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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0093002-

49.2015.8.26.0050 em que figura como apelado E. S. P. , vem perante 

Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 105, III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal,  255, § 2o, do RISTJ, e  1.029 do Código de Processo 

Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

  E. S. P.  foi denunciado por infração ao disposto no artigo 

14, “caput”,  da Lei nº10.826/2003, porque, no dia 28 de outubro de 2015, às 

21hs00 aproximadamente, na esquina da Rua Jardim Tamoio com a Avenida 

Nagib Farah Maluf, Itaquera, nesta Comarca,  transportava o revólver 

nºAW551468, calibre 38, marca Taurus, de sua propriedade,  de uso 

permitido, municiado, sem autorização e em desacordo com determinação 
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legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudo 

pericial de fls. 39/40).” 

 

 Sobreveio sentença absolutória por atipicidade às fls, 

139/141. 

 

  Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de 

apelação, pretendendo a condenação nos termos da denúncia. 

 

  A Egrégia 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, entretanto, não deu provimento ao apelo ministerial, 

proferindo a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.’, de 

conformidade com o voto do relator que integra este acordão” (fls. 

248/253). 

 

Voto do Relator  Francisco Bruno a seguir transcrito: 

 

Apelação Criminal nº 0093002-49.2015 – Capital - digital 

Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Apelado: E. S. P.  

Relator: Des. Francisco Bruno 

Voto nº. 26575 

 

Porte de arma de fogo de uso permitido. Art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. Materialidade 

comprovadas. Absolvição confirmada. Atipicidade material da conduta. Mero ilícito 

administrativo. Documentação originária da arma em ordem, já atualizada. Recurso 

improvido.  Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 139 e ss;. que a ação penal 

foi julgada improcedente, absolvido o réu E. S. P. , pela prática do crime previsto no art. 

14, da Lei nº. 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP. 

Apelou o Ministério Público, pleiteando a condenação do acusado nos termos da 

denúncia (fls. 147 e ss.). 
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O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls. 169 e ss.) e a douta 

Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento (fls. 241 e ss.). 

É o relatório. 

Respeitado o entendimento do Ministério Público, não merece reparo a bem lançada 

sentença proferida pelo eminente  Magistrado Klaus Marouelli Arroyo. Segundo a 

denúncia, no dia 28 de outubro de 2015, por volta das 21h13min, na Rua Jardim Tamoio, 

esquina com a Avenida Nagib Farah Maluf, Itaquera, nesta Capital, E. S. P. , possuía e 

transportava um revólver nº AW551468, calibre 38, marca Taurus, municiado, de uso 

permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

A materialidade foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), de exibição e 

apreensão (fls. 13) e pelos laudos da arma (fls. 65/68 e 70/73). O réu, na delegacia, 

confirmou a propriedade da arma, dizendo tê-la comprado em uma loja de nome “Top 

Gun”, que fica próxima à Rua Líbero Badaró, no ano de 2008. Disse que seu registro 

estava vencido, mas vinha tentando renová-lo. Confirmou que a arma foi localizada no 

interior do seu veículo em uma operação policial e que mantinha o revólver para sua 

segurança e de sua família, já que reside em local com grande violência, já tendo sido 

assaltado várias vezes (fls. 07). Em Juízo, confirmou as declarações prestadas na fase 

policial, acrescentando que na ocasião dos fatos, frequentava stands de tiros. Na 

oportunidade, estava indo comprar peças para seu carro e como o pagamento seria em 

dinheiro que levava consigo -, resolveu levar a arma. Disse que não possuía porte, 

apenas o registro, documento que estava com a data de validade vencida por problemas 

burocráticos do Ministério do exército, que mudou o sistema de recadastramento para 

digital; o que atrasou em pelo menos seis meses os trabalhos. Por fim, disse que 

regularizou toda a documentação, juntando-os aos autos (fls. 81 e 100/130). O policial 

militar Everton Alves declarou que na data dos fatos uma operação bloqueio estava 

sendo realizada e o acusado foi abordado. Com ele nada de ilícito foi encontrado, mas 

no interior de uma mochila que levava no banco de trás do veículo, localizaram a arma 

de fogo, municiada com sete cartuchos. Contou que a numeração estava visível e que o 

réu apresentou documento do revólver com prazo vencido (fls. 06 e 79). No mesmo 

sentido foi a declaração do policial militar Jerson (fls.04). A meu ver, sem razão o 

apelante. A arma está legalizada, registrada em nome do paciente que já renovou o 

registro, inclusive. Na documentação juntada aos autos, verifica-se que o acusado 

solicitou novo registro em data anterior aos fatos, que estava em análise pelo Órgão 

competente até pelo menos meados de 2014. Há comprovante de capacidade técnica 

para fins de registro junto ao exército brasileiro, parecer psicológico favorável, atestando 

a aptidão do apelado para manusear e possuir arma de fogo, além de comprovantes de 

pagamentos do clube de tiro (fls. 97/130).  Assim, muito embora a conduta imputada ao 

paciente, em tese, formalmente tipifique o crime de porte ilegal de arma de fogo, nos 
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termos do artigo 14 da Lei, fato é que tal conduta não se enquadra nas hipóteses 

abrangidas pelo âmbito da lei, já que não havia infringência concreta ao bem jurídico 

protegido. O acusado apresentou registro de arma que permitia o seu transporte para 

fins de atividade de colecionador, uso desportivo de atirador e tiro prático, não o 

habitando para que a transportasse em seu veículo. Contudo, pelos comprovantes 

juntados aos autos, constata-se o pagamento de anuidade no clube de tiro em abril de 

2015, autorizando-o, nesses termos, a levar a arma. Ainda que assim não fosse, vale 

reiterar que as condutas de posse e porte de arma de fogo com o registro vencido não 

representam qualquer ofensa ao bem jurídico protegido pelos tipos penais respectivos, 

que se voltam à tutela da segurança pública por meio do controle do fluxo de armas de 

fogo no território nacional. Não é demais lembrar que de acordo com o postulado de 

subsidiariedade, não basta que se direcione a concretização do Direito Penal a 

realidades consideradas relevantes no âmbito social. Mais do que isso e na doutrina de 

Jesús María Silva-Sánchez, deve-se aplicar o Direito Penal estritamente quando 

necessário for, sempre que não se puder  tutelar dada realidade por meio de outros 

instrumentos menos lesivos do que ele próprio. (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. 

Aproximación al Derecho penal contemporáneo. Barcelona: Jose Maria Bosch Editor, 

1992. p. 289). Deve-se considerar ainda, que a não renovação do registro da arma de 

fogo após o seu vencimento não retira o conhecimento estatal sobre sua existência e 

sobre quem é seu proprietário, ainda se fazendo plenamente possível o controle do fluxo 

de armas e a manutenção da segurança pública, por isso se podendo falar em atipicidade 

material da conduta, já que falta a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Não 

fosse isso suficiente e mesmo que se considerasse existente a ofensa relevante ao bem 

jurídico penalmente protegido, é notável a suficiência do recurso ao Direito Administrativo 

nesse caso, com a aplicação de sanções administrativas: como a apreensão da arma de 

fogo e a incidência de multa pelo descumprimento do dever de renovação do registro. 

Ou seja, havendo medidas administrativas suficientes para a tutela desta situação (caso 

do porte e posse de arma com registro vencido), deve-se reconhecer a natureza 

subsidiária do Direito Penal, abstendo-se de sua aplicação, por se possuir forma menos 

severa de alcance do resultado pretendido. Em suma, como destacou o culto Magistrado, 

em que pese o réu tenha sido abordado na posse de arma de fogo em situação irregular, 

tal fato se deu por atraso burocrático do próprio Ministério do Exército e a documentação 

foi totalmente regularizada, já devolvida a arma ao apelado, inclusive.   

Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso. 

FRANCISCO BRUNO 

Relator 
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  Assim decidindo, a Egrégia Corte Estadual contrariou o 

disposto no art. 14 da Lei 10.826/03, além de dissentir de anterior 

entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça na interpretação 

desse dispositivo, autorizando o presente recurso especial. 

 

2 –  DA CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

  E. S. P.  foi denunciado por infração ao disposto no artigo 

14, “caput”,  da Lei nº10.826/2003, porque, no dia 28 de outubro de 2015, às 

21hs00 aproximadamente, na esquina da Rua Jardim Tamoio com a Avenida 

Nagib Farah Maluf, Itaquera, nesta Comarca,  transportava o revólver 

nºAW551468, calibre 38, marca Taurus, de sua propriedade,  de uso 

permitido, municiado, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal e regulamentar. 

 

  Diz o artigo 14 da Lei 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. 
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        Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo 

quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.  

 

   De forma diversa do sustentado no v. acórdão, a 

existência de registro em nome do agente em nada altera o tipo penal. 

 

   Além disto, não estamos diante de posse ilegal de arma 

de fogo, por colecionador ou por praticante de tiro esportivo, para a qual há 

corrente a admitir o registro como fator a indicar ausência de dolo.  O 

acórdão ignorou o artigo 14 da Lei de Armas ao aplicar a tese de validade 

de registro vencido para autorizar porte de arma. 

 

  Vejamos: 

 

  O acórdão atacado afirmou: “O acusado apresentou 

registro de arma que permitia o seu transporte para fins de atividade de 

colecionador, uso desportivo de atirador e tiro prático, não o habilitando para 

que a transportasse em seu veículo. Contudo, pelos comprovantes juntados 

aos autos, constata-se o pagamento de anuidade no clube de tiro em abril de 

2015, autorizando-o, nesses termos, a levar a arma”. 

  

   Ora, não se trata de posse de arma, mas de porte e de 

transporte de arma de fogo em via pública, depois das 21hs00,  sob alegação 

de defesa pessoal. 
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   Da mesma forma, o pagamento de anuidade de clube de 

tiro, como citado no acórdão, não autoriza ou supre o porte de arma de fogo 

dado apenas pelo Ministério da Defesa. 

 

   O caso dos autos nada tem a ver com porte ou transporte 

para ir a um estande de tiro. O recorrido estava armado, após as 21hs00, 

porque tinha dinheiro e iria pagar o mecânico, como ele mesmo admitiu. O 

que o pagamento de anuidade em clube de tiro tem a ver com isso? 

 

   O acórdão atacado declarou atípica a conduta de 

transportar arma de fogo, municiada, sem o respectivo porte,  sob alegação 

de que o certificado de Registro supre a necessidade do porte. 

   

  Diz o acórdão atacado: "... Assim, muito embora a 

conduta imputada ao paciente, em tese, formalmente tipifique o crime 

de porte ilegal de arma de fogo, nos termos do artigo 14 da Lei, fato é 

que tal conduta não se enquadra nas hipóteses abrangidas pelo âmbito 

da lei, já que não havia infringência concreta ao bem jurídico protegido. 

O acusado apresentou registro de arma que permitia o seu transporte para 

fins de atividade de colecionador, uso desportivo de atirador e tiro prático, 

não o habitando para que a transportasse em seu veículo. Contudo, pelos 

comprovantes juntados aos autos, constata-se o pagamento de anuidade no 

clube de tiro em abril de 2015, autorizando-o, nesses termos, a levar a arma. 

Ainda que assim não fosse, vale reiterar que as condutas de posse e porte de 

arma de fogo com o registro vencido não representam qualquer ofensa ao 

bem jurídico protegido pelos tipos penais respectivos, que se voltam à tutela 
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da segurança pública por meio do controle do fluxo de armas de fogo no 

território nacional". 

  

 Ao contrário do que firmado na decisão recorrida, é 

irrelevante o registro vencido, ou, atualizado. Nada há de relação entre 

entraves burocráticos do Ministério do Exército e da Defesa e o fato de 

o recorrido estar portando sua arma de fogo, para defesa pessoal, às 

21hs00, em local que supôs perigoso, para proteger o dinheiro que 

levava para pagar um mecânico. 

 

 Ou seja, o fundamento do acórdão para a 

absolvição por atipicidade é estranho ao tipo penal, 

aplicável apenas às hipóteses de posse de arma de fogo e 

destoa completamente do posicionamento desta 

Augusta Corte. 

 

 Em primeiro lugar, porque não há relação entre o tipo 

penal e a existência do registro da arma que só se relaciona com o tipo 

penal do artigo 12 da referida lei. Nada há entre registro e porte. 

 

 Em segundo lugar, porque o crime de porte ilegal de 

arma de fogo é crime de perigo abstrato. 

 

   Reforçamos, mais uma vez, o argumento de que o 

certificado de registro da arma apresentado pelo recorrido, ainda que 

permitisse seu transporte, para fins de atividades de colecionador, uso 
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desportivo de atirador e tiro prático, não o habilitava ao porte de arma, ou, 

transporte, indiscriminado, dentro de seu veículo, fora das hipóteses de 

estar em trânsito a stand de tiro ou a eventos. 

 

   Isto está perfeitamente escrito e advertido ao apelado no 

documento de fls. 108 – Certificado de Registro. 

 

   Incontestes tipicidade e antijuridicidade da conduta 

perpetrada pelo recorrido que tinha consciência inequívoca de que infringia 

o Estatuto do Desarmamento, uma vez que, como já dito e redito, o 

documento de fls. 108 - Certificado de Registro -  não lhe autorizava o “porte 

de arma”, conforme expressa menção dessa proibição em referido 

documento, consoante se infere às fls. 108.” 

 

   A propósito, basta visualizar a Carteira de Registro 

juntada às fls. 108, para conferir que, em letras garrafais está escrito: “NÃO 

VÁLIDO COMO PORTE DE ARMA DE FOGO”. 

 

   Por tais motivos, a conduta do recorrido, configura o 

crime descrito no art.14 da Lei 10.826/03. Decidindo diversamente, o v. 

acórdão contrariou o disposto nesse dispositivo legal. 

 

  Com efeito, em que pese o fato descrito nestes autos ser 

de transporte de arma de fogo municiada, em via pública, para defesa 

pessoal, por pessoa que apenas possui registro vencido (irrelevante aqui, 

estar, ou, não, vencido o registro), a decisão vergastada manteve-se longe 

deste ponto crucial da tipicidade, apoiando-se no fato de o recorrido ter 
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registro vencido de uma arma de fogo, porque gosta de praticar tiros de vez 

em quando. 

 

  Basta conferir sua ementa, para ver que a decisão 

confundiu infração administrativa, com tipo penal: 

 

EMENTA- Porte de arma de fogo de uso permitido. Art. 14, caput, da Lei nº 

10.826/03.Materialidade comprovadas. Absolvição confirmada. Atipicidade 

material da conduta. Mero ilícito administrativo. Documentação originária 

da arma em ordem, já atualizada. Recurso improvido. 

     

 

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

  O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente 

decidido, em casos semelhantes, que o “simples fato de portar ilegalmente 

arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 

10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto 

imediato é a segurança coletiva”. Eis alguns julgados nesse sentido: 

    

RHC 63686 / DF 

RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2015/0223902-6 

Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) 

Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA 

Data do Julgamento 16/02/2017 

Data da Publicação/Fonte DJe 22/02/2017 
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Ementa- RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. TRANCAMENTO DA 

AÇÃO PENAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PORTE E REGISTRO DA 

ARMA VIGENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. ARMA DE FOGO COM 

O REGISTRO VENCIDO. ATIPICIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL 

AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 

REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O 

INTERESSE DE QUE O AGENTE SEJA RESPONSABILIZADO. 

SUFICIÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 

 1. Trata-se de denúncia pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo 

(art. 14 da Lei 10.826/2003) e ameaça (art. 147 do Código Penal), no qual o 

recorrente é acusado de portar arma de fogo com o porte e o registro da arma 

vencidos, além de ameaçar a vítima mediante o uso do artefato.  

2. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, em sede de habeas 

corpus ou recurso ordinário, constitui medida excepcional, somente admitida 

quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-

probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da 

punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da 

materialidade. Precedentes. 

3. Em relação ao porte ilegal de arma de fogo, embora o recorrente afirme 

que a autorização não estava vencida, tampouco o registro da arma portada, 

não foi produzida nenhuma prova pré-constituída nesse sentido. Ao 

contrário, consta do documento acostado à e-STJ fl. 59, expedido pela 

Polícia Federal, que o porte de arma de fogo do recorrente, bem como o 

registro da arma estavam vencidos na data da apreensão. 



        Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

13 

4. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

da APn n. 686/AP (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte 

Especial, DJe 29/10/2015) é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo 

de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), não se aplicando ao crime de 

porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Jurisprudência/STJ – Acórdãos Lei 

10.826/2003), cuja elementar é diversa e a reprovabilidade mais intensa.  

5. "O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a 

conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime 

de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva" (HC 

356.198/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 

5/10/2016).  

6. ... (omissis) 

7. ... ( omissis) 

8. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS  2016/0168421-5 

Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO (1159) 

Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA 

Data do Julgamento 06/10/2016 

Data da Publicação/Fonte DJe 25/10/2016 

Ementa- PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO. TRANSPORTE DE ARMA REGISTRADA. AUSÊNCIA 

DE PORTE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE CONGLOBANTE. 

INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.  
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1. A Lei 10.826/03 prevê que, além do registro da arma de fogo, 

necessário também a autorização de porte, que não se confundem, 

porquanto disciplinados em capítulos próprios o registro (capítulo II) e 

o porte (capítulo III). 

2. Considerando que o paciente transportava arma de fogo registrada, 

fora de sua residência ou local de trabalho, sem autorização de porte, 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resta 

caracterizada a tipicidade da conduta descrita no art. 14 da Lei 

10.826/03. 

3. Não há falar-se em atipicidade conglobante frente as disposições previstas 

na Lei 10.826/03, porquanto a defesa não demonstrou qualquer norma que 

fomente ou determine o porte de arma de uso permitido. 

4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 

5. Agravo regimental improvido. 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 

COLECIONADOR. ESTANDE DE TIROS IMPROVISADO. 

DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO AUTORIZAM O 

TRANSPORTE DA ARMA E DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. ERRO 

DE TIPO E DE PROIBIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME 

APROFUNDADO DE PROVA. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE. 

CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 1. A prática esportiva de tiro é atividade 

que conta com disciplina legal. Para o transporte da arma, nesse contexto, 

além do registro, é necessária a expedição de "guia de tráfego" (que não se 

confunde com "porte de arma"). 
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Atendidos esses requisitos, e respeitados os termos da autorização fornecida 

pelo Exército, é plenamente possível o traslado da arma para a realização de 

treinos e competições. 

2. Recentemente, o Comando Logístico do Exército brasileiro, através da 

Portaria n. 28 COLOG, de 14/3/2017, reconheceu expressamente o direito 

do atirador desportivo, quando do transporte de arma entre seu local de 

guarda e o local onde se dará a prática desportiva, levar consigo 1 (uma) 

arma municiada. 3. No caso, os documentos apresentados não autorizam o 

porte da arma e munições apreendidas em poder do acusado - arma de fogo 

do tipo pistola, marca Taurus, Calibre .380, n. KDY - 90955; dois 

carregadores de pistola, um deles municiado com 14 cartuchos íntegros; 1 

cartucho íntegro de cal. 38; 80 cartuchos íntegros (para fuzil .762; para 

espingardas calibre 12 e 32; para pistola 9 mm, .45, .40, 6.35, .22, .380; para 

revólver cal. .38 e . 357 Magnun e outros calibre não identificados) 4. O 

crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, cujo 

bem jurídico protegido é a segurança coletiva e a incolumidade pública, 

independentemente da existência de qualquer resultado naturalístico, 

bastando para a caracterização do delito o mero porte de arma, sem 

autorização ou em desconformidade com determinação legal ou 

regulamentar. 

5. Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das 

circunstâncias fáticas da causa pela condenação do agravante, chegar a 

entendimento diverso, seja para reconhecer a ocorrência de erro de tipo ou 

de proibição, absolvendo o acusado, implica revolvimento do contexto 

fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súm. n. 

7/STJ. 

6. Agravo regimental a que se nega provimento. 
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(AgRg no AREsp 1069131/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017) 

 

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO 

EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES 

DE USO PERMITIDO. JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL. 

ATIRADOR DESPORTIVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM LOCAL 

NÃO ABRANGIDO PELA GUIA DE TRÁFEGO. ARMAS 

MUNICIADAS. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA. ÓBICE AO 

REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO NA VIA ELEITA. 

RECURSO DESPROVIDO. 

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da 

ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente 

deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da 

conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência 

de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não 

se infere na hipótese dos autos. 

2. Hipótese na qual os artefatos foram apreendidos fora da rota estabelecida 

nas guias de tráfego, qual seja, entre clubes de tiro localizados nos 

Municípios de Presidente Prudente e de Monte Alto. Além disso, a guia de 

tráfego expedida pelo Comando do Exército, que não se confunde com porte 

de arma de fogo, apenas autorizava o transporte isolado da munição ou da 

arma, conforme se infere à fl. 67, sendo que os autos revelam que as armas 

estariam municiadas quando da prisão em flagrante do recorrente, 

oportunidade na qual afirmou estar caçando, hipótese não amparada pelo 

referido guia. 
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3. Se as instâncias ordinárias, com base nas provas colacionadas aos autos, 

concluíram pela tipicidade da conduta imputada ao réu, sem que tenha sido 

demonstrada a alegada ausência de justa causa para persecução penal, 

maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-

comprobatório, o que não se admite na via do writ. 

4. Recurso desprovido. 

(RHC 78.695/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 

julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017) 

 

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE 

ARMA DE USO PERMITIDO. 1. PRÁTICA ESPORTIVA DE TIRO. 

ATIRADOR DE QUE, MUNIDO DE REGISTRO DA ARMA E DE GUIA 

DE TRÁFEGO, TRANSPORTAVA-A MUNICIADA. DESRESPEITO 

AOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A prática esportiva de tiro é atividade que conta com disciplina legal. Para 

o transporte da arma, nesse contexto, além do registro, é necessária a 

expedição de "guia de tráfego" (que não se confunde com "porte de arma"). 

Atendidos esses requisitos, e, respeitados os termos da autorização fornecida 

pelo Exército, é plenamente possível o traslado da arma para a realização de 

treinos e competições. 

2. Na espécie, havendo notícia de que o recorrente transportaria a arma, 

registrada, ao arrepio dos termos de sua guia de tráfego, porquanto 

municiada, não há falar em trancamento da ação penal por atipicidade. 

3. Recurso desprovido. 
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(RHC 34.579/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 06/05/2014) 

 

   Comprovado o dissídio jurisprudencial, autorizada a 

interposição com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105, da 

Constituição Federal. 

  

-  ACÓRDÃO PARADIGMA 

 

   No julgamento do AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.069.131 - SP (2017⁄0057860-

4), rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, a Colenda 

QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em 

acórdão que se oferece como paradigma (cópia em anexo), publicado na 

Revista Eletrônica de Jurisprudência, assim decidiu: 

 

 AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.069.131 - SP (2017⁄0057860-4) 

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA  

AGRAVANTE  : CARLOS HENRIQUE CHAMBARELLI   

ADVOGADO : FÁBIO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP247665   

AGRAVADO   : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO   

 

EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COLECIONADOR. ESTANDE DE TIROS 

IMPROVISADO. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO AUTORIZAM O TRANSPORTE DA 

ARMA E DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. ERRO DE TIPO E DE PROIBIÇÃO. NECESSIDADE DE 

EXAME APROFUNDADO DE PROVA. PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE. CRIME DE PERIGO 

ABSTRATO.  

 

1. A prática esportiva de tiro é atividade que conta com disciplina legal. Para o transporte da arma, nesse 

contexto, além do registro, é necessária a expedição de "guia de tráfego" (que não se confunde com "porte 
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de arma"). Atendidos esses requisitos, e respeitados os termos da autorização fornecida pelo Exército, é 

plenamente possível o traslado da arma para a realização de treinos e competições. 

 

2. Recentemente, o Comando Logístico do Exército brasileiro,  através da Portaria n. 28 COLOG, de 

14⁄3⁄2017, reconheceu expressamente o direito do atirador desportivo, quando do transporte de arma entre 

seu local de guarda e o local onde se dará a prática desportiva, levar consigo 1 (uma) arma municiada.  

 

3. No caso, os documentos apresentados não autorizam o porte da arma e munições apreendidas em poder 

do acusado - arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, Calibre .380, n. KDY - 90955;  dois carregadores 

de pistola, um deles municiado com 14 cartuchos íntegros; 1 cartucho íntegro de cal. 38; 80 cartuchos 

íntegros (para fuzil .762; para espingardas calibre 12 e 32; para pistola 9 mm, .45, .40, 6.35, .22, .380; 

para revólver cal. .38 e . 357 Magnun e outros calibre não identificados) 

 

4. O crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826⁄2003 é de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a 

segurança coletiva e a incolumidade pública, independentemente da existência de qualquer resultado 

naturalístico, bastando para a caracterização do delito o mero porte de arma, sem autorização ou em 

desconformidade com determinação legal ou regulamentar. 

 

5. Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa pela 

condenação do agravante, chegar a entendimento diverso, seja para reconhecer a ocorrência de erro de 

tipo ou de proibição, absolvendo o acusado, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável 

em sede de recurso especial, a teor da Súm. n. 7⁄STJ. 

 

6. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da 

Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. 

Ministro Relator. 

 

Brasília (DF), 16 de maio de 2017 (Data do Julgamento) 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA  

Relator 

 

  

 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.069.131 - SP (2017⁄0057860-4) 
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RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA  

AGRAVANTE  : CARLOS HENRIQUE CHAMBARELLI   

ADVOGADO : FÁBIO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP247665   

AGRAVADO   : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO   

 

RELATÓRIO 

 

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator):  

Trata-se de agravo regimental contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento a recurso 

especial, mantendo, na íntegra, a sentença que condenou CARLOS HENRIQUE CHAMBARELLI à pena 

de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 16, 

caput, da Lei n. 10.826⁄2003. 

 

Sustenta que não requer o reexame de provas, mas, sim, a aplicação da Lei Federal, afastando a incidência 

da Súm. n. 7⁄STJ.  

 

Aduz, em síntese, que: a) o agravante portava documentos que tornavam lícita sua conduta: Guia de 

Tráfego e o Certificado de Registro da arma de fogo emitidos pelo Ministério da Defesa Exército Brasileiro 

Comando Militar do Sudeste 12ª Região Militar, Região das Bandeiras; b) deveria ser aplicada a tese do 

erro de proibição escusável ou erro de tipo; c) deveria ser aplicado o Princípio da Ofensividade, excluindo 

o crime. 

 

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão, ou, seja o feito submetido à apreciação do órgão 

colegiado, com o provimento do recurso para absolver o acusado, com fundamento no art. 386 do Código 

de Processo Penal. 

 

É o relatório. 

  

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.069.131 - SP (2017⁄0057860-4) 

 

VOTO 

 

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator):  

 

 O agravo regimental não merece acolhida. 
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O agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou 

a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a 

matéria. 

 

Assim, adoto, como razões de decidir o presente agravo regimental, os fundamentos da r. decisão que 

manteve, na íntegra, a sentença condenatória, nos seguintes termos (e-STJ fls. 465⁄471): 

 

O agravo é tempestivo e foi impugnado o fundamento do despacho de inadmissibilidade – incidência da 

Súmula n. 7⁄STJ. 

 

Passo à análise do recurso especial, repelindo, todavia, a pretensão absolutória. 

 

Veja o que consignou o acórdão recorrido, ao confirmar a sentença condenatória em desfavor do 

recorrente (e-STJ fls. 279⁄283): 

 

A r. sentença recorrida, suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada 

abalada pelas razões de recurso oferecidas, merece ser mantida por seus próprios fundamentos, não 

havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 

 

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 

02⁄03, auto de exibição e apreensão (fls. 18⁄24) e do laudo pericial (fls. 82 e 85⁄89), que atestou a 

potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, bem como das munições. 

 

A autoria, também, é certa. Com efeito, o apelante, interrogado em juízo (mídia de fls. 240), informou ser 

ex-policial e admitiu que, na data dos fatos, portava arma de fogo e munições, tendo, entretanto, afirmado 

que possuía documentos que autorizavam o porte. Relatou que havia ido ao sítio de um amigo de nome 

Sidmar, local em que havia um estande de tiros improvisados e que tinha efetuado alguns disparos. 

 

Afirmou que, quando abordado pelos policiais militares, informou que possuía uma arma de fogo no 

veículo. Em revista realizada, disse que os policiais encontraram cápsulas vazias dentro de uma sacola 

plástica, uma pistola desmuniciada e descarregada dentro de uma bolsa, um carregador no porta-luvas, 

bem como um carregador desmuniciado debaixo do banco do motorista e uma lata com vários cartuchos 

de diversos calibres dentro do porta-malas, que seriam de sua coleção. Por fim, declarou que estava com 

os armamentos, pois havia esquecido de retirá-los e que vestia colete à prova de balas a fim de evitar de 

ser atingido por cartuchos vazios no estande de tiros. 

Os policiais militares, em juízo (mídia de fls. 240), foram uníssonos e firmes em dizer que, após serem 

informados que um Corsa branco com placas de Jacareí tinha suspeitas de portar arma de fogo, ao se 

depararem com referido veículo, fizeram abordagem. Na ocasião, perceberam que o apelante estava 
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usando um colete balístico e que, indagado, afirmou ter uma pistola calibre 380 acondicionada dentro de 

uma bolsa que estava atrás do banco. 

 

Fizeram vistoria veicular e localizaram a pistola que não estava desmontada, porém estava sem o 

carregador. Os carregadores estavam dentro da mesma bolsa. Na lateral da porta do motorista, 

encontraram munições de calibre 38. Disseram que no interior de uma caixa de ferramentas havia outro 

recipiente contendo diversas munições de calibres permitidos, restritos e proibidos. Inquirido, o recorrente 

relatou que havia saído do trabalho, qual seja, segurança de uma padaria, e que estaria se dirigindo para 

sua residência. 

 

Encontraram, outrossim, documentos referentes à escala de serviço de segurança, bem como documentos 

atinentes à arma de fogo assinados pelo exército, na qualidade de competidor. Ressaltaram que referido 

documento somente o descrevia nessa condição, de modo que, mesmo que estivesse na condição de 

colecionador, o insurgente não poderia estar portando munições de uso restrito em seu veículo, pois teria 

que possuir uma guia de tráfego para fazer esse transporte. Por fim, informaram que o apelante não tinha 

autorização para utilizar os objetos apreendidos para a prática da atividade de segurança. 

 

As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm suma importância e merece total 

credibilidade. A propósito: 

 

[...] 

 

As testemunhas de defesa Mauro Pimentel Furtuoso Júnior e Marco Antônio Martins não presenciaram o 

ocorrido, tendo apenas esclarecido, em juízo (mídia de fls. 111) que os documentos apresentados pelo 

recorrente (CR e guia de tráfego) são de colecionador e de transporte de arma, mas sem munição. 

 

Dessa forma, é de rigor manter a condenação do apelante como incurso no artigo 16, caput, da Lei n° 

10.826⁄03, não havendo que se falar em insuficiência probatória. 

 

A prática esportiva de tiro é atividade que conta com disciplina legal. Para o transporte da arma, nesse 

contexto, além do registro, é necessária a expedição de "guia de tráfego" (que não se confunde com "porte 

de arma"). Atendidos esses requisitos, e respeitados os termos da autorização fornecida pelo Exército, é 

plenamente possível o traslado da arma para a realização de treinos e competições. (RHC 34.579⁄RS, Rel. 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24⁄04⁄2014, DJe 06⁄05⁄2014) 

 

Recentemente, o Comando Logístico do Exército brasileiro,  através da Portaria n. 28 COLOG, de 

14⁄3⁄2017, reconheceu expressamente o direito do atirador desportivo, quando do transporte de arma entre 

seu local de guarda e o local onde se dará a prática desportiva, levar consigo 1 (uma) arma municiada. 
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Referida portaria introduziu mais um artigo à Portaria 51 COLOG⁄2015, que regulamentava as atividades 

do tiro desportivo no Brasil. Inseriu-se, então o art. 135-A, cuja redação é a seguinte: 

 

"Art. 135-A. Fica autorizado o transporte de uma arma de porte, do acervo de tiro desportivo, municiada, 

nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição e⁄ou treinamento." 

 

 A disposição é simples e, de fato, não prevê a emissão de novos documentos ou outras formalidades para 

que esse esse direito seja exercido. Limitou-se a vincular a condição para que seja apenas uma arma de 

porte devidamente inserida no acervo de tiro.  

 

A inovação, todavia, em nada altera o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias, pois, de acordo 

com a denúncia, o acusado possuía e transportava (e-STJ fls. 2⁄3): 

1) arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, Calibre .380, n. KDY - 90955;  

2) dois carregadores de pistola, um deles municiado com 14 cartuchos íntegros; 

3) 1 cartucho íntegro de cal. 38; 

4) 80 cartuchos íntegros (para fuzil .762; para espingardas calibre 12 e 32; para pistola 9 mm, .45, .40, 

6.35, .22, .380; para revólver cal. .38 e . 357 Magnun e outros calibres não identificados) 

 

E veja, também, os trechos da sentença, complementada às e-STJ fls. 205⁄207: 

Observo que os documentos apresentados pelo acusado não são suficientes para tornar sua conduta 

permissiva. Tais documentos, consistentes em Certificado de Registro de Arma de fogo, Guia de Tráfego e 

nota fiscal da arma, não tem validade como porte da arma e munições apreendidas em poder dele, restando 

o crime de configurado. Como se pode observar, não se trata de simples transporte de uma arma para fins 

de competição, nos termos do que preceitua a legislação que regulamenta a matéria. Por outro lado, 

concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa pela 

condenação do agravante, chegar a entendimento diverso, seja para reconhecer a ocorrência de erro de 

tipo ou de proibição, absolvendo o acusado, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável 

em sede de recurso especial, a teor da Súm. n. 7⁄STJ. 

 

Confira: AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE 

ARMA  DE  FOGO  DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA.  

PERÍCIA.  PRESCINDIBILIDADE. TIPICIDADE. ERRO DE TIPO E DE PROIBIÇÃO.  VERIFICAÇÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 07⁄STJ. 

I  -  A  jurisprudência recente desta Corte é pacífica no sentido de que, para a caracterização dos delitos 

previstos nos arts. 14 da Lei n.  10.826⁄2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar 

em risco a incolumidade pública, basta a prática dos núcleos "ter  em  posse"  ou  "portar" sem a devida 

autorização legal, sendo prescindível a realização de perícia (precedentes). 
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II  -  O  recurso  especial  não  será  cabível  quando a análise da pretensão  recursal  exigir  o  reexame 

do quadro fático-probatório, sendo  vedada  a  modificação  das  premissas  fáticas  firmadas nas instâncias 

ordinárias no âmbito do apelo extremo (Súmula n. 7⁄STJ). 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 664.932⁄SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 15⁄12⁄2016, DJe 10⁄02⁄2017) 

Finalmente, vale destacar que se firmou nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 16 da 

Lei n. 10.826⁄2003 é de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a segurança coletiva e a 

incolumidade pública, independentemente da existência de qualquer resultado naturalístico, bastando 

para a caracterização do delito o mero porte de arma, sem autorização ou em desconformidade com 

determinação legal ou regulamentar. 

 

Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 14 DA LEI  N.  

10.826⁄2003.  PORTE  IRREGULAR  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO PERMITIDO.  DELITO  DE  

PERIGO  ABSTRATO.  CRIME  DE  MERA  CONDUTA. COMPROVAÇÃO    DA    LESIVIDADE.    

PRESCINDIBILIDADE.    TIPICIDADE CONFIGURADA. 

1.  Segundo  a  jurisprudência  deste  Superior  Tribunal, os crimes previstos  entre  os  arts.  12 a 18 do 

Estatuto do Desarmamento são considerados  de  perigo abstrato, notadamente em função da proteção do 

bem jurídico atinente à incolumidade pública. 

2.  A  jurisprudência  do  Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os crimes previstos nos 

arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826⁄2003  são de perigo abstrato, razão pela qual é desnecessária a  realização  

de exame pericial para aferir a potencialidade lesiva do  artefacto.  (HC  n.  356.349⁄MS,  Ministro  

Reynaldo  Soares  da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º⁄8⁄2016). 

3.  É  irrelevante  aferir  a  eficácia  da  arma  de  fogo  para  a configuração  do  tipo  penal,  que  é  misto-

alternativo, em que se consubstanciam,  justamente,  as  condutas que o legislador entendeu por  bem  

prevenir, podendo até mesmo ser o simples porte de munição ou o porte de arma desmuniciada. 

 

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1616779⁄RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

SEXTA TURMA, julgado em 25⁄10⁄2016, DJe 18⁄11⁄2016). 

 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  

VIOLAÇÃO  DE  DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PORTE  ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO DESMUNICIADA. PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  

ART.  14  DA LEI N. 10.826⁄2003. ARTEFATO  COM  NUMERAÇÃO  RASPADA. CONDUTA QUE SE 

AMOLDA AO ART. 16, PARÁGRAFO  ÚNICO,  INCISO  IV,  DA  LEI  N.  10.826⁄2003. AGRAVO NÃO  

PROVIDO. 

 

1.  Inviável  a  análise de ofensa a dispositivos constitucionais no recurso especial. 
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2.  Portar  um  revolver  calibre 22 com numeração descaracterizada, desmuniciada,   é   crime  de  perigo  

abstrato,  ou  seja,  para  a configuração do crime basta o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo  

penal,  não  exigindo  a  demonstração  de potencial lesivo do objeto apreendido (precedentes.) 3. Não há 

falar em desclassificar a conduta  para o artigo 14 por se amoldar a hipótese, portar arma com numeração 

raspada, perfeitamente ao art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826⁄03 4. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 286.960⁄MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 

21⁄06⁄2016, DJe 29⁄06⁄2016). 

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, c⁄c o art. 255, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, 

conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. 

 

Publique-se. Intimem-se. 

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

 

É como voto. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA  

Relator 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO 

QUINTA TURMA 

AgRg  : 2017⁄0057860-4  

AREsp 1.069.131 ⁄ SP  

Números Origem:  00507019720118260577  1470⁄2011  147011  14702011  20160000081915  

20160000313667  507019720118260577  RI002LS0W0000 

MATÉRIA CRIMINAL  

EM MESA JULGADO: 16⁄05⁄2017  

Relator Exmo. Sr. Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA 

Presidente da Sessão Exmo. Sr. Ministro FELIX FISCHER 

Subprocurador-Geral da República Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE  

Secretário Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema 

Nacional de Armas 

 

      

CERTIDÃO 

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte 

decisão: 

 

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental." 

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. 
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   Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial com a 

prolação do acórdão impugnado da Egrégia Corte Estadual. 

 

– COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

  Para o julgado recorrido: “Assim, muito embora a 

conduta imputada ao paciente, em tese, formalmente tipifique o crime de 

porte ilegal de arma de fogo, nos termos do artigo 14 da Lei, fato é que tal 

conduta não se enquadra nas hipóteses abrangidas pelo âmbito da lei, já que 

não havia infringência concreta ao bem jurídico protegido. O acusado 

apresentou registro de arma que permitia o seu transporte para fins de 

atividade de colecionador, uso desportivo de atirador e tiro prático, não 

o habilitando para que a transportasse em seu veículo. Contudo, pelos 

comprovantes juntados aos autos, constata-se o pagamento de anuidade no 

clube de tiro em abril de 2015, autorizando-o, nesses termos, a levar a arma. 

Ainda que assim não fosse, vale reiterar que as condutas de posse e porte de 

arma de fogo com o registro vencido não representam qualquer ofensa ao 

bem jurídico protegido pelos tipos penais respectivos, que se voltam à tutela 

da segurança pública por meio do controle do fluxo de armas de fogo no 

território nacional”. 

  

   Já para o aresto paradigma: “... Observo que os documentos 

apresentados pelo acusado não são suficientes para tornar sua conduta permissiva. Tais documentos, 

consistentes em Certificado de Registro de Arma de fogo, Guia de Tráfego e nota fiscal da arma, não tem 

validade como porte da arma e munições apreendidas em poder dele, restando o crime de configurado. 
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Como se pode observar, não se trata de simples transporte de uma arma para fins de competição, nos 

termos do que preceitua a legislação que regulamenta a matéria. ”. 

“... Finalmente, vale destacar que se firmou nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 

16 da Lei n. 10.826⁄2003 é de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a segurança coletiva e a 

incolumidade pública, independentemente da existência de qualquer resultado naturalístico, bastando 

para a caracterização do delito o mero porte de arma, sem autorização ou em desconformidade com 

determinação legal ou regulamentar”.. 

 

  Como se vê, os dois julgados tratam de casos 

semelhantes, ou seja, discutem a caracterização do crime de porte ilegal 

de arma de fogo, em hipóteses nas quais há documentação da arma 

(registro). 

    

   As decisões, contudo, foram díspares.  

 

   O acórdão impugnado não reconheceu a existência do 

crime, dizendo que: “  as condutas de posse e porte de arma de fogo com o 

registro vencido não representam qualquer ofensa ao bem jurídico 

protegido pelos tipos penais respectivos... “, enquanto o aresto paradigma 

deixou assentado que: “ o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826⁄2003 é 

de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a segurança coletiva e a 

incolumidade pública, independentemente da existência de qualquer 

resultado naturalístico, bastando para a caracterização do delito o mero 

porte de arma, sem autorização ou em desconformidade com determinação 

legal ou regulamentar.  ”. 

 

  A decisão recorrida está equivocada e deve ser 

reformada. 
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   É a orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

Superior que deve prevalecer, para ver caracterizado, no caso que trazemos 

o crime de porte ilegal de arma de fogo. 

 

4 – PEDIDO DE REFORMA 

 

  Diante do exposto, presente o dissídio jurisprudencial, 

aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo o deferimento do 

processamento do presente recurso especial por essa Egrégia Presidência e a 

remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para 

conhecimento e provimento, cassando-se o v. acórdão objurgado, para 

condenar o recorrido como incurso nas penas do art. art. 14 da Lei 10.826/03, 

calculando-se a sua pena. 

  São Paulo, 05 dezembro de 2017. 

 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

CARLA MARIA ALTAVISTA MAPELLI 

PROMOTORA DE JUSTIÇA DESIGNADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA 


