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1. Síntese dogmática 
O objeto da presente investigação refere-se à análise do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) 

quanto à atipicidade do porte de arma incapacitada e do porte de munição.  

A razão de ser de referida pesquisa guarda relação com a importância da decisão, após análise do 

julgador, de afastar a tipicidade em situações em que não reste comprovada a materialidade da periculosidade. 

Como recorte da presente investigação, cita-se o porte de arma sem capacidade de funcionamento ou o 

porte, tão somente/por si só, de munição.     

 

2. Justificativa 
Atualmente, não há posição pacificada dos tribunais pátrios quanto à tipicidade ou à atipicidade das 

citadas condutas, mas, em alguns julgados, percebe-se a busca pela real materialidade delitiva/objeto material do 

tipo, ou seja, a comprovada periculosidade da conduta, indicando uma possível mudança de postura. É o que fica 

demonstrado, por exemplo, no julgado do STJ3 que absolveu um réu acusado de porte ilegal de munição, sob o 

fundamento de que o mero porte municional sem a arma não tem potencialidade para violar o bem jurídico tutelado 

- a segurança e a integridade dos demais membros da sociedade.  

É verdade que parte dos ministros afastou a tipicidade por entender que o porte de munição seria crime 

de perigo concreto, no entanto a posição do relator do caso, que caracterizou o crime como de perigo abstrato e 

constatou a falta de materialidade por ausência de periculosidade para o bem jurídico4, mostra claramente uma 

mudança de postura na jurisprudência brasileira.  

Outrossim, em outro julgado do STJ5, sobre o porte de arma desmuniciada com munição próxima 

incompatível com aquele artefato, o relator entendeu que: 

 
"Tratando-se de crime de porte de arma de fogo, faz-se necessária a comprovação da 

potencialidade do instrumento, já que o princípio da ofensividade em Direito Penal exige um 

mínimo de perigo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma, não bastando a simples 

indicação de perigo abstrato”. 

 

Após essa breve introdução, passa-se à análise detalhada de alguns julgados do Supremo Tribunal 

Federal. Inicialmente, destaque-se o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 81.0576: 

 
EMENTA: Arma de fogo: porte consigo de arma de fogo, no entanto, desmuniciada e sem que 

o agente tivesse, nas circunstâncias, a pronta disponibilidade de munição: inteligência do art. 10 

da L. 9437/97: atipicidade do fato: 1. Para a teoria moderna - que dá realce primacial aos 

princípios da necessidade da incriminação e da lesividade do fato criminoso - o cuidar-se de 

crime de mera conduta - no sentido de não se exigir à sua configuração um resultado material 

exterior à ação - não implica admitir sua existência independentemente de lesão efetiva ou 

potencial ao bem jurídico tutelado pela incriminação da hipótese de fato. 2. É raciocínio que se 

funda em axiomas da moderna teoria geral do Direito Penal; para o seu acolhimento, convém 

frisar, não é necessário, de logo, acatar a tese mais radical que erige a exigência da ofensividade 

a limitação de raiz constitucional ao legislador, de forma a proscrever a legitimidade da criação 

por lei de crimes de perigo abstrato ou presumido: basta, por ora, aceitá-los como princípios 

gerais contemporâneos da interpretação da lei penal, que hão de prevalecer sempre que a regra 

incriminadora os comporte. 3. Na figura criminal cogitada, os princípios bastam, de logo, para 
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elidir a incriminação do porte da arma de fogo inidônea para a produção de disparos: aqui, falta 

à incriminação da conduta o objeto material do tipo. 4. Não importa que a arma verdadeira, mas 

incapaz de disparar, ou a arma de brinquedo possam servir de instrumento de intimidação para 

a prática de outros crimes, particularmente, os comissíveis mediante ameaça - pois é certo que, 

como tal, também se podem utilizar outros objetos - da faca à pedra e ao caco de vidro -, cujo 

porte não constitui crime autônomo e cuja utilização não se erigiu em causa especial de aumento 

de pena. 5. No porte de arma de fogo desmuniciada, é preciso distinguir duas situações, à luz do 

princípio de disponibilidade: (1) se o agente traz consigo a arma desmuniciada, mas tem a 

munição adequada à mão, de modo a viabilizar sem demora significativa o municiamento e, em 

conseqüência, o eventual disparo, tem-se arma disponível e o fato realiza o tipo; (2) ao contrário, 

se a munição não existe ou está em lugar inacessível de imediato, não há a imprescindível 

disponibilidade da arma de fogo, como tal - isto é, como artefato idôneo a produzir disparo - e, 

por isso, não se realiza a figura típica. 

 

Em referido julgamento, deu-se provimento, por maioria de votos, ao RHC. A seguir, por tratar-se de 

importante fundo teórico relacionado ao tema da presente pesquisa, serão destacados os argumentos dos ministros 

que votaram pela atipicidade da conduta. Assim, o ministro Sepúlveda Pertence votou pelo deferimento do HC, 

argumentando que no caso em questão, não houve nenhuma menção à disponibilidade de munições no contexto 

do fato, o que bastaria para que se impedisse a tipicidade da conduta.  

Ainda, Pertence esclarece que o seu posicionamento em momento algum põe em dúvida que arma 

desmuniciada ou com qualquer outra incapacidade (por exemplo, enferrujada) podem servir de instrumento de 

intimidação e caracterizar a ameaça, elementar do roubo. Enfatiza que a discussão é sobre a incriminação 

autônoma do porte de arma que não é arma ou que é uma arma cuja utilização era impossível (especificamente, 

pela falta de munição disponível).  

Acompanhando o voto de Pertence, Cezar Peluso adverte, desde logo, que o bem jurídico penal tutelado 

pelo tipo de porte ilegal de arma não pode ser identificado com a paz social (o que foi defendido no parecer do 

subprocurador), sob pena de se esvaziar a própria categoria dogmática, na medida em que a paz social é atingida 

sempre que houver um ilícito, independente de ser este de natureza criminal ou não. Outrossim, na seara criminal, 

a paz social é ofendida em todos os crimes, na medida em que as incriminações pretendem, em última instância, 

preservá-la ou restabelecê-la.   

Nesse sentido, pondera Roxin7: 
“Um bem jurídico similarmente pouco claro é a paz pública, cuja perturbação eventual o 

legislador quer prevenir através dos já mencionados dispositivos sobre a incitação contra um 

povo e de mais alguns outros. Tem-se, porém, de pensar que também todas as outras proibições 

penais, como a contra as lesões corporais, o furto etc. protegem a paz pública, que seria 

perturbada se se tolerassem tais comportamentos. Mas elas só o fazem indiretamente, como 

consequência da proteção de bens jurídicos bem mais concretos (como a integridade física e a 

propriedade), e somente na medida em que a convivência humana seja prejudicada por um 

comportamento que contrarie a norma penal. Nestes crimes, não se precisa recorrer à paz pública 

como bem protegido, e tampouco há quem o faça. Continua não esclarecido como se deve 

imaginar a idoneidade para perturbar a paz pública nos casos em que inexiste lesão concreta à 

convivência pacífica. O fato de que algumas pessoas possam se irritar com um comportamento 

não basta para a punição.” 

 

Superando a identificação de um bem jurídico como relevante ao direito penal (e que mereceria, pois, a 

sua tutela), importante enfatizar que apenas essa identificação não é suficiente. Para restar concretizada uma 

imprescindível proporcionalidade entre as gravidades da sanção penal e do fato criminoso, é preciso ir além: a 

conduta deverá ofender ou pôr em real perigo o bem jurídico tutelado, ou seja, é necessário que haja um dano, 

representado por, no mínimo, um perigo.   

Nesse sentido, ressalta Teresa Aguado Correa: 

“O princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos é uma concreção do princípio da 

necessidade e, por isto, se deriva do princípio da proporcionalidade em sentido amplo 

(...). Ao ser a função do direito penal a proteção de bens jurídicos (penais), tão só será 

necessário e proporcional quando exista um bem jurídico (penal) a proteger frente a 

comportamentos que o coloquem em perigo ou que o lesionem8”.  

 

A autora chama atenção, ainda, para a dupla influência do princípio da lesividade: A) sobre o legislador, 

responsável pela escolha do bem jurídico tutelado; B) sobre o juiz, que não deverá se contentar com uma 
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subsunção formal do fato ao tipo penal, atentando-se, isto sim, à comprovação de uma concreta ofensa (de lesão 

ou de perigo) ao bem jurídico relevante; caso não haja essa subsunção material, o juiz deverá declarar a atipicidade 

da conduta. 

Para restabelecer a ordem jurídica violada, o Direito conta com vários instrumentos, dentre os quais a 

sanção penal, mas também, dentre outros, a reparação do dano extrapenal e as sanções administrativas. Sendo 

assim, a escolha do legislador pela sanção penal deverá seguir a lógica de uma proporcionalidade, uma vez que 

se trata da mais grave sanção do sistema jurídico. 

Essa proporcionalidade concretiza-se quando de uma grande ofensa (ao que seria proporcional uma 

grande sanção), o que, na doutrina majoritária, é representada pela agressão a bens, valores e interesses mais 

importantes do sistema, os bens jurídicos penais. A defesa desse caminho (da moderna teoria do bem jurídico 

penal) possui, desde o início, o escopo de prevenção ao abuso incriminador, através de critérios aptos a instaurar 

exatamente essa relação de proporcionalidade entre a gravidade da ofensa ao bem jurídico e a violência da sanção. 

Peluso conclui o seu voto dando provimento ao recurso, por considerar atípica a conduta do requerente. 

Ainda, distingue duas situações: A) arma municiada, quando será possível haver dano ou perigo à incolumidade 

pública; B) arma de fogo desmuniciada, quando não será possível, por si só, ofender (por dano ou por perigo) o 

bem jurídico em questão.  

Apesar do provimento, por maioria de votos, ao recurso ordinário em habeas corpus analisado 

anteriormente, cumpre ressaltar que o posicionamento majoritário do STF e do STJ, quanto ao Estatuto do 

Desarmamento, entende ser suficiente a mera ação de possuir ilegalmente munição ou arma incapacitada, 

independendo da ocorrência de quaisquer resultados lesivos, pois objetiva-se antecipar a punição de fatos que 

apresentam potencial lesivo à população, prevenindo, assim, a prática de crimes.  

A despeito de referida postura, serão analisados julgados em que houve votos vencidos, cuja 

argumentação muito se assemelha com o fundo teórico da presente pesquisa.  

No HC 92.533/RS9, impetrado pela Defensoria Pública da União contra acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça, a DPU sustenta que o simples porte de munições não representa ofensa alguma ao bem jurídico protegido 

pela Lei n° 10.826/03, qual seja, a paz social. Para a impetrante, a situação (porte de munição para arma de fogo) 

do paciente em questão é idêntica ao caso do porte de arma desmuniciada, o que a fez destacar o raciocínio 

externado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul quando do julgamento da apelação defensiva: 
“Como arma desmuniciada não pode gerar conduta criminosa, por não carregar o potencial de 

lesividade que a caracteriza (possibilidade concreta de disparar tiros), podendo, nesta condição 

(desmuniciada), ser equiparada a qualquer objeto – até mesmo uma pedra – munição sem arma 

também não pode ser crime. Munições, assim como quaisquer outros acessórios de uma arma, 

isolados, não possuem qualquer danosidade real”. 

 

Após a condenação em primeiro grau ter sido revertida em sede de apelação, o Ministério Público 

interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça para restabelecer a sentença condenatória, na parte 

referente ao delito de porte de munição. O recurso foi, então, provido. Já em sede do STF, o parecer ministerial 

opina pela concessão da ordem: 
“Em situações como a presente, na qual, de fato, nenhum perigo subsiste, permitir o 

reconhecimento da tipicidade material implicaria o equívoco de se admitir reprimenda à mera 

desobediência ou à violação formal da lei, ainda que por meio de uma ação inócua em si mesma, 

desprovida de qualquer potencial lesivo” 

 

Após os votos dos Ministros Joaquim Barbosa (Relator) e Eros Grau, indeferindo o pedido de habeas 

corpus, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista formulado por Cezar Peluso, que divergiu 

daqueles, criticando o juízo iuris et de iure de presunção do perigo na tipificação do porte de munição ou da arma 

desmuniciada. Segundo Peluso, não há nenhum perigo, hipotético ou presumido, na conduta proibida, de modo 

que lhes falta dignidade jurídico-penal: 
“A matriz definidora e legitimadora do Direito Penal reside, sobretudo, na noção de bem 

jurídico. É ela que permite compreender os valores aos quais o ordenamento jurídico concede 

relevância penal, de acordo com a ordem axiológica constitucional. E, por isso, legitima e 

delimita a atuação do instrumento penal”. 

 

Continua argumentando, agora sobre a sociedade do risco, quanto à pretensão de se atenuar a insegurança 

decorrente da complexidade e globalização. Nesse ponto, entende haver uma demanda por uma regulação penal 

das atividades capazes de produzir perigos. Tal pretensão volta-se ao direito penal, na expectativa de que seja 

capaz de evitar condutas geradoras de riscos e de garantir estado de segurança. 
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A antecipação da tutela penal para antes da efetiva lesão ao bem jurídico relevante é defendida sob o 

argumento da prevenção e controle das fontes de perigo a que estão expostos os bens jurídicos10. No contexto dos 

tipos de perigo abstrato, afastando-se das premissas materiais da teoria do bem jurídico, a vulneração da norma 

penal pode ser interpretada como simples violação de um dever, isto é, o injusto passa a refletir muito mais no 

desvalor da ação que viola o standard de segurança do que no desvalor do resultado, que se faz cada vez mais 

difícil identificar ou mensurar. 

Assim, em vez da tradicional fundamentação da lesão ao bem jurídico, aparece como pressuposto 

legitimador da imputação a desaprovação do comportamento que vulnera um dever definido na esfera 

extrapenal11. Segundo Peluso, essa tendência pode entrar em choque com os pressupostos do Direito Penal 

clássico, fundado na estrita legalidade, proporcionalidade, causalidade, subsidiariedade, intervenção mínima, 

fragmentariedade e lesividade, para citar alguns dos seus princípios norteadores. 

Conforme lembra Renato Silveira, a Corte Constitucional Italiana adota como solução a possibilidade de 

o juiz avaliar a exiguidade de determinada conduta, suposta abstratamente perigosa, e decidir por sua 

insignificância como indício de não-lesividade concreta12. 

Para Peluso, não há possibilidade alguma de lesão à incolumidade pública que decorra do transporte de 

quatro projéteis, de forma isolada, sem a presença de arma de fogo. Ainda, se a conduta em questão não detém 

dignidade penal, a aplicação da norma prevista no art. 14 da Lei 10.826/03 ao caso representa, unicamente, o uso 

do Direito Penal para manutenção do sistema de controle de comércio de armas e munição. 

Ou seja, tal modelo impõe a aceitação de um discurso eminentemente funcional: mediante prevenção 

geral negativa, procura-se intimidar toda a sociedade quanto à prática criminosa; isso justificaria, do ponto de 

vista político criminal, certa antecipação da tutela, derrogando-se o princípio da lesividade em função de 

necessidades da Administração, o que, definitivamente, não é, nem pode ser, seu papel, nem sequer no contexto 

de uma sociedade de riscos. Do contrário, o direito penal estaria tornando-se direito de gestão ordinária de 

problemas sociais; o simples endurecimento penal cria, no entanto, falsa ilusão de resolução de problemas e 

desvirtua por completo o sistema. 

Concluindo seu voto, Peluso argumenta: 
“Tenho que a condenação do ora paciente pelo porte de quatro projéteis como incurso em tipo 

penal tendente a proteger a incolumidade pública contra os efeitos deletérios da circulação de 

armas de fogo no país é o exemplo de exercício irracional do ius puniendi, ou do ‘crescente 

distanciamento entre bem jurídico e situação incriminada”, que fatalmente conduzirá à 

´progressiva indefinição ou diluição do bem jurídico protegido, a razão de ser do direito penal´13. 

Por isso, a mantença da condenação, retratando concretamente o excessivo alargamento do 

desvalor da ação, rompe a contextura liberal do Direito Penal, fixada pela Constituição da 

República. ‘[...] O fato de o direito penal confrontar-se sempre com novas modalidades de bens 

jurídicos e, também, novas modalidades de ataques, impõe que este ramo do direito faça uso, 

dentro dos limites constitucionais, de técnicas suficientemente eficazes - e muitas vezes bastante 

avançadas - para proteger o bem jurídico. No entanto, há de ser ressaltado que isso não significa 

que seja legítimo o alargamento das possibilidades de se tutelar o bem jurídico mesmo frente à 

inexistência de perigo. O conceito de bem jurídico, ao contrário do que vem ocorrendo na prática 

legislativa, não pode assumir uma desmedida capacidade legitimadora, a ponto de prescindir de 

sua conformação ao princípio da ofensividade; não pode o seu conteúdo transformar-se de modo 

que, de principal fundamento da crítica aos delitos de perigo abstrato, converta-se em elemento 

justificante destes’14. Ante o exposto, e declarando a atipicidade material do fato imputado ao 

paciente, concedo a ordem, para restaurar o acórdão do Tribunal local que absolveu o paciente”. 

 

Cumpre destacar, ainda, que Cezar Peluso enfatizou a defesa desse exato posicionamento em outros 

julgados, a exemplo dos julgamentos dos HC números 95.861120 (porte ilegal de arma de fogo desmontada e 

desmuniciada), 97.801121 (porte ilegal de arma de fogo desmontada e desmuniciada) e o 90.075122 (porte ilegal 

de munição), onde também apresentou voto divergente, destacando, inicialmente, o parecer ministerial, que 

opinou pela concessão da ordem: 
“Com efeito, o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada ou daquela que não funciona possui, 

em princípio, equivalente potencialidade lesiva ao caso em estudo - porte ilegal de munição -, 
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porquanto em nenhuma das hipóteses se vislumbra ofensividade ao bem jurídico protegido pela 

norma. Se o agente traz consigo a munição, mas não tem a arma de fogo, não há artefato idôneo 

a produzir disparo e, por isso, não se realiza a figura típica, vez que não se vislumbra lesão 

efetiva ou potencial ao bem jurídico”. 

 

 O entendimento acerca da atipicidade foi aplicado mais uma vez pela 6ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça em caso de delito previsto no Estatuto do Desarmamento. Na ação em questão, uma mulher foi condenada 

a 3 anos de prisão em regime aberto — com a pena substituída por prestação de serviços à comunidade —, após 

ser encontrada com oito munições, mas sem arma.   

 Ainda que formalmente típica, a apreensão de 8 munições na gaveta do quarto da ré não é capaz de 

lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque ausente qualquer tipo de armamento capaz 

de deflagrar os projéteis encontrados em seu poder15.  

   

3. Conclusão: A atipicidade da conduta como pressuposto da proporcionalidade e efetividade do Direito 

Penal 
Para a tipificação penal de uma conduta, imprescindível a existência de um mínimo de ofensividade, 

como fator de delimitação e conformação de condutas que mereçam reprovação penal. Nesse sentido, a aplicação 

dos instrumentos penais de atribuição de responsabilidade às novas realidades há de se restringir aos casos em 

que seja possível compatibilizar a nova tipificação com os princípios clássicos do Direito Penal.  

É bastante temerário o frágil argumento dos defensores da tipicidade das condutas objeto da presente 

pesquisa (porte de arma incapacitada e porte de munição), qual seja, o poder de intimidação, não por si própria, 

mas em relação à prática de outros delitos. Ora, se tal argumento tivesse sentido, o mero porte de quaisquer objetos 

cortantes, por exemplo, também deveria ter sido tipificado, dado o seu poder intimidador. 

Um universo onde tais condutas fossem todas tipificadas representaria, isto sim (!), um direito penal de 

mera desobediência, isto é, na administrativização do direito penal, o que seria incompatível com a Constituição, 

na medida em que ofenderia completamente o princípio da proporcionalidade. 

Por fim, importante (e salutar!) ressaltar que lesividade nem sempre significa dano efetivo ao bem 

jurídico protegido, mas, para se entender e justificar como tal, exige-se, pelo menos, uma situação de perigo16.  

 

4. Proposta de enunciado 

 Posse de arma incapacitada ou posse de munição configura atipicidade que não justifica a incidência do 

Direito Penal.  
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