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ESTATUTO DO DESARMAMENTO

Atualizações normativas e jurisprudenciais

 1 APRESENTAÇÃO

Publicada em 2003, a Lei nº 10.826, que instituiu o chamado

Estatuto do Desarmamento, apresenta dificuldades interpretativas, com antagônicas

posições doutrinárias e jurisprudenciais, que sempre demandaram uma diferenciada

atenção por parte do intérprete.

No  último  semestre,  em  05  de  setembro,  a  publicação  do

Decreto  nº  9.493/2018 trouxe novos desafios  para  este  cenário,  reformulando a

estrutura  normativa  do  intitulado  “Regulamento  para  Fiscalização  de  Produtos

Controlados”.

Este contexto soma-se às recorrentes consultas e pesquisas

recebidas pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de

Execuções Penais a respeito do tema, demonstrando uma situação de instabilidade

que fez com que nossa Equipe procurasse compilar, num único material, os atuais

questionamentos afetos à atuação prática do Ministério Público.

De início, para que haja a exata compreensão dos temas que

serão tratados no decorrer deste estudo, faz-se necessário alguns esclarecimentos

preliminares:

(i) Assume-se  como  premissa,  que  estamos  diante  de  um

grupo de delitos que costuma ser classificado como de perigo abstrato e coletivo.

Com efeito,  malgrado  não  sejam poucos  os  entendimentos  contrários,  há  certo

consenso, doutrinário e jurisprudencial1, quanto à referida classificação.

Daí  considerar-se,  por  exemplo,  que  a  consumação  destes

delitos não dependeria da demonstração da sua potencialidade lesiva, pois a ação

1
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de possuir ilegalmente armamento ou munição já bastaria para a configuração do

crime (STJ | Jurisprudência em Teses – Tese nº 01).

(ii)  Ademais,  também assumimos  prefacialmente  que,  como

regra, a objetividade jurídica dos delitos elencados pela Lei nº 10.826 corresponde à

incolumidade pública2.

Assim,  alça-se  à  condição  de  bem jurídico  a  segurança  da

sociedade como um todo, a qual deve ser preservada, evitando-se que outros bens

jurídicos como a vida e a integridade física da coletividade sejam lesionados ou

expostos a perigo de dano.

(iii) Por fim, não se pode ignorar que, em 15 de janeiro último,

foi  sido publicado o  Decreto n. 9.685/2019,  que trouxe importantes alterações à

redação do Decreto nº 5.123/04.

No entanto, diante dos fins deste estudo e da própria natureza

eminentemente descritiva deste último Decreto3, por ora optou-se pela realização de

pontuais observações a seu respeito ao longo do texto, não estando descartada a

eventual elaboração de um novo aprofundamento por esta Equipe que venha a ser

necessário.

Devidamente  realizados  estes  esclarecimentos,  passa-se  à

apresentação  dos  principais  reflexos  gerados  pelo  Decreto  nº  9.493/2018,

seguida de uma  compilação de certas questões jurisprudenciais de relevo à

atuação ministerial.

2 Muito embora se saiba que esta posição tampouco é pacífica, nos apoiamos para tanto no
referido em: STJ -  HC: 433241 RS 2018/0008167-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 22/06/2018. Em alguns crimes específicos, porém, consta que a Lei também tutelaria a
administração pública, como ocorre nos delitos descritos no art. 16, parágrafo único, incisos I
e II (STJ | Jurisprudência em Teses - Tese nº 01).

3 Cuja  inconstitucionalidade,  inclusive,  já  foi  objeto  de  arguição junto  ao Supremo Tribunal
Federal  e  pende  de  análise  (cf.  ADI  6058,  Re.  Min.  Celso  de  Mello).  Disponível  em
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5619426. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5619426
http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%EAncia%20em%20teses%20108%20-%20Estatuto%20do%20Desarmamento%20-%20II.pdf
http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%EAncia%20em%20teses%20108%20-%20Estatuto%20do%20Desarmamento%20-%20II.pdf


 2 REFLEXOS DO DECRETO Nº 9.493, DE 05 DE SETEMBRO DE 2018

Bem se  sabe  que  a  Lei  n.  10.826/2003  apresenta  em sua

estrutura  diversos  dispositivos  que,  doutrinariamente,  são  considerados  normas

penais  em branco.  Ou  seja,  normas cuja  completude resta  dependente  de uma

complementação que fica a cargo de normas distintas.

Em  linhas  gerais,  no  ordenamento  pátrio,  a  autorização  e

fiscalização  da  produção,  comércio,  importação,  exportação  de  produtos

controlados, bem como o registro e o porte de armas de fogo de colecionadores,

atiradores  e  caçadores  apresentam-se  como atribuições  afetas  ao  Comando do

Exército Brasileiro (art. 244). 

O mesmo ocorre com a classificação legal, técnica e mesmo a

definição  de  um  determinado  instrumento  como  “arma  de  fogo”.  São  todas

circunstâncias que dependem da referida complementação normativa (art. 23).

Esta  regulamentação  vem sendo  realizada  pelo  Decreto  nº

3.665/2000 (R-105) que, juntamente com o Decreto nº 5.123/045, passou a cuidar

da  classificação  das  armas  de  fogo,  munições  e  acessórios  de  uso  restrito  ou

permitido,  bem  como  das  atividades  de  fiscalização  e  outras  descritas  pelo

mencionado artigo 23.

Em  05  de  setembro  de  2018,  entretanto,  foi  publicado  o

Decreto  nº  9.493/2018, que  entrará  em vigor  em  março de  20196 e  revogará,

exclusivamente,  o  Decreto  nº  3.665/2000  (R-105).  A partir  de  março,  portanto,

passam a ter vigência tanto o Decreto nº 5.123/04 como o Decreto nº 9.493/2018.

4 Lei de Armas, Art. 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2º desta Lei, compete
ao  Comando  do  Exército  autorizar  e  fiscalizar  a  produção,  exportação,  importação,
desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados,
inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e
caçadores.

5 Atualizado pelo Decreto nº 9.685/2019 publicado no dia 15/01/2019.
6 Prevê o artigo 3º um prazo de vacatio legis de 180 dias, o que fará com que o Decreto entre

em vigor em 05.03.2019.



Muito  embora  ainda  esteja  em  curso  o  prazo  de  vacatio,

mostra-se  oportuno  desde  logo  atentar  para  algumas  das  principais  mudanças

trazidas por essa nova regulamentação

Afinal, em conjunto com o Decreto nº 5.123/04 – e, inclusive,

com determinadas Portarias do Comando do Exército que, até onde se percebe,

persistirão gerando efeitos7 –, o Decreto nº 9.493/2018 compõe o quadro normativo

que passará a regulamentar o Estatuto do Desarmamento no âmbito nacional. 

 2.1 Definição e relação de produtos controlados pelo Exército

Diferentemente  do  que  figurava  na  anterior  normatização,  o

Decreto nº 9.493/2018 procurou definir as características necessárias para que um

produto seja considerado como de uso controlado:

Art. 2º Para fins do disposto neste Regulamento, Produto Controlado pelo
Comando do Exército - PCE é aquele que:
I – apresenta: a) poder destrutivo; b) propriedade que possa causar danos
às pessoas ou ao patrimônio; ou c) indicação de necessidade de restrição
de uso por motivo de incolumidade pública; ou
II – seja de interesse militar.

Tais delimitações, em princípio, mostram-se necessárias diante

da técnica normativa utilizada. Afinal, diferentemente do Decreto nº 3.665/2000 (R-

105),  que  estabelecia  em seu  Anexo  I8 a  relação  de  produtos  controlados  pelo

Exército,  o novo Decreto  atribuiu  ao  Comando do  Exército  a  competência  para

elaboração de lista dos produtos controlados (PCE)9.

Ademais,  especificamente  em  relação  a  este  rol,  o  novo

Decreto inovou e trouxe, ainda, a possibilidade do Ministério da Defesa solicitar a

inclusão ou exclusão de produtos na Portaria do Comando do Exército, entregando

7 As normas expedidas pelo Comando do Exército,  especialmente as portarias,  podem ser
acessadas pela internet no site da DFPC. 

8 Relação  de  Produtos  Controlados  pelo  Exército.  Disponível  em:  <
http://www.dfpc.eb.mil.br/legislacao_r105_anexos/anexoI.pdf> 

9 Dec. 9.493/2018. Art. 4º Compete ao Comando do Exército a elaboração da lista dos PCE e
as suas alterações.

http://www.dfpc.eb.mil.br/legislacao_r105_anexos/anexoI.pdf
http://www.dfpc.eb.mil.br/


desta  forma  uma  maior  autonomia  ao  ente  administrativo  responsável  pela

complementação da norma penal (art. 4º, § 2º). 

Assim,  nos  termos  do  Decreto  nº 9.493/2018  caberá  ao

Comando do Exército elaborar uma lista de produtos controlados em conformidade

com a definição exposta no seu art. 2º e, caso assim entenda necessário, poderá o

Ministério da Defesa solicitar, posteriormente, a inclusão ou exclusão de itens na

referida relação. 

 2.2 Classificação

O Decreto nº 9.493/2018 trouxe, ainda, uma nova classificação

ao rol dos produtos controlados (art. 16), incluindo a possibilidade da existência de

produtos  de uso proibido10.  Com isto,  a  classificação dos PCE passará  a ser  a

seguinte: 

i) produtos de uso restrito;

ii) produtos de uso permitido;

iii) produtos de uso proibido.

Ao entabular essa nova classificação, o novo Decreto realizou a

realocação de alguns produtos conforme a seguir descrito, ou seja11:

i) Deixam de ser produtos de “uso restrito” e passam a ser de “uso permitido”

• Armas de fogo de alma lisa de calibre 12 ou maior com comprimento de cano

menor  que  24  polegadas  ou seiscentos  e  dez  milímetros  (art.  16,  VI,  do

Decreto nº 3.665/00);

• Armas de fogo de alma lisa de calibre superior ao 12 e suas respectivas

munições (art. 16, VII, do Decreto nº 3.665/00);

10 Art. 3º, LXXX, do Decreto nº 8665/00
11 Conforme extraído do Caderno de Modificações do Regulamento do SisFPC. Disponível em:

< http://www.dfpc.eb.mil.br/images/Caderno_Modificacao_Regulamento_Versao_01.pdf>

http://www.dfpc.eb.mil.br/images/Caderno_Modificacao_Regulamento_Versao_01.pdf


• Armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola, com

calibre superior a 6 milímetros que disparem projeteis de qualquer natureza

(art. 16, VIII, do Decreto nº 3.665/00);

• Espadas e espadins utilizados pelas Forças Armadas e Forças Auxiliares (art.

16, XV, do Decreto nº 3.665/00);

• Equipamentos para visão noturna, tais como óculos, periscópios, lunetas, etc.

(art. 16, XVI, do Decreto nº 3.665/00);

• Dispositivos ópticos de pontaria com aumento igual ou maior que seis vezes

ou diâmetro da objetiva igual ou maior que trinta e seis milímetros (art. 16,

XVII, do Decreto nº 3.665/00); 

• Dispositivos de pontaria que empregam luz ou outro meio de marcar o alvo

(art. 16, XVIII, do Decreto nº 3.665/00).

ii) Deixam de ser produtos de “uso restrito” e passam a ser de “uso proibido”12

• Armas de fogo dissimuladas,  conceituadas como tais  os  dispositivos  com

aparência de objetos inofensivos, mas que escondem uma arma, tais como

bengalas-pistolas, canetas-revólver e semelhantes (IX);

• Arma a ar comprimido, simulacro FZ 7, 62, M964, FAL (X).

iii)  Deixam  de  ser  produtos  de  “uso  permitido”  e  passam  a  ser  de  “uso

restrito”

• Munições calibres .30-06

• Munições calibre .30 Carabina e 5,7 x28mm

Sem embargo desta nova classificação, é importante recordar

que  os  tipos  penais  dotados  de  normas  penais  em  branco  podem  apresentar

situações  conflituosas  em  caso  de  sucessão  normativa  do  seu  complemento.

Justamente por isso – e considerando a realocação de produtos  supra  descrita –,

faz-se  necessária  uma sucinta  análise  dos  princípios  penais  intertemporais que

podem ter incidência diante do ocorrido.

12 Anteriormente, os atuais produtos de uso proibido figuravam como de uso restrito.



Com  efeito,  segundo  BUSATO13,  a  aferição  ou  não  da

necessidade de imprimir-se efeito retroativo à norma penal deve levar em conta a

averiguação da natureza da norma complementar. Ou seja, deve-se diferenciar a

situação da norma complementar que figura como mera circunstância derivada do

dispositivo legal,  daquela em que a norma efetivamente  determina o conteúdo da

incriminação. 

 Em princípio, o complemento da Lei n. 10.826/03 enquadra-se

nesta última situação, pois a norma complementar, ao elencar ou definir os produtos

de uso controlado ou de uso restrito, interfere diretamente na subsunção da conduta

ao tipo penal.

Nesse contexto, será indispensável analisar os efeitos do novo

Decreto, principalmente, no que diz respeito aos casos em que um dado produto

controlado de uso permitido tenha passado a ser de uso restrito, ou vice-versa.

No primeiro caso – em que o produto de uso permitido passe a

ser de uso restrito – haverá, nitidamente, um agravamento da situação do agente.

Afinal, basta analisar as penas cominadas em abstrato ao tipo dos produtos de uso

restrito  (art.  16)  para perceber  o quanto se conclui.  E,  sendo assim,  necessário

considerar que o novo Decreto só possa ter aplicação àqueles fatos que venham a

ocorrer após sua entrada em vigor.

No segundo caso – em que o produto de uso restrito passar a

ser de uso permitido –, diferentemente, estar-se-á diante de novatio legis in mellius,

o que viabilizará a retroatividade da lei penal. Esta situação, porém, ainda está na

pendência do término do prazo de vacatio14.

Isto porque,  nossos Tribunais15 não têm permitido a aplicação

da retroatividade de lei penal durante o período de vacatio legis, sob a justificativa

13 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. 3.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas,
2017. p. 

14 Como referido prevê o artigo 3º um prazo de vacatio legis de 180 dias, o que fará com que o
Decreto entre em vigor em 05.03.2019.

15 STF – HC nº 72435 SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 12/09/1995,
Primeira  Turma,  Data  de  Publicação:  DJe-152  DIVULG  13-08-2009  PUBLIC  14-08-2009
EMENT VOL-02369-04 PP-00801); (TJRS – HC nº 70042320606, Segunda Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 16/06/2011



que não se poderia admitir que uma norma tenha eficácia pra beneficiar réus, mas

não tenha aplicabilidade para o resto da sociedade.

 2.3 Procedimentos relacionados aos produtos controlados

Ao tratar da  fiscalização dos produtos controlados, o Decreto

nº 9.493/18 procurou diferenciar três situações, a saber:  atividades com produtos

controlados,  processos  de  controle  dos  produtos  controlados e  processos  de

segurança dos produtos controlados:

Atividades com produtos
controlados

(Tít. I, Cap. IV) 

Processos de controle dos
produtos controlados

(Tít. II , Cap. I)

Processos de segurança
dos produtos controlados

(Tít. II, Cap. II)

• Fabricação;
• Comércio;
• Importação;
• Exportação;
• Utilização;
• Prestação  de

serviços;
• Colecionamento;
• Tiro desportivo;
• Caça.

• Registro (Seção I);
• Autorização  para  aquisição

(Seção II);
• Autorização  para  o  tráfego

(Seção III);
• Desembaraço  alfandegário

(Seção IV);
• Autorização  para  importação

e exportação (Seção V);
• Rastreamento (Seção VI);
• Controle  da  destruição

(Seção VII);
• Avaliação  técnica  (Seção

VIII);
• Destino final.

• Segurança de área;
• Segurança de PCE;

Trata-se de classificação distinta  daquela então presente no

Decreto nº 3.665/00:

Fiscalização das Atividades
Internas 
(Título V)

 Fiscalização do Comércio Exterior 
(Título VI)

Normas Complementares 
(Título VII)

• Fabricação (Cap. I);
• Comércio (Cap. II)
• Embalagens (Cap. III);
• Depósitos (Cap. IV);
• Construção de 

depósitos (Cap. V);
• Armazenagem (Cap. 

VI);
• Fiscalização e 

Segurança (Cap. VII);

• Exportação (Cap. I);
• Importação (Cap. II);
• Desembaraço Alfandegário 

(Cap. III);

• Generalidades 
sobre destruição 
(Cap. I)

• Normas sobre 
destruição (Cap. II)

• Irregularidades 
cometidas no trato 
com produtos 
químicos (Cap. III)

• Apreensão (Cap. 



• Aquisição de Armas e 
Munições de Uso 
Restrito (Cap. VIII);

• Aquisição de Armas e 
Munições de Uso 
Permitido (Capítulo 
IX)

• Exposição de Armas, 
Munições e outros 
produtos controlados 
(Capítulo X);

• Transporte (Capítulo 
XI);

• Tráfego (Capítulo XII);
• Isenções do Visto na 

Guia de Tráfego 
(Capítulo XIII)

IV)
• Penalidades (Cap. 

V)
• Processo 

Administrativo 
(Cap. VI)

A primeira  diferença prática  que aqui  interessa ressaltar  diz

respeito  à  regulamentação  das  atividades  de  tiro  desportivo,  caça  e

colecionamento, que não constava no rol anterior.

O Decreto nº 3.665/00, na verdade, limitou-se a prever em seu

art. 27, XV, que a competência para a regulamentação das atividades de atiradores,

colecionadores, caçadores de produtos controlados será do Exército, o que fez com

que, na atualidade, a questão fosse regulamentada pela Portaria nº 51 (COLOG),

de 08 de setembro de 2015.

O novo Decreto,  embora  tenha trazido  algumas disposições

sobre o colecionamento, tiro desportivo e caça, limitou-se a acrescentar atribuições

das entidades de tiro desportivo (art. 55, I, II, V, VI, VII) e das entidades de caça (art.

58, VI e VII), o que, em certa medida, reafirmou a entrega das demais questões à

Portaria publicada pelo Exército.

Ademais, outra importante diferença refere-se à ausência de

um  detalhamento  dos  procedimentos  necessários  à  concessão,  revalidação,

apostilamento, cancelamento do registo e validade do registo, remetendo a nova

normativa às Portarias do Comando do Exército (cf.  arts. 75 e 76 do Decreto n°

9.493/18).

Por  fim,  merece  menção  a  necessidade  dos  fabricantes  de

produtos  controlados  apresentarem,  antes  mesmo  do  início  da  fabricação,  um

http://www.11rm.eb.mil.br/publicar/sfpc/Portaria51.pdf
http://www.11rm.eb.mil.br/publicar/sfpc/Portaria51.pdf
http://www.11rm.eb.mil.br/publicar/sfpc/Portaria51.pdf
http://www.11rm.eb.mil.br/publicar/sfpc/Portaria51.pdf
http://www.11rm.eb.mil.br/publicar/sfpc/Portaria51.pdf
http://www.11rm.eb.mil.br/publicar/sfpc/Portaria51.pdf


protótipo do produto a ser produzido (art.  1716),  que gerará seu apostilamento e

servirá de molde para realização de exames periciais para verificação da qualidade

à qualquer momento.

 3 TENDÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS

 3.1 O critério da insignificância no âmbito do Estatuto

Bem  se  sabe  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  tem

adotado o princípio de intervenção mínima como critério de identidade da dimensão

material do tipo. Ao assim agir, opta-se por uma tendência universalmente difundida

de que o Direito penal não é instrumental destinado a intervir mediante a existência

de uma violação meramente formal da norma posta. É que a própria condição de

Estado social faz com que, em nosso ordenamento, seja “irreversível a exigência de

que a imposição de uma intervenção jurídico-penal tenha por base não apenas um

processo subsuntivo, mas inclua necessariamente uma expressão de aflição a um

bem jurídico fundamental para o desenvolvimento do ser humano em sociedade”17.

Há muito se discute sobre como aferir  em quais casos esta

tipicidade material efetivamente mereceria ser reconhecida, sendo que, no âmbito

do STF, ao menos desde o HC nº 84.412-0/SP (Rel. Min. Celso de Mello), fixou-se

que serviriam como  vetores  de aplicação de um critério de insignificância aqueles

relacionados:

i) à mínima ofensividade da conduta do agente;

ii) à nenhuma periculosidade social da ação;

iii) ao reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e

16 Dec.  n.  9493/2018. Art.  17.  A autorização  para  a  fabricação  de  PCE será  precedida  da
aprovação de protótipo por meio de avaliação técnica, ressalvados os protótipos dispensados
da avaliação técnica na forma estabelecida pelo Comando do Exército. 

17 Neste sentido, cf. CARUNCHO, Alexey Choi; BUSATO, Paulo César (2011): “O desvalor da
conduta  como  critério  de  identificação  da  insignificância  para  aplicação  do  princípio  de
intervenção mínima”, Revista de Estudos Criminais, 40/Síntese / ITEC, pp. 21-38.



iv) à inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Daí compreender-se, portanto, que o direito penal não deva se

ocupar com “condutas que produzam resultados, cujo desvalor – por não importar

em  lesão  significativa  a  bens  jurídicos  relevantes  –  não  represente  prejuízo

importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria

ordem social”.

Sedimentou-se,  portanto,  a  aplicação  do  critério  da

insignificância  nos  casos  em  que  a  ofensa  ao  bem  jurídico-penal  fosse  tão

irrelevante que a intervenção penal se tornaria desproporcional.

Pois bem, até recentemente, era pacífica a não incidência do

referido critério aos crimes constantes na Lei n. 10.826/03, sob o fundamento de que

as condutas delitivas tipificadas na referida Lei seriam infrações penais de  mera

conduta e de perigo abstrato. 

Compreendia-se que a conduta por si só já seria o suficiente

para  caracterização  de  um  dos  verbos  nucleares  insculpidos  na  norma  penal

incriminadora, sendo prescindível a efetiva exposição da incolumidade pública ou da

segurança pública a risco ou prejuízo que, no caso, seria de natureza presumível18.

Mais  recentemente,  porém,  o  STF  passou  a  flexibilizar  a

incidência da insignificância em algumas situações, conforme pode ser verificado

através das ementas a seguir transcritas: 

Habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16
da  Lei  nº  10.826/03.  Condenação  transitada  em  julgado.  Impetração
utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses
excepcionais,  quando  líquidos  e  incontroversos  os  fatos  postos  à
apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Cognoscibilidade do
habeas  corpus.  Pretendido  reconhecimento  do  princípio  da
insignificância.  Possibilidade,  à  luz do caso concreto. Paciente que
guardava em sua residência uma única munição de fuzil (calibre 762).
Ação que não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a
contundir  o  bem  jurídico  tutelado  pela  norma  penal  incriminadora.
Precedentes.  Atipicidade  material  da  conduta  reconhecida.  Ordem
concedida. 1. A decisão que se pretende desconstituir transitou em julgado,

18 STJ - HC 148269 AgR, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-
2018; STJ -  RHC 146081 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
10/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017;
TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1318036-2 - Rel.: Laertes Ferreira Gomes - J. 23.07.2015, g.n.



sendo o writ, portanto, manejado como sucedâneo de revisão criminal (v.g.
RHC nº 110.513/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
DJe  de  18/6/12).  2.  Todavia,  a  Segunda  Turma  (RHC  nº  146.327/RS,
Relator  o  Ministro  Gilmar  Mendes,  julgado  em  27/2/18)  assentou,
expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de
decisão já  transitada em julgado em hipóteses excepcionais,  desde que
líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal
Federal.  3.  O  conhecimento  da  impetração  bem se  amolda  ao  julgado
paradigma. 4. O paciente foi condenado pelo delito de posse de munição de
uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), sendo apenado em 3 (três) anos e
6 (seis) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 11 dias-
multa. 5. Na linha de precedentes, o porte ilegal de arma ou munições é
crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração
de sua potencialidade lesiva. 6. A hipótese retratada autoriza a mitigação
do  referido  entendimento,  uma  vez  que  a  conduta  do  paciente  de
manter  em  sua  posse  uma  única  munição  de  fuzil  (calibre  762),
recebida, segundo a sentença, de amigos que trabalharam no Exército,
não  tem  o  condão  de  gerar  perigo  para  a  sociedade,  de  modo  a
contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. 7. É
certo que a sentença condenatória reconheceu a reincidência do paciente.
Porém,  bem apontou  a  Procuradoria-Geral  da  República  que a  questão
“está  pendente de análise em sede de revisão criminal,  porque,  ao que
parece,  a  condenação que gerou a reincidência  refere-se ao homônimo
‘José Luiz da Silva Gonçalves’.” 8. Não há, portanto, óbice à aplicação do
princípio  da  insignificância  na  espécie,  sendo  de  rigor  seu
reconhecimento.  9.  Ordem  concedida  para,  em  razão  do  princípio  da
insignificância,  reconhecer a atipicidade material da conduta imputada
ao  paciente. (HC  154390,  Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI,  Segunda
Turma,  julgado  em  17/04/2018,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-087
DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018)

Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).  Posse de munição de
uso restrito (art. 16) desacompanhada de arma de fogo compatível com a
sua  utilização  (fuzil).  Constatação  pericial  de  que  referida  munição
constituía simples festim. Princípio da ofensividade e Direito Penal. “Nullum
crimen  sine  injuria”.  O  debate  em torno  dos  crimes  de  perigo  abstrato.
Doutrina.  Comportamento  do  agente  que  não  caracterizou,  no  caso,
situação de perigo concreto. Fundamento suficiente para a concessão da
ordem de “habeas corpus”. Existência, no entanto, de entendimento desta
Corte  diverso  em  tema  de  crimes  de  perigo  abstrato.  Princípios  da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal. Incidência, na
espécie, do postulado da insignificância, que se qualifica como causa
supralegal de exclusão da tipicidade penal em sua dimensão material.
Precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal,  inclusive  em  matéria
concernente  ao  Estatuto  do  Desarmamento.  “Habeas  corpus”  não
conhecido. Ordem concedida “ex officio”. Consequente absolvição penal do
paciente  (CPP,  art.  386,  III).(HC  149450,  Relator(a):  Min.  CELSO  DE
MELLO, julgado em 19/12/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-018 DIVULG 31/01/2018 PUBLIC 01/02/2018)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  PENAL.  ART.  12  DO
ESTATUTO  DO  DESARMAMENTO  (LEI  10.826/2003).  POSSE
IRREGULAR  DE  MUNIÇÃO  DE  USO  PERMITIDO.  AUSÊNCIA  DE
OFENSIVIDADE  DA  CONDUTA  AO  BEM  JURÍDICO  TUTELADO.
ATIPICIDADE DOS FATOS.  RECURSO PROVIDO.  I  –  Recorrente  que
guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido,
calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei
10.826/2003.  III  –  Inexistência  de  potencialidade  lesiva  da  munição
apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos
fatos. IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal



em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento).  (RHC  143449,  Relator(a):   Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  julgado  em 26/09/2017,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 06-10-2017 PUBLIC 09-10-2017)

Seguindo esse entendimento,  o Superior Tribunal  de Justiça

(STJ) também alterou seu posicionamento anterior e passou a admitir, ainda que de

modo excepcional, a aplicação do critério da insignificância19 neste âmbito: 

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI 10.826/03. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. CRIME  DE  MERA CONDUTA E  DE  PERIGO  ABSTRATO.
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE  EXCEPCIONAL.
PEQUENA QUANTIDADE  DE MUNIÇÃO.  MÍNIMA OFENSIVIDADE DA
CONDUTA.  ATIPICIDADE  MATERIAL. ORDEM  CONCEDIDA.  1.  A
jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que o delito previsto
no  art.  16  da  Lei  nº  10.826/2003  tem  como  bem  jurídico  tutelado  a
incolumidade  pública,  sendo  de  mera  conduta  e  de  perigo  abstrato,
bastando a posse/porte de arma ou munição, sem autorização devida, para
tipificar a conduta. Dessa forma, também se mostra irrelevante especular
sobre  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  2.  Recentemente,  no
entanto,  a  Sexta  Turma  desta  Corte,  seguindo  a  linha  jurisprudencial
traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS,
vem  reconhecendo,  excepcionalmente,  a  atipicidade  material  da
posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de
arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico
tutelado. Ressalva do entendimento pessoal desta Relatora. 3. Na espécie,
foram encontradas no  porta  luvas  do  carro  de  propriedade do  paciente
apenas 04 (quatro) munições, sendo 03 (três) de calibre.40 e 01 (uma)
de calibre 9mm, desacompanhadas de artefato  belicoso a indicar  o
possível  emprego  imediato  dos  cartuchos.  Deve-se,  portanto,
reconhecer  a  atipicidade  material,  em razão  da  mínima ofensividade  da
conduta do agente.4. Ordem concedida para absolver o paciente da prática
do delito tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no art.
386,  III,  do  Código  de  Processo  Penal.  (HC  442.036/SP,  Rel.  Ministra
MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
12/06/2018, DJe 19/06/2018)

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.  ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003.  POSSE IRREGULAR
DE  MUNIÇÃO  DE  USO  PERMITIDO.  ABSOLVIÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EVIDENCIADA. UMA MUNIÇÃO
APREENDIDA. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO DE DISPARO. WRIT NÃO
CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO.  1.  Esta  Corte  e  o
Supremo Tribunal Federal  pacificaram orientação no sentido de que não
cabe  habeas  corpus  substitutivo  do  recurso  legalmente  previsto  para  a
hipótese,  impondo-se  o  não conhecimento da  impetração,  salvo  quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

19 STJ, Jurisprudência em teses – Estatuto do Desarmamento II – Tese nº 02: “A apreensão de
ínfima  quantidade  de  munição  desacompanhada  de  arma  de  fogo,  excepcionalmente,  a
depender  da  análise  do  caso  concreto,  pode  levar  ao  reconhecimento  de  atipicidade  da
conduta,  diante da ausência de exposição de risco ao bem jurídico tutelado pela norma”.
Disponível  em:  <  http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/
Jurisprud%EAncia%20em%20teses%20108%20-%20Estatuto%20do%20Desarmamento
%20-%20II.pdf> 

http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%EAncia%20em%20teses%20108%20-%20Estatuto%20do%20Desarmamento%20-%20II.pdf
http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%EAncia%20em%20teses%20108%20-%20Estatuto%20do%20Desarmamento%20-%20II.pdf
http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%EAncia%20em%20teses%20108%20-%20Estatuto%20do%20Desarmamento%20-%20II.pdf


2.  O  habeas  corpus  não  se  presta  para  apreciação  de  alegações  que
buscam  a  absolvição  do  paciente,  em  virtude  da  necessidade  de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3.
A jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça  aponta  que  os
crimes previstos nos arts.  12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de
perigo  abstrato,  sendo  desnecessário  perquirir  sobre  a  lesividade
concreta  da  conduta,  porquanto  o  objeto  jurídico  tutelado  não  é  a
incolumidade  física  e  sim  a  segurança  pública  e  a  paz  social,
colocadas  em  risco  com  a  posse  de  munição,  ainda  que
desacompanhada  de  arma  de  fogo,  revelando-se  despicienda  a
comprovação  do  potencial  ofensivo  do  artefato  através  de  laudo
pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da
jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes
de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante
inquirir  a quantidade de munição apreendida. 4.  O Supremo Tribunal
Federal,  em  recente  julgado,  analisando  as  circunstâncias  do  caso
concreto,  reconheceu  ser  possível  aplicar  a  bagatela  na  hipótese  de
apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de
arma  de  fogo,  tendo  concluído  pela  total  inexistência  de  perigo  à
incolumidade  pública  (RHC  143.449/MS,  Rel.  Ministro  Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017). 5. No caso, o réu foi preso
em flagrante em  posse de uma munição calibre 12,  de uso permitido,
desacompanhada de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil. Por
conseguinte, deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade
pública, sendo, pois, de rigor o afastamento da tipicidade material do fato,
conquanto  seja  a  conduta  formalmente  típica.  6.  Habeas  corpus  não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para absolver o paciente do crime
do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. (HC 430.276/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)

Em âmbito local, também o Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná passou a reconhecer casos de atipicidade material20.

De  toda  forma,  é  importante  notar  que  a  aplicação  deste

critério  no  contexto  do  Estatuto  do  Desarmamento,  até  o  presente  momento,

restringe-se às condutas descritas nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/13 e

sempre que se trate exclusivamente de munição de arma de fogo. 

 Além disso, da análise jurisprudencial, pode-se verificar que o

entendimento  jurisprudencial  tem delimitado  alguns  requisitos  para  aplicação  da

insignificância, tais como, a pequena quantidade de munição apreendida e se esta

estava  ou  não  acompanhada  de  arma  de  fogo.  Estas  condições  figuram como

circunstâncias  necessárias,  portanto,  para  aferir  a  não  ofensa  ao  bem  jurídico

tutelado pela Lei nº 10.826/13.

20 TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1738403-7 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de
Maringá -  Rel.: Renato Naves Barcellos - Unânime -  J. 15.02.2018;  TJPR - 2ª C.Criminal -
0001152-71.2016.8.16.0141 - Realeza -  Rel.: José Carlos Dalacqua -  J. 26.07.2018;  TJPR -
2ª  C.Criminal -  0001173-76.2016.8.16.0196 -  Curitiba -   Rel.:  José Carlos Dalacqua -   J.
19.04.2018.



Em  síntese,  nesse  cenário,  quanto  à  aplicação  da

insignificância no âmbito da Lei nº 10.826/2013, pode-se resumir que:

i) Conforme atual entendimento jurisprudencial, é possível, em

tese, a aplicação da insignificância aos delitos dos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº

10.826/2013;

ii) Exige-se, porém, que o crime de porte ou posse seja de

ínfima munição de arma de fogo, seja ela de uso restrito ou permitido; e

iii) Exige-se, finalmente, que a munição, no caso concreto, não

esteja acompanhada de arma de fogo.

 3.2 Prescindibilidade de laudo pericial para comprovação da lesividade 

A adoção da premissa de que os delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº

10.826/03 são de mera conduta ou perigo abstrato reflete no âmbito probatório.

Com  efeito,  figura  como  jurisprudência  consolidada  o  entendimento  de  ser

desnecessária  a  realização  de  exame  pericial  para  a  comprovação  de

potencialidade lesiva da arma de fogo em se tratando de referidos crimes, já que a

lesividade ao bem jurídico tutelado seria presumível21. 

Conforme tal entender, a simples posse ou porte de arma de fogo, em desacordo

com determinação legal ou regulamentar, mesmo que desmuniciada, bastaria para a

subsunção da conduta aos tipos penais presentes na Lei nº 10.826/13:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL
PENAL.  CRIME  DE  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE  PREQUESTIONAMENTO.  INCIDÊNCIA DAS  SÚMULAS
282 E 356 DO STF.  ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º,  LIV,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

21 STJ. 3ª Seção. AgRg nos EAREsp 260.556/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/03/2014; STF. 2ª Turma. HC 95073/MS, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 19/3/2013
(Info 699);  STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1011966/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS  MOURA,  julgado  em  02/02/2017,  DJe  09/02/2017;  STJ  -  REsp:  1753268  MG
2018/0165701-3,  Relator:  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  Data  de  Publicação:  DJ
17/08/2018.



OFENSA REFLEXA AO TEXTO  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  ARMA
DESMUNICIADA.  PERÍCIA.  DESNECESSIDADE.  CRIME  ABSTRATO.
PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO  PER  RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE
PROCESSUAL.  INEXISTÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE
PREJUÍZO.  PRECEDENTES.  VIOLAÇÃO  AO  ARTIGO  93,  IX,  DA
CONSTITUIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  AGRAVO  DESPROVIDO  (…)  Demais
disso, o Supremo Tribunal Federal assentou que os delitos de posse e de
porte  ilegal  de  arma  de  fogo  tutelam a  segurança  pública  e  a  paz
social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante a comprovação
da  potencialidade  lesiva  do  armamento,  por  tratar-se  de  crime  de
perigo abstrato. (...) (STF - ARE: 1101003 RS - RIO GRANDE DO SUL
0000142-96.2014.8.21.0084, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento:
05/03/2018, Data de Publicação: DJe-043 07/03/2018)

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  PORTE  DE  ARMA  DE  FOGO
DESMUNICIADA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  14  DA  LEI  10.826/2003.
TIPICIDADE RECONHECIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ORDEM
DENEGADA. I. A objetividade jurídica da norma penal transcende a mera
proteção  da  incolumidade  pessoal,  para  alcançar  também  a  tutela  da
liberdade individual e do corpo social como um todo, asseguradas ambas
pelo  incremento  dos  níveis  de  segurança  coletiva  que  a  lei  propicia.  II.
Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da eficácia da arma para a
configuração do tipo penal em comento,  isto é,  se ela  está ou não
municiada ou se a munição está ou não ao alcance das mãos, porque
a hipótese é de crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não
importa o resultado concreto da ação. III - Habeas corpus denegado.�
(HC  96.072,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  Primeira  Turma,  DJe  de
8/4/2010, grifei) 

Habeas corpus. Penal.  Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/03). Arma desmontada e desmuniciada. Crime de
perigo abstrato. Tipicidade da conduta configurada. Precedentes. Ordem
denegada.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  efetivada.  Habeas  corpus
concedido  de ofício  para  julgar  extinta  a  punibilidade  do paciente.  1.  O
Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo
abstrato  o  crime de  porte  ilegal  de  arma de  fogo,  sendo,  portanto,
irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou
desmuniciada. 2. Entretanto, o caso é de concessão da ordem de ofício,
em razão da efetivação da prescrição. 3. A pena máxima, abstratamente
cominada para o delito imputado ao paciente (art. 14 da Lei nº 10.826/03), é
de 4 (quatro) anos, razão pela qual seu prazo prescricional é de 8 (oito)
anos (CP,  art.  109,  inciso  V).  Nessa  conformidade,  considerando que  o
último marco interruptivo se deu com o recebimento da denúncia (CP, art.
117, inciso I), em 18/6/04, é de se concluir que a prescrição foi alcançada
aos 17/6/12. 4. Habeas corpus denegado. Ordem concedida de ofício para
julgar  extinta  a  punibilidade  do  paciente  em virtude  da  consumação  da
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do
Código  Penal.  (HC  95.861,  Rel.  para  o  acórdão  Min.  Dias  Toffoli,�
Segunda Turma, DJe de 1/7/2015, grifei) 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. PERÍCIA
DA  ARMA.  COMPROVAÇÃO  DE  SUA  POTENCIALIDADE  LESIVA.
DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 1. A Terceira Seção
deste Sodalício consolidou o entendimento de que o crime previsto no art.
14 da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a
segurança  coletiva.  2.  É  irrelevante,  portanto,  a  realização de  exame
pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato, pois



basta o simples porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada (como
no  caso  em  apreço),  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar, para a incidência do tipo penal. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento.(STJ - AgRg no REsp: 1294551 GO 2011/0285871-
0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/08/2014, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2014)

O  mesmo  se  verifica  em  relação  à  posse  e  porte  de

munição22 que,  ainda  que  desacompanhada  da  arma  de  fogo,  prescindirá  da

realização de exame pericial para a configuração do delito. Muito embora, em tal

caso, exista a possibilidade da incidência do critério da insignificância conforme o

caso23.

De toda forma, tanto nos casos de posse e porte de arma de

fogo, quanto de munição, em sendo realizada a perícia e sendo nela constatada sua

imprestabilidade,  tem  sido  pacífico  no  STJ  o  entendimento  de  que  haverá

atipicidade da conduta perpetrada, haja vista a ausência de afetação do bem jurídico

incolumidade  pública.  É  que,  no  caso,  considera-se  estar-se  diante  de  crime

impossível pela ineficácia absoluta do meio24:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES
PARA  REFORMAR  A  DECISÃO  AGRAVADA.  INAPTIDÃO  DO
INSTRUMENTO.  LAUDO  PERICIAL  ATESTANDO  A  TOTAL
IMPROPRIEDADE DO OBJETO PARA REALIZAR DISPAROS.  PERÍCIA
ESTATAL CONCLUSIVA. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O  agravante  não  apresentou  argumentos  capazes  de  infirmar  os
fundamentos  que  alicerçaram  a  decisão  agravada,  razão  que  enseja  a
negativa de provimento ao agravo regimental.  2. É típica a conduta de
portar  arma de fogo sem autorização ou em desconformidade com
determinação legal ou regulamentar por se tratar de delito de perigo
abstrato,  cujo  bem  jurídico  protegido  é  a  incolumidade  pública,
independentemente da existência de qualquer resultado naturalístico.
3. A classificação do crime de porte ilegal de arma de fogo como de perigo
abstrato  traz,  em seu  arcabouço  teórico,  a  presunção,  pelo  próprio  tipo
penal, da probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso da arma.
4. Flagrado o recorrido portando um objeto eleito como arma de fogo, temos
um  fato  provado  -  o  porte  do  instrumento  -  e  o  nascimento  de  duas
presunções,  quais sejam, de que o objeto é de fato arma de fogo,  bem
como tem potencial lesivo. 5. Sendo a tese nuclear da defesa o fato de o

22 STF. 2ª Turma. HC 119154, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 26/11/2013; STJ. 6ª Turma.
AgRg no REsp 1442152/MG, Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 07/08/2014.

23 Cf. item 3.1.
24 STJ, Jurisprudência em teses – Estatuto do Desarmamento II – Tese nº 03: “Demonstrada por

laudo pericial a inaptidão da arma de fogo para o disparo, é atípica a conduta de portar ou de
possuir arma de fogo, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública,
tratando-se  de  crime  impossível  pela  ineficácia  absoluta  do  meio”.  Disponível  em:  <
http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%EAncia
%20em%20teses%20108%20-%20Estatuto%20do%20Desarmamento%20-%20II.pdf> 

http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%EAncia%20em%20teses%20108%20-%20Estatuto%20do%20Desarmamento%20-%20II.pdf
http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%EAncia%20em%20teses%20108%20-%20Estatuto%20do%20Desarmamento%20-%20II.pdf


objeto  não  se  adequar  ao  conceito  de  arma,  por  estar  quebrado  e,
consequentemente,  inapto  para  realização  de  disparo,  circunstância
devidamente  comprovada  pela  perícia  técnica  realizada,  temos,
indubitavelmente, o rompimento da ligação lógica entre o fato provado e as
mencionadas presunções. Nesse contexto,  impossível a manutenção do
decreto  condenatório  por  porte  ilegal  de  arma  de  fogo.  6.  Agravo
regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no AREsp: 397473 DF
2013/0321288-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 19/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
25/08/2014)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PROIBIDO. ART. 16, CAPUT, DA
LEI Nº 10.826/2003.  INEFICÁCIA DA ARMA DE FOGO ATESTADA POR
LAUDO  PERICIAL. MUNIÇÕES  DEFLAGRADAS  E  PERCUTIDAS.
AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  1.  A  Terceira  Seção  desta  Corte  pacificou
entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de
arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato,
sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.  2.  Na
hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia
da  arma  de  fogo  (inapta  a  disparar)  e  das  munições  apreendidas
(deflagradas e percutidas), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta
perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade
pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. 3.
Recurso  especial  improvido.  (REsp  1451397/MG,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,  julgado  em 15/09/2015,
DJe 01/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL CONSTATANDO A INAPTIDÃO DO
ARTEFATO. ATIPICIDADE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a
caracterização do delito previsto no art. 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  de  um  dos  núcleos  do  tipo  penal,  sendo
desnecessária  a  realização  de  perícia  (AgRg  no  AgRg  no  AREsp  n.
664.932/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/2/2017).  2. Na
hipótese,  contudo,  em  que  demonstrada  por  laudo  pericial  a  total
ineficácia  da  arma  de  fogo  (inapta  a  disparar),  como no  caso  dos
autos, a jurisprudência desta Corte Superior tem orientado no sentido
da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação
do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível
pela ineficácia absoluta do meio (REsp n. 1.451.397/MG, Ministra Maria
Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJe  1º/10/2015).  3.  Agravo
regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 1709398 BA 2017/0291269-
4,  Relator:  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  Data  de
Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe

14/03/2018)



Por  fim,  nos  casos  em  que  exista  a  apreensão  de  vários

objetos da mesma espécie  e seja reconhecida a ocorrência de  crime único25,

ainda que seja constatada a  total  ineficácia  de  alguns desses objetos,  restando

eficaz pelo menos um deles, a imputação deve remanescer, pouco importando para

fins de subsunção ao tipo penal a quantidade de artefatos “eficazes” apreendidos26. 

Diante  de  todo  o  exposto,  especificamente  a  respeito  da

realização de perícia em armas de fogo e munições podemos sintetizar que:

i)  Tem prevalecido que a realização de perícia em armas de

fogo ou munições seria desnecessária, já que a periculosidade e a afronta ao bem

jurídico tutelado seriam presumidos pela própria conduta do agente,  ao estar de

posse ou portar um material bélico;

ii) Constatada a ausência de periculosidade lesiva no exame

pericial,  a  conduta  do  agente  seria  considerada  atípica,  diante  da  ausência  de

afetação  do  bem jurídico  incolumidade  pública  (crime  impossível  pela  ineficácia

absoluta do meio);

iii)  Se num mesmo contexto fático forem apreendidos vários

objetos e o exame pericial constate a total ineficácia de somente um dos objetos

apreendidos, o crime de porte/posse remanescerá.

 3.3 Posse e porte de arma de fogo com registro vencido27 

Uma consequência mais da assunção da premissa de que os

delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 são de mera conduta

ou perigo abstrato refere-se à questão do registro vencido. 

25 MARIANO DA SILVA, César Dario.  Estatuto do Desarmamento. 4ª ed. Rio de Janeiro: GZ
Editora, 2009. p.62

26 A quantidade de material apreendido haverá de ser levada em consideração por ocasião da
dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

27 Especificamente  em relação  aos  requisitos  para  o  registro  de  arma  de  fogo,  embora  o
Decreto n. 9.685/2019 tenha trazido modificações ao texto até então em vigor, ao menos
numa inicial análise, verifica-se que as mesmas não teriam implicado, contextualmente, no
aqui exposto. 



Com efeito, ao ser prescindível o resultado naturalístico para a

configuração  destes  delitos,  presumindo-se  a  lesividade  da  conduta  a  eles

vinculada, figuraria como consectário que a mera conduta de portar ou estar na

posse de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal

ou regulamentar, bastaria para a subsunção da conduta aos tipos penais da Lei.

Neste sentido, o porte e a posse da arma de fogo  com registro vencido já seria

suficiente para configuração do tipo penal.

Tanto no  Superior Tribunal de Justiça, quanto no Tribunal de

Justiça do Estado do Paraná, porém, tem prevalecido posição contrária, no sentido

de que a  posse de arma de fogo com registro vencido configura  mera infração

administrativa:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRANCAMENTO  DO
PROCESSO.  POSSE  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.
REGISTRO VENCIDO. MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE
PENAL.  PRECEDENTE  DA CORTE  ESPECIAL.  RECURSO  PROVIDO
PARA TRANCAR  A AÇÃO  PENAL.  1.  O  trancamento  do  processo  no
âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando
demonstrada  a  falta  de  justa  causa,  a  atipicidade  da  conduta  ou  a
existência de causa extintiva da punibilidade. 2. Na hipótese, impõe-se o
reconhecimento  da  atipicidade  da  conduta  descrita  na  denúncia,
relacionada  a  posse  de  arma  de  fogo  de  uso  permitido  com  registro
vencido, pois a Corte Especial deste Superior Tribunal, no julgamento da
Ação  Penal  n.  686/AP,  decidiu  que,  "se  o  agente  já  procedeu  ao
registro  da  arma,  a  expiração  do  prazo  é  mera  irregularidade
administrativa que autoriza a  apreensão do artefato e aplicação de
multa. A conduta, no entanto, não caracteriza ilícito penal". Ressalva
de  entendimento  pessoal.  3.  Recurso  ordinário  provido  para  trancar  o
processo.  (RHC 73.548/MG,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016)

DIREITO PENAL.  GUARDA DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
COM  REGISTRO  VENCIDO. Manter  sob  guarda,  no  interior  de  sua
residência,  arma  de  fogo  de  uso  permitido  com  registro  vencido  não
configura  o  crime  do  art.  12  da  Lei  10.826/2003  (Estatuto  do
Desarmamento).  O art.  12  do  Estatuto  do  Desarmamento  afirma  que  é
objetivamente típico possuir ou manter sob guarda arma de fogo de uso
permitido,  em  desacordo  com  determinação  legal  ou  regulamentar,  no
interior de residência.  Entretanto, relativamente ao elemento subjetivo,
não há dolo do agente que procede ao registro e, depois de expirado
prazo, é apanhado com a arma nessa circunstância. Trata-se de uma
irregularidade  administrativa;  do  contrário,  todos  aqueles  que
porventura  tiverem  deixado  expirar  prazo  semelhante  terão
necessariamente  de  responder  pelo  crime,  o  que  é  absolutamente
desproporcional. Avulta  aqui  o  caráter  subsidiário  e  de  ultima ratio  do
direito  penal.  Na  hipótese,  além  de  se  afastar  da  teleologia  do  objeto
jurídico protegido, a saber, a administração e, reflexamente, a segurança e
a paz pública (crime de perigo abstrato), banaliza-se a criminalização de
uma conduta em que o agente já fez o mais importante, que é apor seu



nome  em  um  registro  de  armamento,  possibilitando  o  controle  de  sua
circulação.  Precedente  citado:  HC  294.078-SP,  Quinta  Turma,  DJe
4/9/2014.  APn  686-AP,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  julgado  em
21/10/2015, DJe 29/10/2015.

HABEAS CORPUS CRIME - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART.
12 DA LEI Nº 10.826/03)- PLEITO DO IMPETRANTE DE TRANCAMENTO
DA AÇÃO  PENAL -  ALEGAÇÃO  DE  CONDUTA ATÍPICA,  EIS  QUE  A
ARMA POSSUÍA REGISTRO, EMBORA ESTE ESTIVESSE VENCIDO -
INFORMATIVO 572/STJ  -  PRINCÍPIO  DA ULTIMA RATIO - INFRAÇÃO
MERAMENTE ADMINISTRATIVA -ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I
-  RELATÓRIO  (TJPR  -  2ª  C.Criminal  -  HCC  -  1524681-8  -  Região
Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Marcio José
Tokars - Unânime - - J. 09.06.2016) (TJ-PR - HC: 15246818 PR 1524681-8
(Acórdão), Relator: Marcio José Tokars, Data de Julgamento: 09/06/2016, 2ª
Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1841 14/07/2016)

APELAÇÃO CRIME. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. ART.  12,  CAPUT,  DA  LEI  10.826/03.  CONDENAÇÃO.
RECURSO.ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DO  PROCESSO  ANTE  A
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO MANDADO QUE AUTORIZOU A
BUSCA  E  APREENSÃO  DOMICILIAR.  INOCORRÊNCIA.  CRIME
PERMANENTE.  SITUAÇÃO  DE  FLAGRÂNCIA.  ART.  5º,  INC.  XI,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL E  ART.  303  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
PENAL.  PRELIMINAR  REJEITADA.  MÉRITO.  ARMA  COM  REGISTRO
VENCIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
POSSIBILIDADE.NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. SUBSIDIARIEDADE DO
DIREITO  PENAL.  QUESTÃO  QUE  PODE  SER  RESOLVIDA
SATISFATORIAMENTE  NA  SEARA  ADMINISTRATIVA.  ABSOLVIÇÃO
COM  FULCRO  NO  ART.  386,  INC.  III  DO  CPP.  SENTENÇA
REFORMADA.RECURSO  PROVIDO.  (TJPR  -  2ª  C.Criminal  -  AC  -
1529929-3 - Toledo - Rel.: Marcio José Tokars - Unânime - - J. 15.09.2016)
(TJ-PR - APL: 15299293 PR 1529929-3 (Acórdão),  Relator:  Marcio José
Tokars,  Data  de  Julgamento:  15/09/2016,  2ª  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: DJ: 1898 06/10/2016)

Trata-se de posição, porém, que deve ser vista com cautela,

evitando-se o afastamento da incidência da norma penal incriminadora em todos os

casos. 

Isto  porque,  determinadas particularidades do caso concreto

poderão obstar o reconhecimento da atipicidade material  da conduta perpetrada,

conforme  já  reconhecido,  inclusive,  no  âmbito  do  próprio  Tribunal  de  Justiça

paranaense: 

HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO DELITO DESCRITO
NO  ARTIGO  12  DA LEI  10.826/03.  CRIME  DE  POSSE  DE  ARMA DE
FOGO COM O REGISTRO VENCIDO. PLEITO PELO TRANCAMENTO DO
PROCESSO-CRIME  EM  FACE  DA  ATIPICIDADE  MATERIAL  DA
CONDUTA.  IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PACIENTE QUE
TEVE SEU PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO INDEFERIDO POR
DUAS  VEZES  PELA AUTORIDADE  ADMINISTRATIVA COMPETENTE.



NÃO  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.  INTERESSADO  QUE
RESPONDE  A PROCESSO  CRIMINAL PELO  DELITO  DE  FALSIDADE
IDEOLÓGICA  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  DETERMINAÇÃO
ADMINISTRATIVA PELA ENTREGA DE ARMA DE FOGO. PACIENTE QUE
PERMANECEU  INERTE.  PRAZO  EXTRAPOLADO,  COM
DETERMINAÇÃO PARA APURAÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE
ARMA,  QUE  DEU  ORIGEM  AO  PRESENTE  REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.IRREGULARIDADE  NA  SITUAÇÃO  DO  PACIENTE
QUE  NÃO  PODE  SER  EXAMINADA  NA  VIA  ESTREITA  DO  "WRIT".
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  CONSTATADO.  ORDEM
DENEGADA.” íntegra do acórdão: “(...) Registre-se que a conclusão de que
se  trata  de  conduta  passível  de  atipicidade  não  decorre  apenas  de
apreensão da arma de fogo com o registro vencido, devendo ser examinado
cada  caso  de  forma  coerente  e  de  acordo  com  o  Estatuto  do
Desarmamento,  o  qual  possui  requisitos  a  serem  atendidos  para  a
permanência, ou não, do registro, porte etc. (...)” (TJPR - 2a C.Criminal -
HCC - 1434097-7 - Clevelândia - Rel.:  José Mauricio Pinto de Almeida -
Unânime - - J. 05.11.2015)

Especificamente neste caso, o que se verificou foi que, ainda

que  o  registro  estivesse vencido,  o  agente  já  não  mais  preenchia  os  requisitos

necessários  para  o  deferimento  do  registro,  existindo  inclusive  determinação

administrativa para a entrega da arma de fogo.

Enfim, diante do quanto analisado a respeito da conduta de

portar ou estar na posse de arma de fogo com o registro vencido, pode-se sintetizar

que:

i)  Em regra, vislumbra-se a atipicidade da conduta do agente

que porta ou possui arma de fogo com registro vencido, haja vista tratar-se de vício

sanável por meio de procedimento administrativo próprio;

ii) No entanto, nem toda situação de irregularidade da posse

de arma de fogo será necessariamente sanada pela via administrativa, o que poderá

implicar em tipicidade da conduta. 

 3.4 Violação de domicílio

A  Constituição  da  República  prevê  a  inviolabilidade  do

domicílio  como  direito  fundamental  em  seu  art.  5ª,  inciso  XI,  indicando



expressamente  as  exceções  à  vedação  de  entrada  sem  o  consentimento  do

morador. Uma das ressalvas à inviolabilidade domiciliar refere-se ao flagrante-delito,

nos termos do previsto pelo artigo 302 do Código de Processo Penal.

A  questão  que  surge  está  em  aferir  a  possibilidade  do

reconhecimento  do  crime  na  posse  ilícita  de  arma  de  fogo  pelo  agente  que  é

surpreendido por uma ação policial de ingresso em seu domicílio, sob o argumento

da ocorrência de flagrante de crime permanente.

Em  2015,  o  Supremo  Tribunal  Federal  reconheceu  a

repercussão  geral  no  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº  603.616,

oportunidade em que procurou estabelecer diretrizes para essas situações. Muito

embora não tenham sido definidos critérios objetivos, naquela ocasião fixou-se a

necessidade de um controle a posteriori por parte do Ministério Público e do Poder

Judiciário da diligência realizada, bem como a imprescindibilidade da presença de

justa causa para o ingresso forçado no domicílio do agente28. 

No referido julgamento, ademais, o próprio STF instituiu que,

sendo caso de notícia anônima sobre situação de flagrante-delito, será necessária a

realização de diligências complementares, a fim de justificar a violação domiciliar.

Este  entendimento  restaria  acompanhado  pelo  Superior

Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE  DROGAS  E  POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO. BUSCA  E
APREENSÃO  DOMICILIAR.  NECESSIDADE  DE  FUNDADAS  RAZÕES.
ENTENDIMENTO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  NO
JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. ELEMENTOS FUNDADOS
DA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. 1. Ainda que seja incontroverso
que nos delitos permanentes o estado de flagrância se protraia ao longo do
tempo,  deve  ser  demonstrada  a  presença  de  fundadas  razões  que
demonstrem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito para
que reconhecida a legalidade da busca domiciliar realizada. 2. Por outro
lado, conforme enfatizado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário  603.616/RO, não  há  de  se  exigir  uma certeza
acerca da prática delitiva para se admitir  a entrada em domicílio,  sendo
bastante  a  demonstração,  compatível  com  a  fase  de  obtenção  de
provas,  de  que  a  medida  foi  adotada  mediante  justa  causa,  com
amparo  em  elementos  que  indiquem  a  suspeita  da  ocorrência  de
situação  autorizadora  do  ingresso  forçado  na  casa. 3.  Na  espécie,
tendo restado incontroverso nos autos que, após prévia delação anônima,

28 Essas  questões  foram  objeto  de  estudo  aprofundado  elaborado  por  esta  unidade,
disponibilizadas na Revista Jurídica do MPPR, disponível no site do CAOP Crim (link).

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/selection.pdf


os policiais - antes de ingressarem no imóvel - observaram por uma janela
que  o  recorrido  estava  com  uma  arma  de  fogo  em  mãos  dentro  da
residência,  evidencia-se a  presença  de elementos  fundados da  possível
prática  de  crime,  a  permitir  a  quebra  da  garantia  da  inviolabilidade  de
domicílio.  4.  Recurso  especial  provido.  (STJ  -  REsp:  1708422  RJ
2017/0285706-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Data de Julgamento: 27/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 08/03/2018)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS E  POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. CRIMES
PERMANENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EMBASADA EM
DENÚNCIA ANÔNIMA.  AUSÊNCIA DE MANDADO E DE AUTORIZAÇÃO
DO  MORADOR.  REALIZAÇÃO  SEM  INDICAÇÃO  DA  SITUAÇÃO  DE
FLAGRÂNCIA.  NECESSIDADE  DE  FUNDADAS  RAZÕES.  ILICITUDE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que seja incontroverso que nos delitos
permanentes, como o de tráfico ilícito de drogas e de posse de arma de
fogo e munições, o estado de flagrância se protraia ao longo do tempo, não
se pode admitir  que,  com base em uma simples  delação  anônima,
desamparada  de  elementos  fundados  da  suspeita  da  prática  de
crimes,  seja  violado  o  direito  constitucionalmente  assegurado  da
inviolabilidade do domicílio. 2. Recurso especial improvido. (STJ - REsp:
1708029  RJ  2017/0284294-3,  Relator:  Ministra  MARIA  THEREZA  DE
ASSIS MOURA, Data de Julgamento:  06/02/2018,  T6 -  SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Em síntese:

i) na  atualidade,  considera-se  lícito  o  ingresso em domicílio

ante  a  fundada  suspeita  de  flagrante-delito  sempre  que  vislumbrado  um  crime

permanente (v.g., posse de arma de fogo) e que existam fundadas razões para o

ingresso forçado, as quais deverão ser justificadas a posteriori;

ii)  ademais, vale frisar que, em tais casos, a notícia anônima

não poderá, por si só, ser considerada elemento suficiente para a verificação das

“fundadas  razões”,  sendo  indispensável  uma  complementação  por  meio  de

averiguação prévia voltada a aferir a verossimilhança das alegações a justificar a

necessidade do ingresso no domicílio.

 3.5 Inexigibilidade de conduta diversa

Doutrinariamente,  a  inexigibilidade de conduta diversa  é tida

como causa  supralegal  de excludente de culpabilidade, estando presente sempre



que  o  fato,  típico  e  ilícito,  possa  ter  afastada  a  reprovabilidade  da  conduta  do

agente, porque naquelas circunstâncias não lhe poderia ser exigido uma conduta

conforme o direito29.

Especificamente  no  âmbito  do  Estatuto  do  Desarmamento,

esta construção doutrinária leva ao argumento de que a posse e o porte de arma de

fogo para defesa pessoal seria inexigível no caso concreto, diante das constantes

ameaças que o agente sofria. 

Malgrado bastante presente na prática, trata-se de argumento

que não tem sido acolhido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

APELAÇÃO  CRIME.  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03).RECURSO DE LUIZ
CARLOS  CORDEIRO  DOS  SANTOS.  ALEGADA  INSUFICIÊNCIA  DE
PROVAS.NÃO  ACOLHIMENTO.  DECLARAÇÕES  DE  POLICIAL
PRESTADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E EM CONSONÂNCIA
COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
IDÔNEO  E  SUFICIENTE.  RECONHECIMENTO  DO  ESTADO  DE
NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERIGO ATUAL
E  INEVITÁVEL.  CONDUTA  SUPOSTAMENTE  AMPARADA  PELA
INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA  DIVERSA.  DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA A JUSTIFICAR O AGIR
CONTRÁRIO À LEI. RECURSO DESPROVIDO, EX OFFICIO DIMINUÍDA
A  QUANTIDADE  DE  DIAS-  MULTA  APLICADA  NA  SENTENÇA  E
EXTIRPADA A PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À  COMUNIDADE  COMO
CONDIÇÃO  ESPECIAL  DO  REGIME  ABERTO.  RECURSO  DE  JOSÉ
CORDEIRO DOS SANTOS. PLEITEADA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
FALTA DE  INTERESSE  RECURSAL.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  377  DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.  RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.  O
testemunho  de  policiais  pode  fundamentar  uma  decisão  condenatória,
desde que seja corroborado com os demais meios de prova contidos no
caderno  processual  e  não  haja  suspeição  dos  agentes  públicos,  nem
comprovação de deliberada intenção deles de prejudicar o acusado. 2. Para
que seja configurado o estado de necessidade, o perigo deve ser atual e
inevitável. 3. Para configuração da "inexigibilidade de conduta diversa",
o agente deve ser impelido a agir em desconformidade com a Lei por
situação fática anormal. No caso em apreço, alegou-se que o apelante
precisaria das armas apreendidas para proteger sua residência, que se
situa em local ermo. A posse, contudo, poderia ter sido regularizada,
não se vislumbrando qualquer situação anormal  que o obrigasse a
manter  os artefatos irregularmente.  4. Inadmissível  a fixação de pena
substitutiva  (art.  44  do  CP)  como  condição  especial  ao  regime
aberto.Súmula 493 do STJ I.  (TJPR -  2ª C.Criminal  -  AC -  1455976-3 -
Cascavel  -  Rel.:  José  Mauricio  Pinto  de  Almeida  -  Unânime  -  -  J.
10.11.2016)  (TJ-PR -  APL:  14559763 PR 1455976-3 (Acórdão),  Relator:
José  Mauricio  Pinto  de  Almeida,  Data  de  Julgamento:  10/11/2016,  2ª
Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1960 31/01/2017)

29 GRECO, Rogério.  Curso de Direito Penal:  parte geral.  17. ed.  rev.,  atual.  e ampl.  Niterói:
Impetus, 2015. 1v. 



APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ART. 16, §
ÚNICO, DA LEI 10826/03 - 1.ALEGAÇÃO DE ESTAR O RÉU AMPARADO
PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA -  DESCABIMENTO -  NÃO DEMONSTRADA A AMEAÇA E A
NECESSIDADE  DE  ESTADO  DE  NECESSIDADE  -  2.  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA  -  ATENUANTE  -  DIMINUIÇÃO  DA  PENA  -  NÃO
CABIMENTO  -  SÚMULA 231/STJ  -  3.  PLEITO  PELA ALTERAÇÃO  DO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, DO FECHADO PARA O
SEMIABERTO  -  PENA  IGUAL  A  QUATRO  ANOS  DE  RECLUSÃO  -
POSSIBILIDADE  -  SÚMULA 269/STJ  -  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
FAVORÁVEIS  -  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  A  mera
alegação do apelante de que portava a arma para se defender não é
suficiente para excluir  a ilicitude de sua conduta ou fundamentar  a
inexigibilidade de conduta diversa. 2. A atenuante da confissão não pode
reduzir a pena- base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do
2STJ.  3.  Ainda,  que  pese  em  desfavor  do  réu  a  reincidência,  se  faz
necessária a alteração do regime de cumprimento da pena para o regime
inicial semiaberto, conforme Súmula 269/STJ. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC -
1332323-2 - Curitiba - Rel.: Luís Carlos Xavier - Unânime - - J. 25.06.2015)
(TJ-PR -  APL:  13323232 PR 1332323-2 (Acórdão),  Relator:  Luís  Carlos
Xavier,  Data  de  Julgamento:  25/06/2015,  2ª  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: DJ: 1605 14/07/2015)

Em  nossos  Tribunais  Superiores  não  foram  localizadas

decisões  a  respeito,  em  especial  diante  do  argumento  de  que  a  análise  da

inexigibilidade de conduta diversa exigiria o reexame do conjunto fático probatório, o

que violaria a Súmula n. 07 do STJ e Súmula n. 279 do STF. 

 3.6 Legítima defesa “preventiva” ou “preordenada”

Reiteradas  pesquisas  endereçadas  a  este  Centro  de  Apoio

referem-se à chamada “legítima defesa preventiva”, sob a alegação de que a arma

de fogo localizada com o agente destinava-se à sua defesa pessoal. 

Trata-se  de  argumento  frágil  que  não  ultrapassa  sequer  o

primeiro  nível  de  análise  da  excludente  de  ilicitude.  Com  efeito,  a  situação

justificante da legítima defesa diz com uma agressão injusta, atual ou iminente,

nos termos do art. 25 do Código Penal.



Uma suposta “legitima defesa preventiva” demandaria aceitar a

existência de uma agressão futura, incerta e não determinada, como a suposição de

um ataque. 

Justamente por isto, a jurisprudência não tem acatado referida

alegação:

APELAÇÃO.  ARTIGO 14  DA LEI  Nº  10.826/03. CONDENAÇÃO:  PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 2 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME
INICIALMENTE  ABERTO,  E  AO  PAGAMENTO  DE  10  DIAS-MULTA,  À
RAZÃO  MÍNIMA  LEGAL,  A  QUAL  FOI  SUBSTITUÍDA  POR  DUAS
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS  CONSISTENTE  EM  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO  À  COMUNIDADE  E  PENA  PECUNIÁRIA.  RECURSO
DEFENSIVO  POSTULANDO  A  ABSOLVIÇÃO  AO  FUNDAMENTO  DA
"INCONSTITUCIONALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA NO
DECRETO CONDENATÓRIO", PORQUANTO NÃO ACATOU A TESE DE
LEGÍTIMA DEFESA. Da leitura do artigo 25 do Código Penal pátrio, extrai-
se  como  requisitos  para  a  causa  justificante  em  comento  a  injusta
agressão, que deve ser atual ou iminente,  contra direito próprio ou
alheio  e,  ainda,  que  os  meios  utilizados  sejam  necessários  e
moderados. Segundo  afirmado  pelo  acusado  em  seu  interrogatório,  o
mesmo  teria  adquirido  a  arma  de  fogo  para  se  defender  em  uma
eventualidade,  porquanto  dirigia,  à  época  dos  fatos,  um  veículo  de
transporte  executivo,  transportando,  assim,  dinheiro  em  espécie.
Depreende-se a inexistência de qualquer injusta agressão atual ou iminente
a ensejar o reconhecimento da legítima defesa vindicada. O ordenamento
jurídico  não  previu  a  excludente  de  'legítima  defesa  preventiva  ou
preordenada',  de  forma  que  a  simples  alegação  da  existência  de
inúmeros  roubos  em  nosso  Estado  não  é  motivo  suficiente  para
excluir a ilicitude da conduta. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-RJ  -  APL:  00482541920128190021  RIO  DE  JANEIRO  DUQUE  DE
CAXIAS 2 VARA CRIMINAL, Relator: SUELY LOPES MAGALHÃES, Data
de  Julgamento:  05/09/2017,  OITAVA  CÂMARA  CRIMINAL,  Data  de
Publicação: 12/09/2017)

Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
Sentença  condenatória. Defesa  pretende  a  absolvição  do  delito  pela
legitima defesa preventiva ou pela  atipicidade  da conduta.  Incabível  a
absolvição.  Materialidade e autoria comprovadas. Arma apreendida e
periciada.  Réu  confesso.  Excludente  de  ilicitude  não  demonstrada.
Conduta típica, criminalizada pelo Estatuto do Desarmamento. Recurso não
provido.  (TJ-SP  -  APL:  30030754720138260161  SP  3003075-
47.2013.8.26.0161,  Relator:  Carlos  Monnerat,  Data  de  Julgamento:
19/05/2016,  8ª  Câmara  de  Direito  Criminal,  Data  de  Publicação:
25/05/2016)

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
COM NUMERAÇAO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO
IV  DA LEI  Nº  10.826/03.  RÉU  CONDENADO  A PENA MÍNIMA DE  03
(TRÊS)  ANOS  DE  RECLUSÃO,  NO  REGIME  INICIAL  ABERTO,  E
PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, ESTA ULTIMA ARBITRADA À
RAZÃO  UNITÁRIA  MÍNIMA,  SUBSTITUÍDA  A  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE POR 01 (UMA) PENA RESTRITIVA DE DIREITOS,  A SER
ESTABELECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA



EM  QUE  REQUER  A  ABSOLVIÇÃO  DO  APELANTE  PELO
RECONHECIMENTO  DA  CAUSA  EXCLUDENTE  DE  ILICITUDE
REFERENTE A LEGITIMA DEFESA AO ARGUMENTO DE QUE A ARMA
DE FOGO QUE O ACUSADO PORTAVA DESTINAVA-SE À SUA DEFESA
PESSOAL, SENDO  ADQUIRIDA  PELO  MESMO  EM  VIRTUDE  DE
AMEAÇAS DE MORTE QUE VINHA SOFRENDO DA FAMÍLIA DE SUA
NAMORADA, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO
MÍNIMO  LEGAL  PELO  RECONHECIMENTO  DA  CIRCUNSTANCIA
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.  ACERVO  PROBATÓRIO  IDÔNEO  A
ENSEJAR  A  CONDENAÇÃO.  CONFISSÃO.  JUÍZO  DE  CENSURA
MANTIDO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO A TESE DEFENSIVA NO QUE
TANGE  AO  RECONHECIMENTO  DA  CAUSA  EXCLUDENTE  DE
ILICITUDE  REFERENTE  A  LEGITIMA  DEFESA.  CEDIÇO  QUE  A
LEGÍTIMA  DEFESA  EM  POTENCIAL  OU  PREVENTIVA,  SOB  O
PRETEXTO DE ESTAR SENDO AMEAÇADO DE MORTE POR ALGUÉM,
NÃO PODE SER MOTIVO PARA EXCLUIR A ILICITUDE DA CONDUTA.
COM EFEITO, A SEGURANÇA PÚBLICA É ATRIBUIÇÃO DO ESTADO E,
EM  RAZÃO  DISSO,  NÃO  É  POSSÍVEL  ADMITIR  QUE  O  CIDADÃO
TRAFEGUE  ARMADO  SOB  ESSA  JUSTIFICATIVA.  ADEMAIS,  DOS
ELEMENTOS COLHIDOS DA PROVA ORAL, NÃO SE PODE AFIRMAR
QUE O ACUSADO SE DEFENDIA DE AGRESSÃO INJUSTA, UM DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA LEGITIMA
DEFESA. NA HIPÓTESE, AINDA QUE SE PUDESSE ATRIBUIR ALGUMA
VEROSSIMILHANÇA A ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO SENTIU-SE
AMEAÇADO PELA FAMÍLIA DE SUA ENTÃO NAMORADA, FATO É QUE
FICOU PROVADO QUE NÃO HOUVE NENHUM ATAQUE PERPETRADO
PELO SR. JOSIEL, O QUAL AFIRMOU QUE ESTAVA DENTRO DE CASA
QUANDO  OUVIU  OS  TIROS,  MOMENTO  EM QUE TENTOU IMPEDIR
QUE  O  ACUSADO  ENTRASSE  NA  RESIDÊNCIA,  QUANDO  ENTÃO
ENTRARAM EM LUTA CORPORAL, SENDO DE SE SALIENTAR QUE A
REFERIDA TESTEMUNHA NÃO  PORTAVA NENHUMA ARMA,  O  QUE
AFASTA  IGUALMENTE  A  TESE  DA  INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA
DIVERSA.  A  ALEGAÇÃO  DE  AMEAÇAS  ANTERIORES,  PORTANTO,
DEMONSTRA  QUE  NÃO  HAVIA,  NO  MOMENTO  DOS  FATOS
NARRADOS NA DENÚNCIA, QUALQUER FORMA DE PERIGO ATUAL.
NEM  AO  MENOS  UM  REQUISITO  DA  LEGÍTIMA  DEFESA  ESTAVA
PRESENTE QUANDO AGIU,  INCONSEQUENTEMENTE,  O  ACUSADO,
AO  SE  DIRIGIR  A  RESIDÊNCIA  DA  FAMÍLIA  DE  SUA  ENTÃO
NAMORADA,  E  EFETUOU  OS  DISPAROS,  VERIFICANDO-SE,  POIS,
QUE NÃO USOU MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA
SE DEFENDER, NEM REPELIU INJUSTA AGRESSÃO. DESSA FORMA,
NÃO  SE  EVIDENCIA  RELEVANTE  VALOR  SOCIAL  OU  MORAL  NA
CONDUTA DO ACUSADO, OU INTENÇÃO DE PROTEGER A SI MESMO,
E,  PORTANTO,  PRATICOU  CONDUTA  TÍPICA,  E  SENDO  ASSIM,  A
CONDENAÇÃO É IMPOSITIVA, FALECENDO RAZÃO A D. DEFESA AO
POSTULAR A ABSOLVIÇÃO.  (…) (TJ-RJ - APL: 00139075420078190014
RJ  0013907-54.2007.8.19.0014,  Relator:  DES.  SIRO  DARLAN  DE
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2013, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 20/03/2014).



 3.7 Concurso de crimes entre porte de arma de uso restrito e de porte de

arma de uso permitido 

Uma última reflexão poderia ser feita a respeito da discussão

que envolve a ocorrência ou não de concurso de crimes de porte de arma de uso

restrito e de arma de uso permitido.

Tal situação, porém, já foi enfrentada por este Centro de Apoio

no passado através de estudo específico a seu respeito. Sendo assim, devidamente

aferida a atualidade do quanto compilado naquela oportunidade, sugere-se a leitura

do referido material em caráter complementar ao presente estudo (link).

 4 CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

Sob distintas vertentes, o presente estudo procurou apresentar

uma atualização de certos aspectos que envolvem o Estatuto do Desarmamento.

Em um primeiro, ocupou-se de explicitar as implicações práticas

relacionadas ao Decreto n. 9.493/2018 e, posteriormente, foram analisadas algumas

considerações sobre questões jurisprudenciais mais atuais.

Quanto à  primeira temática  abordada, pôde ser concluído que

uma das principais alterações diz respeito à reclassificação de alguns produtos de

uso  restrito  e  uso  controlado,  que  conforme  o  caso  poderá  dar  ensejo  a  uma

situação de novatio legis in mellius.

Todas  as  demais  modificações  trazidas  pelo  Decreto  n.

9.493/2018, em certa medida, referem-se a atualizações procedimentais quanto à

concessão,  revalidação,  apostilamento,  cancelamento  do  registo  e  validade  do

registo.

Quanto  à  abordagem jurisprudencial,  reportamo-nos aqui  ao

quanto referido ao final de cada tópico do Item 3, oportunidade em que buscou-se

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo180.pdf


abordar  as  principais  conclusões  afetas  a  cada  tema,  propiciando  uma  melhor

compreensão do assunto tratado. 

Curitiba, fevereiro de 2019.

Equipe do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais
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