
estando intactosapenas três cartuchos, desacompanhados de 

qualquer armamento domesmo calibre, quando da apreensão 

no interior do veículo do denunciado,não espelha o mínimo 
potencial de lesividade à objetividade jurídicavislumbrada pelo 

se a orientação já adotada nesta 

“(...) Em relação ao mérito, a principiar pelo delito 
se que outra devia ser a 

soluçãoditada. Embora certa sua apreensão, numa das 

ao acusado, de 5 (cinco) cápsulas de 

se que o fato não deve 

sequer serconsiderado criminoso, dada a sua absoluta 

Nesse particular, viria a talhe trazer à 

tonaimportante lição passada por Carlos Vico Mañas, por 
obra doacaso Revisor neste feito, que, definitivamente, 

parece lançaruma pá de cal sobre a questão que se 
discute, in litteris: [...]“não há mais justificativa para que o 

direito positivo, comoobjeto de estudo do direito penal, seja 
formaabstrata e isolada. É preciso 

lo da realidade,fazendo com que o sistema não 

desconsidere as conclusões deoutras áreas do 

conhecimento humano, dentre elas airrefutável proposição 
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político
conduta

em sociedade, a fim de que a sançãopenal, como última 

instância de controle social, sejareservada para os casos 

em que não haja outra soluçãopossível, reduzindo
assim, seus efeitos deletérios [...]. Para

objetivo, sem que se abra mão da segurançajurídica que o 

sistema deve proporcionar, deve

significado político

tipicidade, por conseguinte, não pode ser reservado omero 
papel de juízo fo
doprincípio constitucional da legalidade, deve ter, 
igualmente,conteúdo material e valorativo. O princípio da 

insignificância,assim, atua como instrumento de 
interpretação restritiva dotipo penal e, portanto, de 

descrimina
natureza subsidiária e fragmentária dodireito penal. Não é 

o direito penal o caminho para a soluçãode todos os males 

da sociedade. Não é mais possível aceitar asua 
desenfreada utilização demagógica por nossosg

Ao contrário, é preciso demonstrar que, emvirtude do alto 
custo social que a pena apresenta e dos efeitosmaléficos 

que acarreta, devemos usa

buscando soluções alternativas que se revelemmais 

eficazes na tarefa de manut
emsociedade”. (In O princípio da insignificância como 

excludenteda tipicidade no direito penal. São Paulo: 

Saraiva, 1994, p. XXI).

 

devahaver uma diminuição do campo próprio de incidên

doDireito Penal. A cada momento, o Juiz, como o último 
operadordo direito a se manifestar em certa causa 

criminal, há defazer uma reflexão exaustiva acerca da 

necessidade daimposição de determinada sanção ou 
mesmo de sua mitigação.

 
proporcionalidadeentre a pena criminal e a significância 
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político-criminal da necessidade dedescentralização de 
condutas que não atinjam de maneirasignificativa a vida 

em sociedade, a fim de que a sançãopenal, como última 

instância de controle social, sejareservada para os casos 

em que não haja outra soluçãopossível, reduzindo
assim, seus efeitos deletérios [...]. Para

objetivo, sem que se abra mão da segurançajurídica que o 

sistema deve proporcionar, deve-se outorgarespecífico 

significado político-criminal a cada elemento docrime. À 

tipicidade, por conseguinte, não pode ser reservado omero 
papel de juízo formal de subsunção. Como expressão 
doprincípio constitucional da legalidade, deve ter, 
igualmente,conteúdo material e valorativo. O princípio da 

insignificância,assim, atua como instrumento de 
interpretação restritiva dotipo penal e, portanto, de 

descriminalização judicial, tornandoconcreta a propalada 
natureza subsidiária e fragmentária dodireito penal. Não é 

o direito penal o caminho para a soluçãode todos os males 

da sociedade. Não é mais possível aceitar asua 
desenfreada utilização demagógica por nossosg

Ao contrário, é preciso demonstrar que, emvirtude do alto 
custo social que a pena apresenta e dos efeitosmaléficos 

que acarreta, devemos usa-la com extremaparcimônia, 

buscando soluções alternativas que se revelemmais 

eficazes na tarefa de manutenção da harmônica vida 
emsociedade”. (In O princípio da insignificância como 

excludenteda tipicidade no direito penal. São Paulo: 

Saraiva, 1994, p. XXI). 

 Vê-se, destarte, que, hodiernamente, entende

devahaver uma diminuição do campo próprio de incidên

doDireito Penal. A cada momento, o Juiz, como o último 
operadordo direito a se manifestar em certa causa 

criminal, há defazer uma reflexão exaustiva acerca da 

necessidade daimposição de determinada sanção ou 
mesmo de sua mitigação. 

 Já é chegada à hora de dar vida à exata 
proporcionalidadeentre a pena criminal e a significância 
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criminal da necessidade dedescentralização de 
s que não atinjam de maneirasignificativa a vida 

em sociedade, a fim de que a sançãopenal, como última 

instância de controle social, sejareservada para os casos 

em que não haja outra soluçãopossível, reduzindo-se, 
assim, seus efeitos deletérios [...]. Paraalcançar tal 

objetivo, sem que se abra mão da segurançajurídica que o 

se outorgarespecífico 

criminal a cada elemento docrime. À 

tipicidade, por conseguinte, não pode ser reservado omero 
rmal de subsunção. Como expressão 

doprincípio constitucional da legalidade, deve ter, 
igualmente,conteúdo material e valorativo. O princípio da 

insignificância,assim, atua como instrumento de 
interpretação restritiva dotipo penal e, portanto, de 

lização judicial, tornandoconcreta a propalada 
natureza subsidiária e fragmentária dodireito penal. Não é 

o direito penal o caminho para a soluçãode todos os males 

da sociedade. Não é mais possível aceitar asua 
desenfreada utilização demagógica por nossosgovernantes. 

Ao contrário, é preciso demonstrar que, emvirtude do alto 
custo social que a pena apresenta e dos efeitosmaléficos 

la com extremaparcimônia, 

buscando soluções alternativas que se revelemmais 

enção da harmônica vida 
emsociedade”. (In O princípio da insignificância como 

excludenteda tipicidade no direito penal. São Paulo: 

se, destarte, que, hodiernamente, entende-se 

devahaver uma diminuição do campo próprio de incidência 

doDireito Penal. A cada momento, o Juiz, como o último 
operadordo direito a se manifestar em certa causa 

criminal, há defazer uma reflexão exaustiva acerca da 

necessidade daimposição de determinada sanção ou 

de dar vida à exata 
proporcionalidadeentre a pena criminal e a significância 
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do bem jurídicovilipendiado. E, nos casos em que a 
afetação deste for degrandeza diminuta, sem 

conseq

deve

reprimenda penal, diante da pequenez dasignificação 
social do fato cometido.

 

Pelocontrário, faz vivificar os princípios constitucionais 

darazoabilidade e da proporcionalidade. Logo, não 
juízocontra legem, como pode parecer, lamentavelmente, 

para nãopoços menos avisados, mas segundo estrito 
indicativo da LeiMaior do País (cf. artigo 1º, caput, e inciso 
III, artigo 3º,incisos III e IV, e, ainda, artigo 5º, § 2º, da 

ConstituiçãoFederal)

 

que oDireito Penal, modernamente, está ficando na id
dosubsidiário. Vale dizer: sua abrangência dispensa o 

atingircondutas desprezíveis, sem manifesto poder de 

ofensa e delesão real a algum determinado b
Seria risível,convenha
sob sua guarda,poucas munições, todas de calibre 

mediano, qual seja, 38, queestavam envoltas em fita 

adesiva e acomodadas dentro debolsa guardada junto ao 

bagageiro de um ônibus, como fez

relato dos milicianos (fls. 4
Criminal nº 1.092.763

nº 5305 v.m. 12ª Câmara de Direito Criminal)

 No mesmo sentido, cumpre trazer à colação a precisa 
diretrizda Excels

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO 

ESTATUTODO DESARMAMENTO (LEI 10.826/03). PORTE 
ILEGAL DEMUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE 

OFENSIVIDADEDA CONDUTA AO BEM JURÍDICO 

TUTELADO. ATIPICIDADEDOS FATOS. ORDEM 

CONCEDIDA. I 

residência 7 (sete) cartuchos munição deuso restrito, como 
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do bem jurídicovilipendiado. E, nos casos em que a 
afetação deste for degrandeza diminuta, sem 

consequências maiores para a ordemsocial estabelecida, 

deve-se entender ausente a razão para aimposição de 

reprimenda penal, diante da pequenez dasignificação 
social do fato cometido. 

 Essa intelecção não destoa do direito posto. 

Pelocontrário, faz vivificar os princípios constitucionais 

darazoabilidade e da proporcionalidade. Logo, não 
juízocontra legem, como pode parecer, lamentavelmente, 

para nãopoços menos avisados, mas segundo estrito 
indicativo da LeiMaior do País (cf. artigo 1º, caput, e inciso 
III, artigo 3º,incisos III e IV, e, ainda, artigo 5º, § 2º, da 

ConstituiçãoFederal). 

 Em outras palavras, não se deve nunca esquecer 

que oDireito Penal, modernamente, está ficando na id
dosubsidiário. Vale dizer: sua abrangência dispensa o 

atingircondutas desprezíveis, sem manifesto poder de 

ofensa e delesão real a algum determinado b
Seria risível,convenha-se, condenar-se alguém por deter 
sob sua guarda,poucas munições, todas de calibre 

mediano, qual seja, 38, queestavam envoltas em fita 

adesiva e acomodadas dentro debolsa guardada junto ao 

bagageiro de um ônibus, como fez oacusado, segundo o 

relato dos milicianos (fls. 4-6 e 107-108)”(TJSP 
Criminal nº 1.092.763-3/2 Rel. Sydnei deOliveira Jr. voto 

nº 5305 v.m. 12ª Câmara de Direito Criminal)

No mesmo sentido, cumpre trazer à colação a precisa 
diretrizda Excelsa Corte: 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO 

ESTATUTODO DESARMAMENTO (LEI 10.826/03). PORTE 
ILEGAL DEMUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE 

OFENSIVIDADEDA CONDUTA AO BEM JURÍDICO 

TUTELADO. ATIPICIDADEDOS FATOS. ORDEM 

CONCEDIDA. I - Paciente que guardava

residência 7 (sete) cartuchos munição deuso restrito, como 
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do bem jurídicovilipendiado. E, nos casos em que a 
afetação deste for degrandeza diminuta, sem 

ências maiores para a ordemsocial estabelecida, 

azão para aimposição de 

reprimenda penal, diante da pequenez dasignificação 

Essa intelecção não destoa do direito posto. 

Pelocontrário, faz vivificar os princípios constitucionais 

darazoabilidade e da proporcionalidade. Logo, não é um 
juízocontra legem, como pode parecer, lamentavelmente, 

para nãopoços menos avisados, mas segundo estrito 
indicativo da LeiMaior do País (cf. artigo 1º, caput, e inciso 
III, artigo 3º,incisos III e IV, e, ainda, artigo 5º, § 2º, da 

Em outras palavras, não se deve nunca esquecer 

que oDireito Penal, modernamente, está ficando na ideia 
dosubsidiário. Vale dizer: sua abrangência dispensa o 

atingircondutas desprezíveis, sem manifesto poder de 

ofensa e delesão real a algum determinado bem jurídico. 
se alguém por deter 

sob sua guarda,poucas munições, todas de calibre 

mediano, qual seja, 38, queestavam envoltas em fita 

adesiva e acomodadas dentro debolsa guardada junto ao 

oacusado, segundo o 

108)”(TJSP - Apelação 
3/2 Rel. Sydnei deOliveira Jr. voto 

nº 5305 v.m. 12ª Câmara de Direito Criminal)”. 

No mesmo sentido, cumpre trazer à colação a precisa 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO 

ESTATUTODO DESARMAMENTO (LEI 10.826/03). PORTE 
ILEGAL DEMUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE 

OFENSIVIDADEDA CONDUTA AO BEM JURÍDICO 

TUTELADO. ATIPICIDADEDOS FATOS. ORDEM 

Paciente que guardavano interior de sua 

residência 7 (sete) cartuchos munição deuso restrito, como 
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recordação do período em que foi sargentodo Exército. II 
Conduta formalmente típica, nos termos doart. 16 da Lei 

10.826/03. III 

muniçã

Atipicidade material dos fatos. IV 
HC 96532/RS 

Turmajulgamento: 06/10/2009 

2009 public27

 

 Em conclusão apressada, pode

condenaçãodo réu, pelo simples fato dele possuir em sua 
residência duas armas defogo sem a devida autorização.

 Todavia, no que concerne ao crime de posse ilegal de arma 

defogo, é de se observar que o legislador, ao descrever o tipo 
penal previstono artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/03, 
estabeleceu como objetomaterial do delito "arma de fogo".

 Outrossim, nos termos de decisão já proferida por órgão 

desteE. Tribunal:

"A lei efetivamente não faz a distinção entre arma de fogo 
earma não 
Aodeliberadamente usar a expressão "arma de fogo" 

definiu comprecisão o tipo penal. Ao dizer "arma de fogo" 

está delimitandoa conduta. Pois, só tem fogo a arma que 

estiver municiada.Forma cria função, função cria forma.
forma "arma de fogo"só poderá ter função (disparar 

projétil, "mandar" fogo) seestiver municiada, ou com 

munição à disposição, perto oulonge (com a apreensão 
respectiva)." (TACRIM/SP 

Acórdão 
17/03/1999).

 

 Assim, o fato de as armas apreendidas estarem 

desmuniciadasdescaracteriza a adequação típica da ação de 

possuir arma de fogo, emdesacordo com determinação legal, 

posto que tal fato torna ausente umadas elementares do tipo 
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recordação do período em que foi sargentodo Exército. II 
Conduta formalmente típica, nos termos doart. 16 da Lei 

10.826/03. III - Inexistência de potencialidadelesiva da 

munição apreendida, desacompanhada de arma defogo. 

Atipicidade material dos fatos. IV - Ordem concedida.(STF
HC 96532/RS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski 1ª 

Turmajulgamento: 06/10/2009 - DJe

2009 public27-11-2009). 

Em conclusão apressada, poder

condenaçãodo réu, pelo simples fato dele possuir em sua 
residência duas armas defogo sem a devida autorização.

Todavia, no que concerne ao crime de posse ilegal de arma 

defogo, é de se observar que o legislador, ao descrever o tipo 
l previstono artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/03, 

estabeleceu como objetomaterial do delito "arma de fogo".

Outrossim, nos termos de decisão já proferida por órgão 

desteE. Tribunal: 

"A lei efetivamente não faz a distinção entre arma de fogo 
earma não municiada. E nem precisaria fazê
Aodeliberadamente usar a expressão "arma de fogo" 

definiu comprecisão o tipo penal. Ao dizer "arma de fogo" 

está delimitandoa conduta. Pois, só tem fogo a arma que 

estiver municiada.Forma cria função, função cria forma.
forma "arma de fogo"só poderá ter função (disparar 

projétil, "mandar" fogo) seestiver municiada, ou com 

munição à disposição, perto oulonge (com a apreensão 
respectiva)." (TACRIM/SP - Apelação nº1.119.639

Acórdão - Relator: Cláudio Caldeira -
17/03/1999). 

Assim, o fato de as armas apreendidas estarem 

desmuniciadasdescaracteriza a adequação típica da ação de 

possuir arma de fogo, emdesacordo com determinação legal, 

posto que tal fato torna ausente umadas elementares do tipo 
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recordação do período em que foi sargentodo Exército. II - 
Conduta formalmente típica, nos termos doart. 16 da Lei 

Inexistência de potencialidadelesiva da 

o apreendida, desacompanhada de arma defogo. 

Ordem concedida.(STF- 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski 1ª 

DJe-223 divulg 26-11-

r-se-ia decretar a 

condenaçãodo réu, pelo simples fato dele possuir em sua 
residência duas armas defogo sem a devida autorização. 

Todavia, no que concerne ao crime de posse ilegal de arma 

defogo, é de se observar que o legislador, ao descrever o tipo 
l previstono artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/03, 

estabeleceu como objetomaterial do delito "arma de fogo". 

Outrossim, nos termos de decisão já proferida por órgão 

"A lei efetivamente não faz a distinção entre arma de fogo 
municiada. E nem precisaria fazê-lo. 

Aodeliberadamente usar a expressão "arma de fogo" 

definiu comprecisão o tipo penal. Ao dizer "arma de fogo" 

está delimitandoa conduta. Pois, só tem fogo a arma que 

estiver municiada.Forma cria função, função cria forma. A 
forma "arma de fogo"só poderá ter função (disparar 

projétil, "mandar" fogo) seestiver municiada, ou com 

munição à disposição, perto oulonge (com a apreensão 
Apelação nº1.119.639-7 - 

- Recurso julgadoem 

Assim, o fato de as armas apreendidas estarem 

desmuniciadasdescaracteriza a adequação típica da ação de 

possuir arma de fogo, emdesacordo com determinação legal, 

posto que tal fato torna ausente umadas elementares do tipo 
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penal, 
se, nesse aspecto, os seguintes Arestos:

"Deve ser afastado, na hipótese dos autos, o cometimento 

dafigura típica, pois ausente a potencialidade lesiva 

doinstrumento. Com efeito deve predominar o 
ente

desmuniciada, desmontadaou acondicionada de forma a 

que afaste sua imediatautilização, não configura o tipo 

penal previsto no artigo 10 daLei nº 9.437/97." 
(TACRIM/SP 

Relat

 

“Acusado que portava ilegalmente sem autorização e 

emdesacordo com determinação legal ou regulamentar, 
revólvermarca 'Smith & Wesson', calibre 32, com 
numeração raspada.Exame pericial constatando defeito 
que torn

realização de disparo.Atipicidade da conduta. O bem 

jurídico protegido pelo art. 16,parágrafo único, IV, da Lei 
nº 10.826/03 é a incolumidadepública, sendo que se a 
arma não pode ser usada eficazmente,não 

de tipificação da conduta. Absolvição nostermos do art. 

386, III, do CPP” (TJSP 1ª C. Ap.993.08.042650

Márcio Bártoli j. 02.09.2008 ementa nãooficial in Boletim 
IBCCrim nº 191 ano 16 Outubro/2008,página 1207).

 

 A segurança pública 
legisladorpretendeu proteger quando da criação do tipo penal 

em tela.

 Ora, se há prova contundente nos autos de que o 

acusadopossuía duas armas de fogo, entretanto, ambas 
desmuniciadas, não tendoconsigo, também, nenhuma 

muniç

jurídico tutelado pelo tipo penal em momento algumchegou a 

sofrer lesão ou ameaça de lesão.
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penal, a saber o próprio objeto material do tipopenal. Confira
se, nesse aspecto, os seguintes Arestos: 

"Deve ser afastado, na hipótese dos autos, o cometimento 

dafigura típica, pois ausente a potencialidade lesiva 

doinstrumento. Com efeito deve predominar o 
entendimento deque o transporte de arma de fogo 

desmuniciada, desmontadaou acondicionada de forma a 

que afaste sua imediatautilização, não configura o tipo 

penal previsto no artigo 10 daLei nº 9.437/97." 
(TACRIM/SP - Habeas Corpus nº 332.150

Relator Osni de Souza - Julgado em 26/11/1998).

“Acusado que portava ilegalmente sem autorização e 

emdesacordo com determinação legal ou regulamentar, 
revólvermarca 'Smith & Wesson', calibre 32, com 
numeração raspada.Exame pericial constatando defeito 
que torna a arma ineptapara ser utilizada. Uso ineficaz na 

realização de disparo.Atipicidade da conduta. O bem 

jurídico protegido pelo art. 16,parágrafo único, IV, da Lei 
nº 10.826/03 é a incolumidadepública, sendo que se a 
arma não pode ser usada eficazmente,não 

de tipificação da conduta. Absolvição nostermos do art. 

386, III, do CPP” (TJSP 1ª C. Ap.993.08.042650

Márcio Bártoli j. 02.09.2008 ementa nãooficial in Boletim 
IBCCrim nº 191 ano 16 Outubro/2008,página 1207).

A segurança pública é, pois, o bem jurídico que o 
legisladorpretendeu proteger quando da criação do tipo penal 

em tela. 

Ora, se há prova contundente nos autos de que o 

acusadopossuía duas armas de fogo, entretanto, ambas 
desmuniciadas, não tendoconsigo, também, nenhuma 

munição do calibre de tais armas, forçosoconcluir que o bem 

jurídico tutelado pelo tipo penal em momento algumchegou a 

sofrer lesão ou ameaça de lesão. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
11111111    

    

a saber o próprio objeto material do tipopenal. Confira-

"Deve ser afastado, na hipótese dos autos, o cometimento 

dafigura típica, pois ausente a potencialidade lesiva 

doinstrumento. Com efeito deve predominar o 
ndimento deque o transporte de arma de fogo 

desmuniciada, desmontadaou acondicionada de forma a 

que afaste sua imediatautilização, não configura o tipo 

penal previsto no artigo 10 daLei nº 9.437/97." 
Habeas Corpus nº 332.150-2 -Acórdão - 

Julgado em 26/11/1998). 

“Acusado que portava ilegalmente sem autorização e 

emdesacordo com determinação legal ou regulamentar, 
revólvermarca 'Smith & Wesson', calibre 32, com 
numeração raspada.Exame pericial constatando defeito 

a a arma ineptapara ser utilizada. Uso ineficaz na 

realização de disparo.Atipicidade da conduta. O bem 

jurídico protegido pelo art. 16,parágrafo único, IV, da Lei 
nº 10.826/03 é a incolumidadepública, sendo que se a 
arma não pode ser usada eficazmente,não há possibilidade 

de tipificação da conduta. Absolvição nostermos do art. 

386, III, do CPP” (TJSP 1ª C. Ap.993.08.042650-3 Rel. 

Márcio Bártoli j. 02.09.2008 ementa nãooficial in Boletim 
IBCCrim nº 191 ano 16 Outubro/2008,página 1207). 

é, pois, o bem jurídico que o 
legisladorpretendeu proteger quando da criação do tipo penal 

Ora, se há prova contundente nos autos de que o 

acusadopossuía duas armas de fogo, entretanto, ambas 
desmuniciadas, não tendoconsigo, também, nenhuma 

ão do calibre de tais armas, forçosoconcluir que o bem 

jurídico tutelado pelo tipo penal em momento algumchegou a 
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 Assim, encontrando
afastada apossibilidade de fácil municiamento das mesmas, 

conclui

fogo é atípica, impondo

 Ante o exposto, DÁ
paraabsolver o apelante, com fundamento no artigo 386, 

inciso III, do Códigode Processo Penal, da prática dos 

previstos nos artigos 12 e 14,ambos da Lei nº 10.826/03

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

disposto no art. 14

Superior Tribunal de Justiça

do Desarmamento, autorizando a interposição do presente Recurso Especial, 

com base no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da CF, com as seguintes 

teses: 

 

• A quantidade de munição apreendida em poder do ac

irrelevante para a caracterização do tipo penal do art. 14 da Lei nº 

10.826/03, não sendo possível aplicar

insignificância.

• O crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 não exige esteja a arma 

municiada. 

 

 

 

2 - A QUANTIDADE DE MUNI

DO ACUSADO É IRRELEV

DO TIPO PENAL DO ART
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Assim, encontrando-se as armas desmuniciadas e 
afastada apossibilidade de fácil municiamento das mesmas, 

clui-se que também aconduta de posse ilegal de armas de 

fogo é atípica, impondo-se a suaabsolvição.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, 
paraabsolver o apelante, com fundamento no artigo 386, 

inciso III, do Códigode Processo Penal, da prática dos 

previstos nos artigos 12 e 14,ambos da Lei nº 10.826/03

Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

4 da Lei nº 10.826/03 e dissentiu da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça na interpretação dos arts. 12 e 14 do Estatuto 

, autorizando a interposição do presente Recurso Especial, 

com base no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da CF, com as seguintes 

A quantidade de munição apreendida em poder do ac

irrelevante para a caracterização do tipo penal do art. 14 da Lei nº 

10.826/03, não sendo possível aplicar-se o princípio da 

insignificância. 

O crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 não exige esteja a arma 

A QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA EM PODER 

DO ACUSADO É IRRELEVANTE PARA A CARACTER

DO TIPO PENAL DO ART. 14 DA LEI Nº 10.82
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se as armas desmuniciadas e 
afastada apossibilidade de fácil municiamento das mesmas, 

se que também aconduta de posse ilegal de armas de 

se a suaabsolvição. 

SE PROVIMENTO ao recurso, 
paraabsolver o apelante, com fundamento no artigo 386, 

inciso III, do Códigode Processo Penal, da prática dos crimes 

previstos nos artigos 12 e 14,ambos da Lei nº 10.826/03”. 

Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

da Lei nº 10.826/03 e dissentiu da jurisprudência do 

na interpretação dos arts. 12 e 14 do Estatuto 

, autorizando a interposição do presente Recurso Especial, 

com base no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da CF, com as seguintes 

A quantidade de munição apreendida em poder do acusado é 

irrelevante para a caracterização do tipo penal do art. 14 da Lei nº 

se o princípio da 

O crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 não exige esteja a arma 

PREENDIDA EM PODER 

ANTE PARA A CARACTERIZAÇÃO 

. 14 DA LEI Nº 10.826/03, NÃO 
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SENDO POSSÍVEL APLIC

INSIGNIFICÂNCIA.

 

 

- CONTRARIEDADE 

 

 Dispõe o art. 14, 

 

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

        

depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, 

emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar 

arma de f

autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar:

        Pena 

 

Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se 

decide em sentido diametralmente  oposto ao que nela está expresso e 

claro” (RTJ 48/788).

Ou, no mesmo sentido, 

o julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 
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SENDO POSSÍVEL APLICAR-SE O PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. 

ONTRARIEDADE AO ART. 14 DA LEI Nª 10.826/2003

Dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03:

“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”.

Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

LEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se 

decide em sentido diametralmente  oposto ao que nela está expresso e 

(RTJ 48/788). 

Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigênc

o julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 
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SE O PRINCÍPIO DA 

10.826/2003 

ei nº 10.826/03: 

“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 

ogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou 

reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”. 

Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se 

decide em sentido diametralmente  oposto ao que nela está expresso e 

“... equivale negar vigência o fato de 

o julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 


