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 ARMAS

Lei 10.826, de 22 de dezembro  de 2003
Dispõe sobre registro, posse e comercialização de 
armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional 
de Armas – SINARM, define crimes e dá outras 
providências.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

* V. Dec. 5.123/2004 (Regulamenta a Lei 10.826/2003).

Capítulo I
DO SISTEMA NACIONAL 

DE ARMAS

Art. 1.º O Sistema Nacional de Armas – SINARM, instituído no Minis-
tério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo 
o território nacional.1

1. SINARM e valor fixado para registro da arma: cabe a este órgão controlar 
e fiscalizar o registro das armas de fogo existentes no país em mãos de particulares. 
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Consequentemente, o mesmo se dá no tocante às regras para a concessão e renovação 
dos registros de posse e porte. Debate-se o caráter confiscatório do montante estabelecido 
para isso. Conferir: STF: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. 
Administrativo. 3. Taxa de renovação de cadastro de arma de fogo. 4. Indispensabilidade 
do efetivo exercício do poder de polícia. 5. Conforme jurisprudência deste Supremo Tri-
bunal Federal, a existência do órgão administrativo constitui um dos elementos admitidos 
para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente. 6. O 
SINARM, criado pelo art. 1.º da Lei 10.826/2003, com circunscrição em todo o território 
nacional, é órgão fiscalizatório atuante no registro e na renovação de registro de arma de 
fogo, cujas atividades são dispendiosas. 7. Razoabilidade do valor de R$ 300,00 (trezentos 
reais) por renovação de cadastro de uma arma, a ser realizada de três em três anos. 8. 
Ausência de efeito confiscatório. 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
664.722-AgR – RS, 2.ª T., rel. Gilmar Mendes, 14.05.2012).

Art. 2.º Ao SINARM compete:1-A

* V. arts. 1.º e 7.º, Dec. 5.123/2004 (Regulamenta a Lei 10.826/2003).

I – identificar as características e a propriedade de armas de fogo, me-
diante cadastro;

II – cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País;
III – cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações 

expedidas pela Polícia Federal;
IV – cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e 

outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as de-
correntes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte 
de valores;

V – identificar as modificações que alterem as características ou o funcio-
namento de arma de fogo;

VI – integrar no cadastro os acervos policiais já existentes;
VII – cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a 

procedimentos policiais e judiciais;
VIII – cadastrar os armeiros em atividade no País, bem como conceder 

licença para exercer a atividade;
IX – cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, 

exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e 
munições;

X – cadastrar a identificação do cano da arma, as características das im-
pressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme 
marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante;

XI – informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito 
Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos 
territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta.

Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as armas de 
fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem dos 
seus registros próprios.
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1-A. Inviabilidade de legislação estadual: o Estado não mais pode legislar em 
matéria de armas de fogo, especialmente depois do advento desta Lei. Cabe ao SINARM, 
nos termos deste artigo, controlar e fiscalizar o cenário das armas no país. Por isso, não cabe 
destinar a arma apreendida para o uso de qualquer autoridade ou seu agente, nem por lei 
estadual, nem por outro ato normativo (decreto, portaria etc.). Conferir: STF: “Competên-
cia normativa – armas de fogo – apreensão e destinação. Cumpre à União disciplinar, de 
forma exclusiva, a destinação de armas de fogo apreendidas. Considerações e precedentes” 
(ADI 3193, Tribunal Pleno, rel. Marco Aurélio, 09.05.2013, v.u.); “Lei estadual que autoriza 
a utilização, pelas polícias civil e militar, de armas de fogo apreendidas. A competência 
exclusiva da União para legislar sobre material bélico, complementada pela competência 
para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico, abrange a disciplina sobre a desti-
nação de armas apreendidas e em situação irregular. Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada procedente” (ADI 3258 – RO, Pleno, rel. Joaquim Barbosa, 06.04.2005).

Capítulo II
DO REGISTRO

Art. 3.º É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.1-B-1-C

Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no 
Comando do Exército, na forma do regulamento desta Lei.1-D

1-B. Autoridades e servidores se submetem à lei: mesmo quem tenha, por norma 
própria, autorização de porte pessoal do uso de arma de fogo, qualquer autoridade ou 
servidor, como, por exemplo, juízes, membros do Ministério Público, procuradores, dentre 
outros, devem submeter-se ao disposto na Lei 10.826/2003. Nessa ótica: STF: “Garantias 
e prerrogativas de Procuradores do Estado. Lei complementar estadual. Ação direta de 
inconstitucionalidade. 2. Impugnados dispositivos da Lei Complementar n. 240, de 27 
de junho de 2002, do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Ação julgada procedente para 
declarar a inconstitucionalidade do inciso I e §§ 1.º e 2.º do art. 86 e incisos V, VI, VIII e 
IX do art. 87. 3. Reconhecida a inconstitucionalidade da expressão ‘com porte de arma, 
independente de qualquer ato formal de licença ou autorização’, contida no art. 88 da lei 
impugnada” (ADI 2729 – RN, Tribunal Pleno, rel. Gilmar Mendes, 12.02.2014). STJ: “1. 
O trancamento do processo em habeas corpus somente é cabível quando ficarem demons-
tradas, de plano, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do 
crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 2. É típica 
e antijurídica a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma 
de fogo, não observa as imposições legais previstas no Estatuto do Desarmamento, que 
impõem registro das armas no órgão competente. 3. É incabível a aplicação do princípio 
da adequação social, segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito 
penal, não se pode reputar como criminosa uma ação ou uma omissão aceita e tolerada 
pela sociedade, ainda que formalmente subsumida a um tipo legal incriminador. Possuir 
armas de fogo e munições, de uso permitido, sem certificados federais e que só vieram a ser 
apreendidas pelo Estado após cumprimento de mandado de busca e apreensão, não é uma 
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conduta adequada no plano normativo. 4. Por fim, sob a ótica do princípio da lesividade, 
o recorrente não preenche os vetores já assinalados pelo Supremo Tribunal Federal para 
o reconhecimento do princípio da insignificância, tais como a mínima ofensividade da 
conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade 
do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, ante os armamentos 
apreendidos (dois revólveres calibre 38 e 48 munições). 5. Recurso não provido” (RHC 
70.141 – RJ, 6.ª T., rel. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.02.2017, DJe 16.02.2017, v.u.). Igual-
mente, os agentes policiais: STJ: “1. Aos policiais civis não é autorizado o porte de arma 
de fogo de propriedade particular sem registro e de uso restrito ou proibido, visto que 
estariam violando o art. 10, §§ 2.º e 4.º, da Lei 9.437/97, como na presente hipótese. 2. 
Recurso conhecido e provido para, cassando o acórdão recorrido, determinar o recebi-
mento da denúncia” (REsp 891549 – DF, 5.ª T., rel. Laurita Vaz, 28.06.2007).

1-C. Vencimento do registro: é irrelevante para a configuração de qualquer 
crime, pois a arma já foi registrada, logo, é de conhecimento do Estado, inclusive quem 
é o responsável pelo instrumento. A falta de renovação pode gerar apenas infração ad-
ministrativa, punível, se for o caso, com multa. Consultar a nota 11-A ao art. 12, com 
jurisprudência. Na jurisprudência: STJ: “2. Na espécie, o órgão governamental atestou, 
mediante a entrega do registro, que o material bélico encontrava-se com o recorrente, ou 
seja, o Estado exerceu o seu controle ao registrar a arma e a munição, embora o acusado 
estivesse com o documento vencido à época do fato. 3. Não obstante a reprovabilidade 
comportamental, a omissão restringe-se à esfera administrativa, não logrando repercus-
são penal a não revalidação periódica do certificado de registro. Precedentes. 4. Recurso 
provido a fim de reconhecer a atipicidade da conduta irrogada ao recorrente e determinar 
o trancamento do processo criminal” (RHC 80.365 – SP, 6.ª T., rel. Maria Thereza de 
Assis Moura, j. 14.03.2017, DJe 22.03.2017, v.u.). TJSP: “Recurso defensivo. Preliminar 
de nulidade do feito repelida. Absolvição. Viabilidade. Registro vencido que configura 
mera irregularidade administrativa. Precedente do STJ. Eventual empréstimo ou cessão a 
terceiros não comprovada de forma suficiente. Possibilidade de restituição. Provimento” 
(Apelação 0000565-13.2016.8.26.0160, 7.ª Câmara de Direito Criminal de Descalvado, 
rel. Eduardo Abdalla, j. 04.04.2018, v.u.).

1-D. Registro no Exército: envolve todas as armas de uso restrito, não sendo ne-
cessário o registro feito pela Polícia Federal. Na jurisprudência: TJSP: “Havendo previsão 
expressa em lei e regulamentos normativos de que a expedição de registro de arma de fogo 
de atiradores compete ao Comando do Exército, e tendo o réu apresentado Certificado 
de Registro válido, de rigor a absolvição. Recurso Defensivo provido, para absolver o 
réu, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (Apelação 
0083308-95.2011.8.26.0050, 13.ª Câmara de Direito Criminal, rel. Luis Augusto de Sam-
paio Arruda, j. 24.11.2016, v.u.).

Art. 4.º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, 
além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:1-E

* V. art. 38, Dec. 5.123/2004 (Regulamenta a Lei 10.826/2003).
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I – comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões ne-
gativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, 
Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo 
criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;

* Inciso I com redação determinada pela Lei 11.706/2008.

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de 
residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para 
o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento 
desta Lei.

§ 1.º O SINARM expedirá autorização de compra de arma de fogo após 
atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente 
e para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização.

§ 2.º A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre corres-
pondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento 
desta Lei.

* § 2.º com redação determinada pela Lei 11.706/2008.

§ 3.º A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional 
é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também 
a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos 
documentos previstos neste artigo.

§ 4.º A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições 
responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua 
propriedade enquanto não forem vendidas.

§ 5.º A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre 
pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do SINARM.

§ 6.º A expedição da autorização a que se refere o § 1.º será concedida, 
ou recusada com a devida fundamentação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 
a contar da data do requerimento do interessado.

§ 7.º O registro precário a que se refere o § 4.º prescinde do cumprimento 
dos requisitos dos incisos I, II e III deste artigo.

§ 8.º Estará dispensado das exigências constantes do inciso III do caput 
deste artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de 
fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar arma com as 
mesmas características daquela a ser adquirida.

* § 8.º acrescentado pela Lei 11.706/2008.

1-E. Restituição de arma: quando apreendida, em virtude da acusação da prática de 
um crime, havendo condições de ser restituída, não mais se tornando útil para o processo, 
deve-se verificar se o pretendente à restituição preenche os requisitos do art. 4.º. Nesse 
sentido: TJRS: “1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa dos réus em vista 
da decisão que indeferiu o pedido de restituição das armas de fogo apreendidas, tendo 
sido declarada a prescrição. Nas razões, a defesa alega que a arma deve ser devolvida ao 
legítimo proprietário e que a outra, apreendida com o outro réu, que não logrou demons-
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trar a propriedade, deve ser restituída para que ele proceda à entrega do armamento ao 
governo, conforme dispõe o Estatuto do Desarmamento. 2. Conforme dispõe o Decreto 
5.123/2004, somente será restituída a arma de fogo quando o proprietário preencher todos 
os requisitos do art. 4º da Lei 10.826/2003. No caso em tela, um dos réus não comprovou 
a propriedade da arma e o outro não comprovou que preenche todas as condições do art. 
4.º da Lei supracitada. Apelação não provida” (Apelação Crime 70054812037, 1.ª Câm. 
Crim., rel. Julio Cesar Finger, 28.08.2013).

Art. 5.º O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em 
todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo 
exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência 
desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o 
responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.1-F

1-F. Trancamento de ação penal por falta de justa causa: STF: “Habeas corpus. 
Penal. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 
10.826/03). Atipicidade da conduta. Pretendido reconhecimento da existência de mera 
infração administrativa. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Su-
pressão de instância não admitida. Precedentes. Possibilidade de exame, de ofício, da 
matéria, a fim de se verificar eventual ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Arma 
de fogo. Registro vencido. Apreensão no domicílio do paciente. Agente que, em tese, 
possuía arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Caso que 
se reveste de peculiaridades que tornam atípica a conduta do paciente. Paciente que, no 
último dia do prazo legal (art. 30 da Lei nº 10.826/03), requereu o registro provisório da 
arma de fogo e o obteve, com validade até 9/6/13. Posterior solicitação de sua renovação. 
Circunstâncias que elidem a situação de risco à incolumidade pública. Inexistência de 
vontade livre e consciente de possuir arma de fogo sem licença da autoridade. Dolo 
ausente. Não conhecimento da impetração. Concessão da ordem, de ofício, para de-
terminar o trancamento da ação penal. 1. A questão relativa à atipicidade da conduta 
não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua análise, 
de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal configura indevida supressão de 
instância. Precedentes. 2. Não obstante a hipótese de não conhecimento da impetração, 
nada impede que o Supremo Tribunal Federal analise, de ofício, a questão, nos casos de 
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 3. A arma de fogo foi apreendida 
em poder do paciente com o registro vencido, razão por que, em tese, ele a possuía em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. O caso concreto, todavia, se 
reveste de peculiaridades que tornam atípica a conduta do paciente. 5. O paciente, no 
último dia do prazo legal (art. 30 da Lei nº 10.826/03), requereu o registro provisório 
da arma de fogo, comunicando sua propriedade ao Departamento de Polícia Federal, 
obtendo seu registro com validade até 9/6/13. 6. Antes de seu vencimento, o paciente 
requereu a renovação do registro da arma, mas deixou de quitar a respectiva guia de 
recolhimento da União. 7. A arma, portanto, havia sido regularizada em 31/12/09 e, 
embora expirado seu registro em 9/6/13, o paciente havia requerido sua renovação. 
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8. Essas circunstâncias elidem a situação de risco à incolumidade pública, bem jurí-
dico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento, máxime considerando-se que, entre a 
solicitação da renovação (17/5/13) e a apreensão da arma em seu poder (27/11/13), 
transcorreram apenas seis meses. 9. Não bastasse isso, o registro da arma e o posterior 
pedido de sua renovação afastam o dolo do paciente, qual seja, a vontade livre e cons-
ciente de possuir arma de fogo sem licença da autoridade. 10. Habeas corpus do qual 
não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para determinar o trancamento da ação 
penal” (HC 133468, 2.ª T., rel. Dias Toffoli, j. 24.05.2016, v.u.).

* Caput com redação determinada pela Lei 10.884/2004.

§ 1.º O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia 
Federal e será precedido de autorização do SINARM.

§ 2.º Os requisitos de que tratam os incisos I, II e III do art. 4.º deverão ser 
comprovados periodicamente, em período não inferior a 3 (três) anos, na 
conformidade do estabelecido no regulamento desta Lei, para a renovação 
do Certificado de Registro de Arma de Fogo.

§ 3.º O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de pro-
priedade expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal até a data da 
publicação desta Lei que não optar pela entrega espontânea prevista no art. 
32 desta Lei deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal, até o dia 
31 de dezembro de 2008, ante a apresentação de documento de identificação 
pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do pagamento 
de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a 
III do caput do art. 4.º desta Lei.

* § 3.º com redação determinada pela Lei 11.706/2008.

§ 4.º Para fins do cumprimento do disposto no § 3.º deste artigo, o 
proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia 
Federal, certificado de registro provisório, expedido na rede mundial de 
computadores – internet, na forma do regulamento e obedecidos os pro-
cedimentos a seguir:

* § 4.º acrescentado pela Lei 11.706/2008.

I – emissão de certificado de registro provisório pela internet, com validade 
inicial de 90 (noventa) dias; e

II – revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do cer-
tificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para 
a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade.

Capítulo III

DO PORTE

Art. 6.º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, 
salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

Nucci_LeisPenaisProcessuaisPenaisComentadas_V2_12ed_1218451.indb   7 15/03/2019   15:21:25



Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2 • NucciArt. 6.º

8

* V. arts. 33 a 37, Dec. 5.123/2004 (Regulamenta a Lei 10.826/2003).

I – os integrantes das Forças Armadas;
II – os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput 

do art. 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança 
Pública (FNSP);

* Inciso II com redação determinada pela Lei 13.500/2017.

III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos 
Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições 
estabelecidas no regulamento desta Lei;

IV – os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais 
de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, 
quando em serviço;1-G

1-G. Inconstitucionalidade do inciso IV: TJSP: “Habeas corpus – Paciente que 
exerce a função de Guarda Civil Metropolitana – Pretendida expedição de salvo-
-conduto em favor da paciente para que possa portar arma de fogo fora do horário de 
serviço – Possibilidade – Alegada inconstitucionalidade do artigo 6º, inciso VI, da Lei 
nº 10.826/03, sob o argumento de que o referido dispositivo legal viola o princípio da 
isonomia, previsto no artigo 5º, ‘caput’, da Constituição Federal, uma vez que restringe o 
porte de arma fora de serviço, pelos guardas municipais, em razão do número de habi-
tantes – Admissibilidade – Declarada inconstitucionalidade do artigo 6º, inciso IV, da Lei 
nº 10.826/03, pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar 
o Incidente de Inconstitucionalidade nº 126.032-0/5-00 – Concessão da ordem de rigor 
para que seja determinada a expedição de salvo-conduto em favor da paciente, guarda 
civil metropolitana, permitindo-se que possa portar arma de fogo de uso permitido, fora 
do horário de serviço, dentro da cidade e comarca de Itapetininga/SP, desde que a arma 
esteja devidamente registrada, com observância do disposto pelo artigo 6º, § 3º, da Lei nº 
10.826/03 e as demais legislações pertinentes ao caso. Ordem concedida” (Habeas Corpus 
2211876-07.2018.8.26.0000, 11.ª Câmara de Direito Criminal de Itapetininga, rel. Salles 
Abreu, j. 24.10.2018, v.u.); “Reexame necessário da decisão concessiva de habeas corpus 
preventivo. Recurso de ofício. Decisão que deferiu salvo-conduto para que guarda mu-
nicipal porte arma de fogo, ainda que fora do serviço. Vedação contida no art. 6º, inc. IV, 
da Lei 10.826/03. Questão de direito já apreciada pelo E. Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça reconhecendo, incidentalmente, a inconstitucionalidade desse dispositivo. Violação 
ao princípio da igualdade pela discriminação entre as várias guardas municipais. Recurso 
a que se nega provimento” (Remessa Necessária 0004708-66.2018.8.26.0292, 9.ª Câmara 
de Direito Criminal de Jacareí, rel. Costabile e Solimene, j. 18.10.2018, v.u.).

* Inciso IV com redação determinada pela Lei 10.867/2004.

V – os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os 
agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institu-
cional da Presidência da República;
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VI – os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, 
XIII, da Constituição Federal;

VII – os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, 
os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;

VIII – as empresas de segurança privada e de transporte de valores cons-
tituídas, nos termos desta Lei;

IX – para os integrantes das entidades de desporto legalmente cons-
tituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, 
na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a 
legislação ambiental;

X – integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e 
de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.

* Inciso X com redação determinada pela Lei 11.501/2007.

XI – os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição 
Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo 
de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exer-
cício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público – CNMP. 

* Inciso XI com redação determinada pela Lei 12.694/2012.

§ 1.º As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V e VI do caput deste artigo 
terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida 
pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos 
do regulamento desta Lei, com validade em âmbito nacional para aquelas 
constantes dos incisos I, II, V e VI.

* § 1.º com redação determinada pela Lei 11.706/2008.

§ 1.º-A. (Revogado pela Lei 11.706/2008.)
§ 1.º-B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais 

poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela 
respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que 
estejam: (Incluído pela Lei 12.993, de 2014) 1-H

I – submetidos a regime de dedicação exclusiva; (Incluído pela Lei 12.993, 
de 2014)

II – sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento; e (Incluído 
pela Lei 12.993, de 2014)

III – subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. 
(Incluído pela Lei 12.993, de 2014)

1-H. Respeito às regras estabelecidas para o porte de arma: TJSP: “Porte ile-
gal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03. Sentença 
condenatória. Atipicidade da conduta não reconhecida. Réu que exerce a atividade de 
agente penitenciário em outro Estado da Federação. Arma não registrada. Artigo 6º, § 
1º-B. Requisitos cumulativos. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria e regime 
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mantidos. Redução da pena de prestação pecuniária. Possibilidade. Recurso parcialmen-
te provido” (Apelação 0004183-41.2014.8.26.0481, 15.ª Câmara de Direito Criminal de 
Presidente Epitácio, rel. Camargo Aranha Filho, j. 23.03.2017, v.u.).

§ 1.º-C. (VETADO). (Incluído pela Lei 12.993, de 2014)
§ 2.º A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das 

instituições descritas nos incisos V, VI, VII e X do caput deste artigo está con-
dicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso III do caput 
do art. 4.º desta Lei nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei.

* § 2.º com redação determinada pela Lei 11.706/2008.

§ 3.º A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais 
está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabeleci-
mentos de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fisca-
lização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento 
desta Lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça.

* § 3.° com redação determinada pela Lei 10.884/2004.

§ 4.º Os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais e estaduais 
e do Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal, 
ao exercerem o direito descrito no art. 4.º, ficam dispensados do cumprimento 
do disposto nos incisos I, II e III do mesmo artigo, na forma do regulamento 
desta Lei.

§ 5.º Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 (vinte e cinco) anos 
que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua 
subsistência alimentar familiar será concedido pela Polícia Federal o porte 
de arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de uma arma de 
uso permitido, de tiro simples, com 1 (um) ou 2 (dois) canos, de alma lisa e de 
calibre igual ou inferior a 16 (dezesseis), desde que o interessado comprove 
a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os 
seguintes documentos:

* § 5.º com redação determinada pela Lei 11.706/2008.

I – documento de identificação pessoal;
II – comprovante de residência em área rural; e
III – atestado de bons antecedentes.
§ 6.º O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, 

independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o 
caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido.

* § 6.º com redação determinada pela Lei 11.706/2008.

§ 7.º Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram 
regiões metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, quando em 
serviço.

* Anterior § 6.º renumerado pela Lei 11.706/2008.
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Art. 7.º As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de 
segurança privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, 
serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, 
somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observar 
as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, 
sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia 
Federal em nome da empresa.

§ 1.º O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança pri-
vada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo 
único do art. 13 desta Lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e 
civis, se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal 
perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios 
e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte e quatro) 
horas depois de ocorrido o fato.

§ 2.º A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar 
documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes 
do art. 4.º desta Lei quanto aos empregados que portarão arma de fogo.

§ 3.º A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo 
deverá ser atualizada semestralmente junto ao SINARM.

Art. 7.º-A. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições 
descritas no inciso XI do art. 6.º serão de propriedade, responsabilidade e 
guarda das respectivas instituições, somente podendo ser utilizadas quando 
em serviço, devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem 
estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a 
autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição.

§ 1.º A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo 
independe do pagamento de taxa.

§ 2.º O presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público designará os 
servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que 
poderão portar arma de fogo, respeitado o limite máximo de 50% (cinquenta 
por cento) do número de servidores que exerçam funções de segurança.

§ 3.º O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este 
artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória 
do preenchimento dos requisitos constantes do art. 4.º desta Lei, bem como 
à formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à 
existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições 
estabelecidas no regulamento desta Lei.

§ 4.º A listagem dos servidores das instituições de que trata este artigo 
deverá ser atualizada semestralmente no Sinarm.

§ 5.º As instituições de que trata este artigo são obrigadas a registrar 
ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, 
roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições 
que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas depois 
de ocorrido o fato.

* Art. 7.º-A incluído pela Lei 12.694/2012.

Art. 8.º As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente 
constituídas devem obedecer às condições de uso e de armazenagem esta-
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belecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou o autorizado 
a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta Lei. 1-I

1-I. Respeito às regras de transporte: STJ: “1. A prática esportiva de tiro é ativi-
dade que conta com disciplina legal. Para o transporte da arma, nesse contexto, além do 
registro, é necessária a expedição de ‘guia de tráfego’ (que não se confunde com ‘porte 
de arma’). Atendidos esses requisitos, e respeitados os termos da autorização fornecida 
pelo Exército, é plenamente possível o traslado da arma para a realização de treinos e 
competições. 2. Recentemente, o Comando Logístico do Exército brasileiro, através da 
Portaria n. 28 COLOG, de 14/3/2017, reconheceu expressamente o direito do atirador 
desportivo, quando do transporte de arma entre seu local de guarda e o local onde se 
dará a prática desportiva, levar consigo 1 (uma) arma municiada. 3. No caso, os docu-
mentos apresentados não autorizam o porte da arma e munições apreendidas em poder 
do acusado – arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, n. KDY – 90955; 
dois carregadores de pistola, um deles municiado com 14 cartuchos íntegros; 1 cartucho 
íntegro de cal. .38; 80 cartuchos íntegros (para fuzil .762; para espingardas calibre 12 e 
32; para pistola 9 mm, .45, .40, 6.35, .22, .380; para revólver cal. .38 e .357 Magnum e 
outros calibres não identificados). 4. O crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é 
de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a segurança coletiva e a incolumidade 
pública, independentemente da existência de qualquer resultado naturalístico, bastando 
para a caracterização do delito o mero porte de arma, sem autorização ou em desconfor-
midade com determinação legal ou regulamentar. 5. Concluindo as instâncias ordinárias, 
soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa pela condenação do agravante, 
chegar a entendimento diverso, seja para reconhecer a ocorrência de erro de tipo ou de 
proibição, absolvendo o acusado, implica revolvimento do contexto fático-probatório, 
inviável em sede de recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 6. Agravo regimental a 
que se nega provimento” (AgRg no AREsp 1069131 – SP, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da 
Fonseca, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017, v.u.); “1. A prática esportiva de tiro é atividade que 
conta com disciplina legal. Para o transporte da arma, nesse contexto, além do registro, 
é necessária a expedição de ‘guia de tráfego’ (que não se confunde com ‘porte de arma’). 
Atendidos esses requisitos, e, respeitados os termos da autorização fornecida pelo Exército, 
é plenamente possível o traslado da arma para a realização de treinos e competições. 2. Na 
espécie, havendo notícia de que o recorrente transportaria a arma, registrada, ao arrepio 
dos termos de sua guia de tráfego, porquanto municiada, não há falar em trancamento da 
ação penal por atipicidade. 3. Recurso desprovido” (RHC 34.579 – RS, 6.ª T., rel. Maria 
Thereza de Assis Moura, j. 24.04.2014, DJe 06.05.2014, v.u.).

Art. 9.º Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de 
arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em 
visita ou sediados no Brasil e, ao Comando do Exército, nos termos do 
regulamento desta Lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de 
arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de represen-
tantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada 
no território nacional.
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Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, 
em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente 
será concedida após autorização do SINARM.

§ 1.º A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com efi-
cácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e 
dependerá de o requerente:

I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade pro-
fissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;

II – atender às exigências previstas no art. 4.º desta Lei;
III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem 

como o seu devido registro no órgão competente.
§ 2.º A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, 

perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou 
abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas 
ou alucinógenas.

Art. 11. Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes do 
Anexo desta Lei, pela prestação de serviços relativos:

* V. art. 73, Dec. 5.123/2004 (Regulamenta a Lei 10.826/2003).

I – ao registro de arma de fogo;
II – à renovação de registro de arma de fogo;
III – à expedição de segunda via de registro de arma de fogo;
IV – à expedição de porte federal de arma de fogo;
V – à renovação de porte de arma de fogo;
VI – à expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo.
§ 1.º Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das 

atividades do SINARM, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito 
de suas respectivas responsabilidades.

§ 2.º São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pessoas e 
as instituições a que se referem os incisos I a VII e X e o § 5.º do art. 6.º desta Lei.

* § 2.º com redação determinada pela Lei 11.706/2008.

Art. 11-A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do 
credenciamento de profissionais pela Polícia Federal para comprovação da 
aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo.

* Artigo acrescentado pela Lei 11.706/2008.

§ 1.º Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo 
psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais 
para realização de avaliação psicológica constante do item 1.16 da tabela do 
Conselho Federal de Psicologia.

§ 2.º Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor 
de armamento e tiro não poderá exceder R$ 80,00 (oitenta reais), acrescido 
do custo da munição.

§ 3.º A cobrança de valores superiores aos previstos nos §§ 1.º e 2.º deste 
artigo implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal.
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Capítulo IV
DOS CRIMES E DAS PENAS1-J-1-L

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido2-3

Art. 12. Possuir ou manter4-6 sob sua guarda arma de fogo,7 acessório8 

ou munição,9-9-B de uso permitido,10 em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar,11-11-A no interior de sua residência12 ou dependência desta,13 

ou, ainda no seu local de trabalho,14 desde que seja o titular ou o responsável 
legal do estabelecimento ou empresa:15-17

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.18

1-J. Fundamento constitucional: preceitua o art. 5.º, caput, da Constituição Federal 
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)” (grifo nosso). A arma de fogo é 
instrumento vulnerante, fabricado, particularmente, para ofender a integridade física de 
alguém, ainda que possa ser com o propósito de defesa contra agressão injusta. De todo 
modo, para o bem ou para o mal, em função do direito individual fundamental à segurança 
pública, é preciso que as armas de fogo, tal como se dá no contexto dos tóxicos, sejam 
rigorosamente controladas pelo Estado. Em especial, quando se trata de um país pobre, 
ainda constituído de grande parcela da sociedade sem formação cultural adequada, como 
o Brasil, o espaço para a circulação da arma de fogo deve ser restrito. Observou-se, nos 
últimos anos, uma modificação essencial no quadro das leis de controle e repressão ao 
comércio e uso indevido de armas de fogo, com considerável melhora para a segurança 
pública. À época em que portar uma arma de fogo, sem autorização legal, era considerada 
mera contravenção penal, vislumbrava-se uma situação caótica e havia a crescente popu-
larização do emprego de armas. Notava-se que a punição branda constituía um fator de 
incentivo a quem, embora cidadão honesto, resolvesse carregar ou manter em casa uma 
arma ilegal. Quantos não eram os crimes banais, cometidos em tolas discussões decorrentes 
de acidentes de trânsito, pelo emprego de arma de fogo? Incontáveis. A falsa aparência de 
segurança, de quem portava arma, várias vezes, terminava em tragédia pelo uso indevido 
do instrumento vulnerante em brigas de bar e em casas noturnas. Era preciso tomar uma 
providência no campo legislativo, o que ocorreu, primeiramente, em 1997, com a edição da 
Lei 9.437, transformando a contravenção de porte ilegal de arma de fogo em crime. Houve 
imperfeições na lei, que foi aprimorada pela edição do atual Estatuto do Desarmamento 
(Lei 10.826/2003). Buscou-se, inclusive, proibir, por completo, o comércio de armas de 
fogo no Brasil, invocando-se um referendo popular para aprovar ou desaprovar o art. 35, 
caput, da Lei 10.826/2003. Em outubro de 2005, concretizou-se o mencionado referendo, 
consagrando-se a rejeição à proibição do comércio de armas e munições. É natural que 
toda medida de caráter absoluto, mormente envolvendo direitos há décadas consolidados, 
seja vista com desconfiança pela população, motivo pelo qual não se admitiu a aprovação 
do art. 35. Não somos defensores da simples proibição do comércio de armas de fogo, 
mas cremos na eficiência do rígido controle desse comércio, bem como do registro e do 
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porte dessas armas. O cidadão honesto, ao menos, que não mais poderá encontrar armas 
de fogo em qualquer canto, fica livre de sua má utilização. Não temos a ilusão de que o 
controle estatal impedirá a ocorrência de crimes em geral, afinal, seria ingênuo imaginar 
que a marginalidade compra armas de fogo em lojas, promovendo o devido registro 
e conseguindo o necessário porte. Ocorre que, a proliferação incontrolada das armas 
de fogo pelo País pode levar à sensível piora na segurança pública, pois não somente o 
criminoso faz uso indevido desses instrumentos, mas também o pacato indivíduo que, 
pela facilidade de ter e usar uma arma de fogo, pode ser levado a resolver conflitos fúteis 
com agressão a tiros, gerando homicídios e lesões corporais de toda espécie cometidos 
de forma leviana e inconsequente. Em suma, o Estatuto do Desarmamento não trará a 
paz permanente à sociedade, mas poderá contribuir para melhorar a segurança pública, 
retirando de circulação, cada vez mais, armas de fogo sem qualquer registro ou controle, 
bem como permitindo à polícia que, prendendo o infrator que porta arma ilegal, evite a 
prática de delitos mais graves, como roubos, homicídios, estupros, extorsões etc. O poten-
cial assaltante pode ser preso pelo simples porte ilegal de arma de fogo, antes de cometer 
o mal maior. Torna-se mais fácil e eficiente, portanto, a atuação policial. A mesma razão 
que leva o Estado ao controle rígido das substâncias entorpecentes, buscando preservar, 
na medida do possível, a saúde pública, também promoveu a edição da Lei 10.826/2003, 
almejando maior possibilidade de garantir a segurança pública e a paz social.

1-K. Delito de perigo abstrato: na classificação dos crimes, há os de dano e os 
de perigo. Os primeiros são os que punem quem lesiona o bem jurídico tutelado; os 
outros são os que punem quem coloca em risco o bem jurídico protegido. Na esfera 
dos delitos de perigo, dividem-se em crimes de perigo abstrato e de perigo concreto. 
Quando se trata de perigo abstrato, o tipo penal descreve a conduta, e a potencialidade 
lesiva é presumida, vale dizer, independe de prova. Tratando-se de perigo concreto, o 
tipo penal descreve a conduta e também sugere a potencialidade lesiva, que precisa ser 
provada. Os delitos previstos nesta Lei de Armas são de perigo abstrato. O Legislativo, 
ao editar tais normas, tem por objetivo desarmar a população, visto considerar perigoso 
ter e portar arma de fogo. Diante disso, basta possuir ou portar a arma, sem autorização 
legal, para se configurar a infração penal, independentemente da prova do perigo, pois 
abstrato. Sob outro prisma, cremos que os delitos previstos nessa Lei deixam vestígios, 
como ocorre com a posse ilegal de drogas ilícitas; por isso, entendemos indispensável 
haver a apreensão da arma ou da munição para que se possa punir o agente. Por se tratar 
de perigo abstrato, não cabe a discussão a respeito da potencialidade lesiva da arma (ou 
da munição), mas, ao menos, deve o Estado apreender o instrumento. Na jurisprudên-
cia: STJ: “1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de 
que, por serem delitos de mera conduta ou de perigo abstrato, o simples porte ou posse 
ilegal de munição são condutas típicas, que não dependem da apreensão de arma de 
fogo para sua configuração. 2. Na espécie, preso o paciente em flagrante na posse ilegal, 
em sua residência, de munição, não é possível afastar a incidência do art. 12 da Lei nº 
10.826/2003 pela pretendida absolvição. 3. Ordem denegada” (HC 391736 – MS, 6.ª T., 
rel. Maria Thereza de Assis Moura, 03.08.2017, v.u.); “1. A jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da 
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Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, razão pela qual é desnecessária a comprovação de 
prejuízo para a configuração do ilícito e incabível a aplicação do princípio da insignifi-
cância (...)” (RHC 79787 – MT, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.06.2017, v.u.). 
TJES: “1. A Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), ao tipificar o porte de arma 
como crime de perigo abstrato, consignou mandado constitucional de criminalização, 
tendo o legislador penal não tomado como pressuposto a lesão ou o perigo de lesão con-
creta a determinado bem jurídico. 2. A configuração do crime de porte de arma de fogo, 
por se tratar de crime de perigo abstrato, exige apenas a comprovação da potencialidade 
lesiva do instrumento – sob pena de violação ao princípio da ofensividade em Direito 
Penal – e que a posse ou o porte ilegal tenha se verificado em contradição à orientação 
legal (elemento normativo do tipo), sendo dispensável a demonstração de efetiva situação 
de risco ao bem jurídico tutelado ou a comprovação de que o agente possuía a intenção 
de utilizar a arma (...)” (Ap. 0001223-91.2013.8.08.0047 – ES, 1.ª Câmara Criminal, rel. 
Willian Silva, 14.05.2017, v.u.). TJSC: “Os crimes de perigo abstrato não encontram óbice 
diante do Estado Democrático de Direito. Por tal motivo, plenamente aplicável a norma 
que pretende resguardar a segurança e a paz públicas de condutas potencialmente lesivas, 
como, no caso, o porte ilegal de armas de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 
10.826/03 (...)” (Ap. Crim. 0031917-03.2015.8.24.0023 – SC, 4.ª Câmara Criminal, rel. 
Roberto Lucas Pacheco, 04.05.2017, v.u.). TJAP: “O porte ou a posse irregular de munição 
são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, cuja potencialidade lesiva é presumida, 
sendo irrelevante a não apreensão da arma de fogo junto com as munições encontradas 
sob a guarda do réu” (Ap. 0029562-37.2016.8.03.0001 – AP, Câmara Única, rel. Stella 
Simonne Ramos, 06.06.2017, v.u.). TJGO: “O crime de porte ilegal de munição e de uso 
permitido é de perigo abstrato e visa proteger a segurança pública e a paz social. Sendo 
assim, é irrelevante a apreensão conjunta de arma de fogo para que o delito seja caracte-
rizado” (Ap. Crim. 228748-58.2013.8.09.0137 – GO, 1.ª Câmara Criminal, rel. Avelirdes 
Almeida Pinheiro de Lemos, 27.06.2017, v.u.). TJMS: “I – O delito de posse ilegal de armas 
e/ou munições de uso permitido, tipificado no caput do artigo 12 da Lei 10.826/2003, é 
de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo prova de perigo real, o qual, por si só, 
já expõe a risco a incolumidade pública, justificando-se, assim, a presunção de ofensa ao 
bem jurídico. Ademais, é irrelevante a demonstração de efetiva ofensividade da arma, 
tanto que a configuração do delito prescinde da realização de exame pericial para aferir 
a potencialidade lesiva” (Ap. 0001112-88.2014.8.12.0006 – MS, 3.ª Câmara Criminal, rel. 
Luiz Claudio Bonassini da Silva, 09.03.2017, v.u.).

1-L. Crime permanente: a classificação dos delitos indica as formas instantâneo 
(crime que, ao consumar-se, apresenta um momento certo na linha do tempo) e per-
manente (crime que se consuma e o resultado se arrasta na linha do tempo). Os delitos 
previstos nesta Lei de Armas, na maioria, compõem-se de formatos permanentes. Isto 
significa que a polícia pode invadir um domicílio, onde existam armas irregulares, sem 
mandado judicial, pois o crime se encontra em plena consumação. Na jurisprudência: 
TJGO: “I – A posse ilegal de arma de fogo e munições é crime permanente, por isso, não 
há que se falar em obtenção da prova de forma ilícita, dada a regularidade da situação 
de flagrância a permitir o adentramento domiciliar e a busca efetivada. Comprovadas a 
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autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, não há que se 
falar em absolvição (...)” (Ap. Crim. 189195-50.2014.8.09.0175 – GO, 2.ª Câmara Criminal, 
rel. João Waldeck Felix de Sousa, 08.08.2017, v.u.).

2. Título: o correto seria mencionar “posse ilegal de arma de fogo de uso permitido”. 
Afinal, é a lei que dispõe como e quando se pode ter arma de fogo em casa, ainda que 
faça referência a qualquer disposição regulamentar.

3. Competência: é, como regra, da Justiça Estadual. O bem jurídico tutelado – a 
segurança pública – não diz respeito a nenhum dos elementos previstos no art. 109 da 
Constituição Federal. Aliás, cabe ao Estado-membro, por intermédio de suas polícias – civil 
e militar – assegurar a ordem pública. Como sói acontecer, em qualquer situação correlata, 
se o delito é praticado em dependência federal, por exemplo, cabe à Justiça Federal (art. 
109, I, CF). No mais, o singelo fato de haver um controle nacional dos registros e portes 
de arma de fogo, pelo SINARM, órgão submetido ao Ministério da Justiça, não significa 
absolutamente nada em matéria de competência penal para julgar os delitos previstos nesta 
Lei. Seria o mesmo que concentrar todas as execuções penais na Justiça Federal, caso o 
Governo providencie um cadastro nacional de presos, para controlar, nacionalmente, o 
status do sistema carcerário. Ou, ainda, transferir para a Justiça Federal todos os delitos 
ligados ao crime organizado, somente porque um cadastro nacional é criado para auxiliar 
as polícias a atuar em conjunto contra essa espécie de criminalidade. Como defendemos: 
STJ: “O fato de o registro de armas ser efetuado no órgão submetido ao Ministério da 
Justiça, por si só, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal, o que 
revela interesse genérico e reflexo da União, pois não há ofensa a seus bens, serviços ou 
interesses” (CC 98787 – RJ, 3.ª S., rel. Arnaldo Esteves Lima, 26.08.2009, v.u.); “1. O Sistema 
instituído pela Lei 10.826 haveria mesmo de ser de cunho nacional (‘circunscrição em 
todo o território nacional’). 2. Certamente que esse ato legislativo não remeteu à Justiça 
Federal toda a competência para as questões penais daí oriundas. 3. Quando não há ofensa 
direta aos bens, serviços e interesses a que se refere o art. 109, IV, da Constituição, não há 
como atribuir competência à Justiça Federal. 4. Caso de competência estadual. 5. Conflito 
conhecido e declarado competente o suscitado” (Conflito de Competência 45483 – RJ, 3.ª 
S., rel. Nilson Naves, 09.02.2005); TJRJ: “Muito embora a Lei 10.826/2003 (Estatuto do 
Desarmamento) ter previsto que o registro, posse e a comercialização de armas de fogo e 
munição no Território Nacional esteja afeta ao Ministério da Justiça, tal circunstância não 
determina a competência para julgar os crimes na legislação supracitada para a Justiça 
Federal, porquanto, somente aquelas condutas típicas que ofendam diretamente a bens 
jurídicos inerentes a algum ente estatal Federal. In casu, a arma não é das forças armadas 
ou de qualquer outro órgão federal, bem como o delito não foi praticado em detrimento a 
qualquer interesse da União, sendo certo que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pú-
blica, e meras inovações de caráter administrativo, adotadas no diploma legal em questão, 
não tem o condão de modificar a competência jurisdicional, a qual prevalece a da Justiça 
Estadual, conforme dispositivo constitucional” (Rec. em Sentido Estrito 0629105, 7.ª C., 
rel. Elizabeth Gregory, 21.02.2006, v.u.). Em outro prisma: TRF-3.ª Região: “A apreensão 
das armas que sustenta a denúncia ocorreu em razão do cumprimento de mandado de 
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busca e apreensão determinada por este Juízo, no âmbito da ‘Operação Lince’, desenca-
deada pela Coordenadoria de Inteligência do Departamento de Polícia Federal há mais 
de dois anos. No desdobramento das diligências determinadas, foram apreendidas no 
escritório do denunciado armas sem qualquer registro. Esta circunstância, por si só, fixa 
a competência da Justiça Federal. Não é só. O delito imputado, por outro lado, guarda 
conexão com outros crimes federais, o que faz incidir o Enunciado n. 122, da Súmula 
do STJ, que proclama competir à Justiça Federal o processo e julgamento de crimes fe-
derais e estaduais, eram razão da especialidade. A existência de denúncia autônoma teve 
o propósito único de facilitar o exercício de defesa pelos acusados, uma vez que a peça 
acusatória poderia ter sido única, abrangendo todos os fatos típicos, inclusive a presente 
violação penal. Por fim, na vigência do novo Estatuto do Desarmamento, todas as armas 
precisam, necessariamente, ser registradas junto ao SINARM. Este é um serviço federal e, 
assim, o interesse da União é manifesto, e o art. 109 da Carta Constitucional atribuiu aos 
Juízes Federais competência para processar e julgar os crimes cometidos em detrimento 
de serviços e interesses da União” (fls. 110/111). A apreensão das armas de fogo decorreu 
do cumprimento de diligência determinada nos autos do Procedimento Criminal Diverso 
n. 2002.61.02.003194-2, que visa a apurar a prática de delitos de competência da Justiça 
Federal. Por outro lado, conforme informou a autoridade impetrada, há conexão da Ação 
Penal n. 2004.61.02.006559-6, ora impugnada, com a Ação Penal n. 2004.61.02.007178-
0, também originária de diligências realizadas no âmbito da Operação Lince e na qual 
é imputada ao paciente a prática do delito do art. 333, parágrafo único, c.c. o art. 299, 
parágrafo único e arts. 60 e 29, todos do Código Penal. Assim, aplicável a Súmula 122 
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Súmula 122. Compete à Justiça 
Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal 
e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal” (HC 
2004.03.00.044430-6 17415, 5.ª T., rel. André Nekatschalow, 13.06.2005, m.v.). Concor-
damos que, havendo conexão entre o porte ou a posse ilegal de arma de fogo e crime da 
alçada federal, deve-se aplicar o disposto na Súmula 122 do STJ, vale dizer, por conexão, 
todos devem ser julgados pela Justiça Federal. Porém, discordamos da argumentação 
de que, se o cadastramento é feito pelo SINARM, serviço federal, somente por isso seria 
competência da Justiça Federal.

4. Análise do núcleo do tipo: possuir (ter a posse de algo, deter) e manter sob sua 
guarda (conservar sob vigilância ou cuidado). O objeto das condutas é a arma de fogo, 
acessório ou munição de uso permitido. Há inadequação na redação do tipo. O antigo 
art. 10 da Lei 9.437/97 enumerava dezoito verbos, que poderiam ser praticados de forma 
alternativa. A previsão, formulada no art. 12 desta Lei, apresentou apenas duas condutas. 
São elas, igualmente, alternativas, porém, bastaria mencionar, então, o verbo possuir. O 
termo manter sob sua guarda implica, automaticamente, a posse da arma, do acessório 
ou da munição. Não há possibilidade de se manter algo sob tutela sem ter a posse. Por 
outro lado, a utilização do verbo manter é restritiva, pois implica em habitualidade. 
Ninguém pode manter algo num único dia. A mantença de uma situação demanda fre-
quência, algo incompatível com o espírito da lei, afinal, quem tem a arma, ilegalmente, 
um único dia já pode e deve responder pelo delito. Por isso, pensamos que possuir seria 
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mais que suficiente para caracterizar o crime. Se assim não fosse o intuito, o melhor 
seria a preservação dos inúmeros verbos anteriormente existentes, de modo a evitar 
qualquer dúvida na aplicação do tipo penal incriminador. Na jurisprudência: STJ: “1. Há 
precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de uma arma, munição, 
acessório ou explosivo com o mesmo agente não caracteriza concurso de crimes, mas 
delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado. 2. Na presente hipótese, 
não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante 
se amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o 
reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso. 3. Tem-se reconhecido a 
existência de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de 
uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico 
protegido. Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, 
porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um 
deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos 
cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento 
de crime único e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge 
Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). 4. O STJ firmou entendimento de que é possível a 
unicidade de crimes, quando, no porte ilegal, há pluralidade de armas, equacionando-se 
a reprimenda na fixação da pena-base. Na espécie, contudo, a pretensão não se justifica, 
dado se buscar o reconhecimento de crime único diante de imputações distintas: arts. 14 
e 16, pár. único, da Lei 10.8.26/03 (HC n. 130.797/SP, Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, Sexta Turma, DJe 1º/2/2013). 5. Agravo regimental improvido” (AgRg no AgRg 
no REsp 1547489 – MG, 6.ª T., rel. Sebastião Reis Júnior, 28.06.2016, v.u.). TJMT: “‘Não 
há falar em absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas encontram-se com-
provadas nos autos. Uma vez que o acusado mantinha sob sua guarda arma de fogo de 
uso permitido, no interior de sua residência, sem autorização legal, fica caracterizado o 
delito disposto no art. 12 da Lei 10.826/03’ (TJMT, Ap nº 114057/2016) ‘O simples possuir 
ou guardar a arma potencialmente lesiva, sem a devida autorização, já pressupõe lesão ao 
objeto jurídico tutelado pela norma, qual seja, a incolumidade pública, visando a proteger 
a segurança coletiva’ (PGJ, Parecer nº 000609-067/2012). Se os preceitos normativos foram 
observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce 
cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça 
os motivos que o levaram a determinada conclusão’ (TJDF, RSE nº 20120510091147)” 
(Ap. 17438/2017 – MT, 1.ª Câmara Criminal, rel. Marcos Machado, 13.06.2017, v.u.). 
TJMG: “O crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03 é de mera conduta (dispensa 
a ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade) e de perigo abstrato (a pro-
babilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, 
é presumido pelo tipo penal), de sorte que a simples posse a arma de fogo já é capaz de 
configurá-lo, independente da apreensão de munição” (Ap. Crim. 1.0317.16.004001-8/001 
– MG, 2.ª Câmara Criminal, rel. Renato Martins Jacob, 17.08.2017). TJRN: “O delito do 
art. 12 da Lei nº 10.826/03 é um crime de perigo abstrato e de mera conduta, onde a con-
sumação se dá com o simples fato de estar o agente na posse ou porte de arma de fogo” 
(AC 2015.001961-0 – RN, Câmara Criminal, rel. Glauber Rêgo, 07.04.2016, v.u.). TJSC: 
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“O delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, 
sendo que a apreensão de munição na posse do agente em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar configura a tipicidade” (Ap. 0812667-37.2014.8.24.0038 – SC, 1.ª 
Câmara Criminal, rel. Carlos Alberto Civinski, 07.06.2016, v.u.).

4-A. Princípio da insignificância: é aceitável (consultar a nota 54-A ao art. 16 
infra). Na jurisprudência: STJ: “2. 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). 3. No caso, o réu foi preso em flagrante na posse de 5 munições calibre 
.38, de uso permitido, desacompanhadas 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. 4. Embargos de declaração acolhidos, para dar pro-
vimento ao agravo regimental, a fim de negar provimento ao recurso especial” (EDcl 
no AgRg no REsp 1700630 – RS, 5.ª T., rel. Ribeiro Dantas, j. 04.10.2018, v.u.); “1. No 
que tange à posse de munições desacompanhadas do artefato capaz de dispará-las, a 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.699.710/
MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no REsp n. 1.704.234/RS, 
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma 
do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta 
(princípio da insignificância) em situações específicas de ínfima quantidade de munição, 
aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil, que denote a incapacidade de 
gerar perigo à incolumidade pública. 2. Como foi apreendida com o réu somente uma 
munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, é forçoso reconhecer 
que, a teor da jurisprudência desta Corte, sua conduta não afeta o bem jurídico tutelado 
pela norma penal e afigura-se materialmente atípica. Ressalva do posicionamento do 
Relator. 3. Concedida a ordem para absolver o acusado do delito previsto no art. 12 da 
Lei n. 10.826/2003, diante da atipicidade da conduta a ele imputada” (HC 458.914 – SC, 
6.ª T., rel. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.09.2018, DJe 12.09.2018, v.u.).

5. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é qualquer pessoa. O sujeito passivo é 
a sociedade. Evidentemente, não se pode inserir o Estado como sujeito passivo, pois os 
objetos jurídicos tutelados – a segurança e a paz públicas – não lhe pertencem. Cuida-se 
de um crime vago, aquele que não tem sujeito passivo determinado. Nessa ótica, César 
Dario Mariano da Silva (Estatuto do desarmamento, p. 63). Em contrário, inserindo como 
sujeito passivo o Estado, Delmanto (Leis penais especiais comentadas, p. 627).

6. Elemento subjetivo: é o dolo. Não há elemento subjetivo específico, nem se 
pune a forma culposa.

7. Arma de fogo: é a arma que funciona por intermédio da deflagração de carga 
explosiva, lançando ao ar um projétil.
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8. Acessório: é o apetrecho da arma de fogo, cuja posse é igualmente regulada por 
lei (ex.: mira telescópica, silenciador).

9. Munição: é o artefato explosivo utilizado pelas armas de fogo (ex.: cartucho 
íntegro, que permite o disparo do projétil de chumbo). Acrescenta César Dario Mariano 
da Silva que “quando a arma de fogo for de carregamento antecarga (pela boca do cano), 
a pólvora (ou substância equivalente), a bucha e o material empregado como projétil 
também serão tidos como munição” (Estatuto do desarmamento, p. 65). Configura o 
crime: STJ: “2. Na espécie, preso o paciente em flagrante na posse ilegal, em sua resi-
dência, de munição, não é possível afastar a incidência do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 
pela pretendida absolvição. 3. Ordem denegada” (HC 391.736 – MS, 6.ª T., rel. Maria 
Thereza de Assis Moura, j. 03.08.2017, v.u.); “1. A posse irregular de munição de arma 
de fogo de uso permitido configura o delito de perigo abstrato capitulado no art. 12 da 
Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), sendo dispensável a demonstração de 
efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado, bem como inaplicável o princípio da 
insignificância. 2. Recurso desprovido” (RHC 68529 – MG, 5.ª T., rel. Joel Ilan Paciornik, 
12.04.2016, v.u.). TJAC: “Recurso interposto pelo Ministério Público contra a sentença 
de absolvição sumária. Crime de posse irregular de munição. Pedido de cassação da 
sentença. Alegação de que a conduta do réu é típica e está prevista no art. 12 da Lei n.º 
10.826/03. Provimento. Crime de mera conduta e de perigo abstrato configurado pelo 
simples fato de possuir munição de uso permitido. Precedentes do STJ. Necessidade de 
prosseguimento da ação com a realização da devida instrução criminal. Recurso pro-
vido. Decisão unânime” (Ap. 0700433-71.2013.8.02.0067 – AC, Câmara Criminal, rel. 
Otávio Leão Praxedes, 22.06.2016, v.u.). TJAM: “O fato da munição ter sido apreendida 
na posse do apelante mostra-se suficiente para configurar a figura típica do art. 12 da 
Lei nº 10.826/2003, sendo irrelevante o fato da munição não estar acompanhada de um 
artefato apto a detoná-la” (Ap. 0217586-95.2011.8.04.0001 – AM, 1ª Câmara Criminal, rel. 
João Mauro Bessa, 11.07.2016). TJMA: “I. ‘De acordo com a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça é típica a conduta de portar munição sem autorização e em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a não apreensão de arma de 
fogo compatível com os projéteis ou a não confecção de laudo pericial a atestar a poten-
cialidade lesiva, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico pro-
tegido é a incolumidade pública, a afastar a exigência de qualquer resultado naturalístico’. 
Precedentes (HC 297.353/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, quinta turma, julgado em 
07/08/2014, DJe 21/08/2014). II. Apelação criminal improvida” (AC 008837/2016 – MA, 
2.ª Câmara Criminal, rel. Vicente de Paula Gomes de Castro, 16.06.2016, v.u.). TJPR: “1. 
Para a caracterização do crime de posse irregular de munições (art. 12 da lei 10.826/2003), 
necessário se faz o preenchimento de dois requisitos: a) que as munições sejam encontradas 
no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda, se encontrem guardadas no 
local de trabalho do qual o agente seja o titular ou representante legal; b) que as munições 
sejam de uso permitido” (AC 1479640-0 – PR, 2.ª Câmara Criminal, rel. José Mauricio 
Pinto de Almeida, 12.05.2016, v.u.). TJSC: “A posse irregular de munição, delito descrito 
no art. 12 da Lei 10.826/2003, é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante 
a posse ou não de uma arma de fogo, pois a finalidade de tal dispositivo é promover o 
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desarmamento da população” (Ap. 0002914-58.2014.8.24.0016 – SC, 1.ª Câmara Crimi-
nal, rel. Carlos Alberto Civinski, 21.06.2016, v.u.). TJSP: “A apreensão de munição ou de 
acessório desacompanhados da respectiva arma não afasta a realização do tipo penal da 
posse ilegal de munição ou de acessório de uso permitido, uma vez que a potencialidade 
lesiva do objeto deve ser aferida de modo abstrato. Basta, assim, para o reconhecimento do 
crime o simples fato de o agente ter sido flagrado ocultando e mantendo aludida munição 
ou referido acessório sob sua guarda, sendo irrelevante a circunstância de estarem eles 
acompanhados ou não da correspondente arma de fogo“ (Ap. 3012667-21.2013.8.26.0451 
– SP, 8.ª Câmara de Direito Criminal, rel. Grassi Neto, 19.05.2016, v.u.). TJRJ: “Decisão 
que rejeitou a denúncia, apenas em relação aos delitos dos artigos 14 e 16, ambos da Lei 
10.826/03, salientou que a conduta do recorrido de possuir uma munição calibre 38, de 
uso permitido e de possuir e ter em depósito, duas munições calibre 7,62, de uso restrito, 
sem a presença, no contexto, de qualquer armamento com eles compatível, carecia de 
lesividade. Com razão o MP. Verifica-se que o Estatuto do Desarmamento estabelece que 
o bem jurídico protegido é a incolumidade pública. Visa a lei prevenir a ocorrência de 
crimes mais graves, definindo-os como crimes de mera conduta, de perigo abstrato, em 
cujo preceito protetivo se tutela a segurança pública e a paz social, razão por que, à luz 
de sua natureza e objetividade, prescinde de qualquer resultado naturalístico destacado, 
ficando alheio à necessidade de eventual demonstração de ofensividade real. Desta forma, 
a pretensão ministerial encontra amparo legal, estando presentes indícios suficientes de 
autoria e materialidade para o recebimento da denúncia. Voto pelo provimento do recurso 
ministerial para reformar a decisão recorrida, desde logo recebida a denúncia oferecida 
em face de Felipe do Carmo Oliveira Silva, prosseguindo a ação penal junto ao 1.º grau” 
(RSE 0012021-60.2015.8.19.0007 – RJ, 4.ª Câmara Criminal, rel. Gizelda Leitão Teixeira, 
16.02.2016, v.u.).

9-A. Hipótese de atipicidade material: deter pouca munição, sem qualquer arma 
de fogo, torna-se conduta insignificante. STF: “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, 2.ª T., 
rel. Ricardo Lewandowski, j. 26.09.2017, v.u.). STJ: “2. A excepcionalidade do caso justifica 
a flexibilização da jurisprudência, pois o ora agravante foi condenado à pena de 2 anos e 6 
meses de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, por possuir, em sua residência, apenas 
três munições, sem a respectiva arma de fogo, o que denota a desproporcionalidade da 
resposta estatal à conduta cometida” (AgRg no HC 434.453 – AL, 6.ª T., rel. Maria Thereza 
de Assis Moura, rel. p/ Acórdão Sebastião Reis Júnior, j. 08.05.2018, m.v.).

9-B. Perícia na munição: não há necessidade, a menos que a defesa aponte o caso 
como crime impossível, ou seja, que as munições são incapazes integralmente para pro-
duzir disparo. Na jurisprudência: STJ: “A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido 
de que, para a configuração do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 – no caso, 
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posse ilegal de munição de uso permitido –, é irrelevante o fato de haver perícia para se 
aferir a lesividade do artefato, por se tratar de delito de perigo abstrato. Agravo regimental 
desprovido” (AgRg no REsp 1688096 – MG, 5.ª T., rel. Felix Fischer, j. 03.05.2018, v.u.).

10. Uso permitido e norma penal em branco: o uso permitido é fixado em outras 
normas, que preveem as armas, acessórios e munições autorizadas ao uso do particular. 
Note-se, por exemplo, quem possui um revólver de calibre 38, devidamente registrado, 
mas munição relativa a uma pistola calibre .40 ou .44 age de forma irregular, permitindo a 
configuração do tipo penal, no tocante à parte relativa à munição. Embora muitas dessas 
regras estejam previstas no corpo dessa Lei (ex.: arts. 4º e 5º), há diversos outros elementos 
que são encontrados em decretos e regulamentos baixados pelo Poder Executivo e outros 
órgãos, como os vinculados ao Exército.

11. Arma de fabricação caseira: tratando-se de calibre permitido, deve encaixar-se 
no art. 12. Afinal, embora se trate de arma de uso não permitido, essa proibição deve-
-se à fabricação ilegal, mas não significa calibre restrito ou proibido. Cremos ser mais 
ajustado ao tipo penal do art. 12. Na jurisprudência: TJTO: “1. O apelante foi preso em 
flagrante delito pela posse irregular de arma de fogo, calibre 36, de fabricação caseira, 
localizada no quintal de sua residência após indicação de sua genitora, que também 
alegou ser a arma de sua propriedade. Entretanto, seu interrogatório em juízo ficou 
prejudicado ante a sua revelia. 2. As declarações prestadas pelos policiais responsáveis 
pela prisão em flagrante dão confiabilidade à atribuição da autoria ao Apelante, uma vez 
que, realizadas em Juízo, devem ser consideradas. 3. O crime de posse ilegal de arma de 
fogo de uso permitido tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato ou 
de mera conduta, e visa proteger a segurança pública e a paz social. 4. A caracterização 
dos crimes previstos na Lei n° 10.826/2003 prescinde de realização de perícia acerca do 
potencial lesivo das armas e munições apreendidas. 3. Recurso conhecido e não provido” 
(Ap. Crim. 0004216-84.2017.827.0000 – TO, 2.ª Turma da 2.ª Câmara Criminal, rel. Luiz 
Gadotti, 27.06.2017, v.u.).

11-A. Renovação de registro: é irrelevante para a configuração do delito de posse 
irregular de arma de fogo. Desde que a arma tenha sido registrada pela primeira vez, a não 
renovação, com pagamento de custos e outros requisitos, representa apenas uma irregulari-
dade administrativa. Afinal, o Estado conhece a referida arma e sabe quem é o responsável 
por ela. Conferir: TJES: “A falta de renovação do registro da arma de fogo cadastrada no 
Sistema Nacional de Armas – SINARM não caracteriza conduta típica prevista no artigo 
12 da Lei nº 10.826/2003, mas mera irregularidade administrativa. Precedentes jurispru-
denciais” (Ap. 0000885-29.2013.8.08.0044 – ES, 1.ª Câmara Criminal, rel. Ney Batista 
Coutinho, 04.11.2015, v.u.). TJGO: “1. O acórdão não foi contraditório, e sim omisso em 
relação ao artigo 3.º da Lei 10.826/2003. 2. 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 (STJ, 
APN 686/AP). 3. Recurso parcialmente provido para efeito de prequestionamento de dis-
positivo legal” (Rev. 241126-98.2015.8.09.0000 – GO, Seção Criminal, rel. Edison Miguel 
da Silva Jr., 06.04.2016, v.u.). TJRS: “A posse de arma de fogo cujo registro está vencido 
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não tem o condão de tipificar a conduta prevista no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, mas 
mera infração administrativa. Precedentes do STJ e desta Câmara. Recurso não provido” 
(RSE 70069396646 – RS, 4.ª Câmara Criminal, rel. Julio Cesar Finger, 09.06.2016, v.u.).

12. Residência: é expressão equivalente à sua casa, vale dizer, o local onde habita o 
portador da arma com regularidade. Não há necessidade de ser domicílio, uma residência 
com ânimo definitivo. É também residência a casa de campo ou de praia, bem como a 
casa-sede da fazenda.

13. Dependência da residência: é o lugar a ela vinculado, tal como o quintal, a 
edícula, a garagem. Não se pode considerar como dependência da residência, por exemplo, 
um celeiro ou um galpão de fazenda, afastado da sede.

14. Local de trabalho: é qualquer lugar onde alguém exerce, licitamente, uma 
profissão ou ofício. Ex.: escritório de empresa, consultório médico. Exige a lei, no entanto, 
que a mantença da arma no lugar de trabalho diga respeito ao seu proprietário, titular do 
estabelecimento ou responsável por ele. Ilustrando, o médico pode manter uma arma no 
seu consultório, mas não pode fazer o mesmo, a sua secretária. O dono de uma empresa 
pode manter a arma no seu escritório, mas não tem aplicação a autorização aos funcio-
nários do estabelecimento.

15. Objetos material e jurídico: o objeto material pode ser a arma de fogo, o aces-
sório ou a munição de uso permitido. Os objetos jurídicos são a segurança e a paz públicas.

16. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); formal 
(não depende da ocorrência de nenhum efetivo prejuízo para a sociedade ou para qual-
quer pessoa); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); 
comissivo (os verbos indicam ações); permanente (a consumação se arrasta no tempo); 
de perigo abstrato (a probabilidade de dano, com o mau uso da arma, é presumida pelo 
tipo penal) – conferir: STF: “1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 
da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração 
de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de 
fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
146081 AgR, 1.ª T., rel. Rosa Weber, j. 10.11.2017, v.u.) –; unissubjetivo (pode ser cometido 
por uma só pessoa); plurissubsistente (cometido por mais de um ato); admite tentativa, 
embora de rara configuração.

16-A. Concurso de crimes: os tipos penais dos artigos 12 (posse de arma permitida 
sem autorização) e 16 (posse de arma proibida) são diversos e não há viabilidade para se 
aplicar o critério da absorção de um crime pelo outro. Nesse caso, há concurso material. Na 
jurisprudência: STJ: “I – O entendimento exarado pelo eg. Tribunal de origem, que aplicou o 
princípio da consunção entre os delitos dos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03, diverge da orienta-
ção firmada por esta Corte, segundo a qual ‘tal entendimento não pode ser aplicado no caso 
dos autos, pois as condutas praticadas pelos réus se amoldam a tipos penais distintos, sendo 
que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade 
dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento 
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de crime único e o afastamento do concurso material’ (HC n. 211.834-SP, Quinta Turma, 
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/9/2013). II – A análise da quaestio, in casu, não perpassa o 
exame do conjunto probatório, pois delineados na moldura do v. acórdão recorrido todos os 
aspectos fáticos da conduta praticada pelo ora agravante, ensejando, dessarte, tão somente, a 
definição da correta adequação típica dessa conduta, razão pela qual não incide a Súmula 7/
STJ. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1602779 – MG, 5.ª T., rel. Félix Fischer, 
16.02.2017, v.u.). TJMS: “1. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os arts. 12 e 
16, ambos da Lei 10.826/2003, não se pode admitir que a posse irregular de arma de fogo e 
de munições de uso permitido (art. 12), que estejam em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar e a posse ou porte ilegal de arma de fogo ou de munição de uso restrito (art. 
16), configurem crime único, pois são condutas típicas distintas, previstas materialmente 
em diferentes tipos penais” (Ap. 0001611-66.2015.8.12.0029 – MS, 2.ª Câmara Criminal, 
rel. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 23.01.2017, m.v.).

17. Questões controversas: ver a nota 39 ao art. 14.

18. Benefício possível: cabe suspensão condicional do processo, nos termos do 
art. 89 da Lei 9.099/95. 

Omissão de cautela

Art. 13. Deixar19-21 de observar as cautelas necessárias22 para impedir 
que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental 
se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua 
propriedade:23-25-A

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.26

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor 
responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem 
de registrar27-29 ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, 
roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição 
que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas30 depois 
de ocorrido o fato.31-32

19. Análise do núcleo do tipo: deixar de observar (não prestar atenção, não exa-
minar) as cautelas devidas (é o dever de cuidado objetivo, imposto a todos os que vivem 
em sociedade, significando atuar com atenção e zelo) para impedir (obstruir, colocar 
embaraço ou obstáculo) que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência men-
tal (ambos, normalmente, considerados inimputáveis, incapacitados de compreender o 
caráter ilícito do que fazem) se apodere (tome posse) de arma de fogo (vide o conceito na 
nota 7 ao art. 12). A condição para o aperfeiçoamento da negligência do autor, como fato 
criminoso, exige a sua posse (lícita ou ilícita) ou a propriedade (lícita ou ilícita) da arma.

20. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é o possuidor ou proprietário da arma 
de fogo, tanto faz se legal ou ilegalmente. O sujeito passivo é a sociedade. Secundariamente, 
a integridade do menor, do deficiente ou da pessoa prejudicada pelo emprego indevido 
da arma de fogo.
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21. Elemento subjetivo: é a culpa. O tipo penal, fugindo à regra de inserir apenas 
o termo culpa, na descrição do preceito primário, optou por detalhar o formato da culpa, 
que, por se tratar de conduta omissiva desatenciosa, configura negligência.

22. Cautelas necessárias: constituem o formato do dever de cuidado objetivo, que 
é o dever de atenção, conforme as regras de experiência comuns a todos os que vivem em 
sociedade. Por isso, há inúmeras maneiras de se avaliar essa situação, constituindo, pois, 
elementos normativos do tipo, de valoração cultural.

23. Objetos material e jurídico: o objeto material é a arma de fogo que esteja sob 
a posse ou seja da propriedade do agente. O objeto jurídico é a segurança pública. Em 
segundo plano, a integridade física tanto do menor, quanto do deficiente, mas também 
de terceiro que possa ser prejudicado.

24. Classificação: é crime próprio (somente pode ser praticado pelo possuidor 
ou proprietário da arma de fogo); formal (independe da ocorrência de qualquer efetivo 
prejuízo para quem quer que seja, em especial para a sociedade); de forma livre (pode ser 
cometido por qualquer meio eleito pelo agente); omissivo (deixar de fazer algo); instantâ-
neo (a consumação ocorre em momento definido, geralmente quando o incapaz se apodera 
da arma de fogo); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); unissubsistente 
(cometido em um ato do agente). Exige-se, nesse caso, um particular enfoque: embora 
seja delito unissubsistente, até pelo fato de ser conduta omissiva (deixar de fazer alguma 
coisa), não se consuma imediatamente após a inação do agente. O preceito primário 
demanda o apossamento da arma de fogo pelo menor ou deficiente. Logo, se uma arma 
de fogo é esquecida sobre a mesa, mas inexiste menor ou deficiente que possa alcançá-la, 
cuida-se de conduta atípica. Vislumbra-se, portanto, um crime omissivo condicionado. 
A negligência seguida do apossamento configura o crime. Somente a primeira conduta 
não leva ao aperfeiçoamento do tipo penal. Não admite tentativa, por ser unissubsistente 
e condicionado. Lembremos, ainda, que se trata de crime de perigo abstrato (a probabili-
dade de haver dano, em face do apossamento da arma de fogo pelo menor ou deficiente 
é presumida pelo tipo penal).

25. Concurso de crimes: se a posse da arma for ilegal, caindo em mãos de menor 
de 18 anos ou portador de deficiência mental, ocorrerá concurso de delitos, devendo o 
agente responder tanto pela posse ilegal quanto pela omissão de cautela. Cremos que o 
tipo penal do art. 12 foi preciso ao indicar somente a posse ilegal de arma de fogo, pois 
quem tem a propriedade, reconhecida pelo Estado, respeitadas as regras impostas para 
tanto, quase sempre possui a referida arma de maneira regular. Quem é proprietário de 
arma, adquirida clandestinamente, torna-se, por óbvio, um possuidor ilegal. O contrário, 
entretanto, pode dar-se com maior regularidade. Uma arma de propriedade, por exemplo, 
da Polícia Militar, pode estar na posse do policial, no exercício da função, de maneira 
legal. Propriedade legalizada – e utilização do bem, conforme as regras estabelecidas pelo 
Estado – e posse ilegal são, como regra, incompatíveis. No entanto, propriedade legalizada, 
mas porte ilegal é situação viável.
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25-A. Confronto com o art. 242 da Lei 8.069/90: dispõe o art. 242 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente o seguinte: “Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou 
entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Pena 
– reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos”. Ora, enquanto o tipo penal do art. 13 desta Lei é 
omissivo e o elemento subjetivo é a culpa, no caso do art. 242 da Lei 8.069/90, cuida-se 
de conduta comissiva e o elemento subjetivo é o dolo. Portanto, ambos coexistem para 
aplicação conforme a hipótese do caso concreto.

26. Crime de menor potencial ofensivo: admite transação e os benefícios da Lei 
9.099/95.

27. Análise do núcleo do tipo: deixar de registrar (não inscrever em livro ou banco 
de dados apropriado) ocorrência policial (qualquer acontecimento que constitua fato típico, 
merecedor da lavratura de um boletim de ocorrência) e de comunicar (alertar, avisar) à 
Polícia Federal a perda (sumiço), furto (subtração de coisa alheia móvel, conforme art. 
155, CP), roubo (subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, 
nos termos do art. 157, CP) ou outras formas de extravio (desvio do destino próprio) de 
arma de fogo, acessório ou munição (ver os conceitos nas notas 7 a 9 ao art. 12). A con-
dição para o aperfeiçoamento do tipo penal é que o agente possua a guarda (vigilância) 
da arma de fogo, acessório ou munição, bem como decorra o prazo de 24 horas, após a 
perda do controle do destino do objeto material. Na realidade, o tipo não tem a melhor 
redação. Menciona que o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança 
e transporte de valores não pode deixar de registrar ocorrência policial e (forma aditiva?) 
comunicar à Polícia Federal a perda (não necessariamente constitui crime), o furto e o 
roubo (delitos) e outras formas de extravio (não necessariamente delituosas). Ora, se 
uma arma de fogo, sob sua guarda, toma rumo ignorado, por qualquer razão, é natural 
exigir-se, para melhor controle do Estado, o registro da ocorrência policial (há relevo 
para apuração e investigação estatal), porém, seria de se pressupor que, feita aquela co-
municação, a Polícia Federal (organismo componente da estrutura estatal) tenha ciência 
imediata. No mesmo sentido – e indo além – Delmanto argumenta que basta o registro 
da ocorrência policial (Leis penais especiais comentadas, p. 633). No entanto, para não 
configurar a infração penal, o agente tem dupla obrigação: registrar a ocorrência, em qual-
quer repartição policial estadual (responsável pela investigação), além de, oficialmente, 
comunicar à Polícia Federal. Pressupõe-se, por óbvio, que, se a ocorrência for registrada 
em delegacia da polícia federal, dispensa-se a comunicação. É interesse observar que a 
“desorganização estatal” no controle das armas de fogo, acessórios e munições já é pres-
suposta pelo legislador, pois a pessoa física também deve fazer dupla comunicação, acerca 
do extravio, furto ou roubo da arma ao distrito policial mais próximo, e, posteriormente 
(não há o exíguo prazo de 24 horas), à Polícia Federal. Se não o fizer, crime não há, mas 
ficará com o porte suspenso por determinado período (sanção administrativa), conforme 
prevê o art. 25 do Dec. 5.123/2004. No mais, bastaria ter inserido no tipo o extravio de 
arma de fogo, acessório ou munição. Mencionar furto ou roubo (e também a perda) foi 
desnecessário, pois constituem espécies de desvio da arma do seu destino apropriado. 

Nucci_LeisPenaisProcessuaisPenaisComentadas_V2_12ed_1218451.indb   27 15/03/2019   15:21:27



Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2 • NucciArt. 13

28

Seria o caso, então, de elencar todas as possibilidades típicas para isso se dar: apropriação 
indébita, estelionato, peculato-furto etc., o que não foi feito.

28. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é o proprietário ou diretor respon-
sável de empresa de segurança e transporte de valores que tenha, sob sua guarda, ainda 
que através de prepostos, armas de fogo, acessórios ou munições. O sujeito passivo é a 
sociedade. Secundariamente, é o Estado, pois faz parte do controle das armas, acessórios 
e munições que pretende ter, com eficiência.

29. Elemento subjetivo: é o dolo. Não se exige elemento subjetivo específico, nem 
se pune a forma culposa. É essencial considerar que o dolo é abrangente, razão pela qual 
o proprietário ou diretor precisa ser convenientemente informado da perda, furto, roubo 
ou qualquer forma de extravio, para que possa providenciar a imediata comunicação. Por 
outro lado, esse registro e comunicação podem ser feitos por prepostos. Se estes, porven-
tura, recebem a incumbência e não o fazem, não se pode responsabilizar criminalmente o 
proprietário ou diretor, uma vez que se está no âmbito penal e não na esfera civil, quando 
se poderia argumentar com a culpa in vigilando.

30. Prazo de 24 horas: menciona a lei o prazo em horas e não em dia, o que tem 
por fim reduzi-lo. Se o furto de uma arma ocorre às oito da manhã do dia 10 de abril, deve 
estar registrada a ocorrência e comunicada à Polícia Federal até às oito de manhã do dia 
11 de abril. Não seria suficiente, por exemplo, que o mencionado furto fosse comunicado 
ao órgão da Polícia Federal, às 18 horas, do dia 11 de abril. Embora se possa falar em ter 
havido o alerta um dia depois, fugiu-se ao período de 24 horas. Em nosso entendimento, 
deve-se agir com cautela nessa interpretação, buscando-se dar sentido razoável à apli-
cação da lei penal. Ilustrando, pode ter havido um extravio de armas em grande escala 
que conturbe o andamento e o funcionamento da empresa de segurança e transporte de 
valores, devendo, muitas vezes, esses valores, ali guardados, ser protegidos de imediato, 
com eficiência, até que, depois, se proceda às comunicações de praxe aos órgãos estatais, 
em relação às armas. Por outro lado, pode ocorrer maior lentidão na comunicação até que 
se faça o inventário de tudo o que foi desviado. Em suma, eventual atraso, por motivo de 
força maior, afeta o dolo do agente e evita a punição.

31. Objetos material e jurídico: o objeto material é a arma de fogo, o acessório 
ou a munição extraviada de alguma forma. O objeto jurídico é a segurança pública. Se-
cundariamente, o interesse estatal no controle das armas extraviadas.

32. Classificação: é crime próprio (somente pode ser praticado pelo proprietário ou 
diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores); formal (independe 
da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a segurança pública ou para o Estado); 
de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); omissivo (dei-
xar de fazer algo); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido, assim que 
decorridas as 24 horas previstas no tipo); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só 
pessoa); unissubsistente (cometido num único ato) e condicionado (depende do decurso 
do prazo fixado). Não admite tentativa.
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Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar,33-35 deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, 
manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso 
permitido, sem autorização36 e em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar:37-39-Q

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.40

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável,41 salvo 
quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

33. Análise do núcleo do tipo: o antigo art. 10 da Lei 9.437/97 foi desdobrado. A 
mera posse ilegal de arma concentrou-se no art. 12 da Lei 10.826/2003, enquanto o por-
te ilegal, com pena mais severa, passou ao art. 14 da mesma Lei. Portar (carregar consigo), 
deter (conservar em seu poder), adquirir (comprar mediante o pagamento de certo preço), 
fornecer (abastecer, prover), receber (aceitar algo de alguém), ter em depósito (possuir algo 
armazenado), transportar (carregar de um lugar a outro), ceder (transferir a posse) – me-
diante remuneração ou de modo gratuito, ou seja, sem qualquer ônus –, emprestar (ceder 
por tempo determinado), remeter (enviar de um lugar a outro), empregar (servir-se de 
algo, utilizar), manter sob guarda (conservar algo sob vigilância) ou ocultar (esconder). 
O objeto das condutas, constitutivas de tipo misto alternativo (tanto faz praticar uma 
delas, como várias, cometendo-se somente um delito), é a arma de fogo, o acessório e a 
munição, de uso permitido (quando há possibilidade legal de se obter a propriedade). 
Entretanto, as inúmeras condutas somente ganham contorno penal quando praticadas 
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A ausência do 
verbo vender não afasta a aplicação deste tipo penal, pois tal conduta está implícita em 
fornecer. Além disso, a previsão da venda, feita no art. 17 desta Lei, diz respeito ao exer-
cício de comércio, logo, situação habitual. No caso do art. 14, pode dar-se apenas uma 
vez. No mais, o crime previsto neste tipo é de perigo abstrato, ou seja, o Estado não quer 
cidadãos armados, sem o seu específico controle e autorização, por constituir conduta 
perigosa. Diante disso, não cabe prova em sentido contrário, pretendendo demonstrar que 
determinado acusado, portando arma de fogo, não representaria perigo à ordem pública. 
Trata-se da mesma ideia construída na Lei de Drogas, não se admitindo o porte de en-
torpecentes, por se tratar de conduta perigosa à saúde pública (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Na jurisprudência: STJ: “1. Hipótese em que o réu foi condenado como incurso nas 
sanções do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 porque transportava uma arma de fogo 
de uso permitido – revólver calibre 32 – municiado com 3 cartuchos picotados. 2. Este 
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o artigo em questão 
busca tutelar a segurança pública, colocada em risco com a posse ou porte de arma, 
acessório ou munição à revelia do controle estatal, não impondo à sua configuração, pois, 
resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão. 3. Basta o simples porte ou posse de 
arma de fogo, munição ou acessório, em desacordo com determinação legal ou regula-
mentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato 
da arma não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. 4. Recurso provido” (REsp 
1745264 – SP, 5.ª T., rel. Jorge Mussi, j. 16.08.2018, v.u.); “1. A jurisprudência desta Cor-
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te Superior é pacífica em classificar o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 como de mera 
conduta e de perigo abstrato. Para realizá-lo, então, basta incorrer dolosamente na ação 
proibida, ou melhor, praticar os verbos que constituem o núcleo do tipo somados ao 
respectivo elemento normativo. Precedentes. 2. O recorrido foi preso em flagrante en-
quanto portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido, municiada, em via pública, 
no percurso entre o trabalho de ‘vigia’ e sua residência, após o término do expediente 
laboral. 3. No caso, não parece aceitável admitir que o recorrido estivesse sob influência 
de coação moral irresistível, até porque, quando praticou a conduta proibida, estava fora 
do horário e de seu ambiente de trabalho, livre, portanto, da relação de subordinação que 
o obrigava a portar arma de fogo de modo ilegal, conforme conclusão do Tribunal a quo. 
Sob esse prisma, não há por que supor a indução do comportamento delitivo por força 
externa determinante, infligida pelo empregador do recorrido. A verdade é que não há 
espaço para aplicação da regra disposta no art. 22 do CP. 4. A relação de subordinação, 
como elemento do contrato de trabalho, não justifica comportamento contrário ao Di-
reito fora dos limites do contexto laboral. 5. A inexigibilidade de conduta diversa somen-
te funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrá-
ria à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação. 6. 
Ademais, não é possível confundir ‘a atividade exercida pelo réu (vigia) com a de um 
vigilante (profissional contratado por estabelecimentos financeiros ou por empresa es-
pecializada em prestação de serviços de vigilância e transporte de valores), cuja categoria 
é regulamentada pela Lei nº 7.102/83, ao qual é assegurado o direito de portar armas de 
fogo, quando em efetivo exercício da profissão’ (REsp 1221960/SP, Rel. Ministro Og Fer-
nandes, sexta turma, julgado em 22/02/2011, DJe 09/03/2011). 7. Recurso especial pro-
vido para restabelecer a sentença penal condenatória” (REsp 1456633 – RS, 5.ª T., rel. 
Reynaldo Soares da Fonseca, 05.04.2016, v.u.). TJAP: “1) O crime de porte de munição 
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regula-
mentar, encontra-se capitulado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, e sua consumação 
exige somente que o agente pratique a conduta nele descrita, prescindindo, pois, da 
produção de qualquer resultado naturalístico. É, pois, delito de mera conduta que visa 
proteger a segurança pública e a paz social. Diz-se de mera conduta porque basta à sua 
configuração a realização da figura nele descrita. O dano ao bem jurídico que se busca 
proteger é presumido, não havendo necessidade de comprovar a situação de perigo, sen-
do por isso conhecido também como crime de perigo abstrato (STJ, HC 334456-RS, DJE 
26/02/2016). 2) Não cabe falar em atipicidade material em razão da incidência do prin-
cípio da intervenção mínima do direito penal, uma vez que o legislador elegeu a crimi-
nalização da citada conduta como necessária à proteção da segurança pública e da paz 
social. 3) Apelo desprovido” (Ap. 0056749-88.2014.8.03.0001 – AP, Câmara Única, rel. 
Stella Simonne Ramos, 06.12.2016, v.u.). TJAC: “1. O tipo previsto no art. 14, caput, da 
Lei n.º 10.826/2003, é crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz com a 
simples posse ou guarda da munição ou cartucho, posto que inexiste autorização legal ou 
regulamentar para esse fim, como ocorre no caso dos autos. 2. Inarredável a convalidação 
do édito condenatório. 3. Apelação não provida” (Ap. 0000044-23.2011.8.01.0004 – AC, 
Câmara Criminal, rel. Francisco Djalma, 12.11.2015). TJAL: “O crime de porte ilegal de 
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arma de fogo, dentro da qualificação conferida pela doutrina, é tido como de mera con-
duta e de perigo abstrato e, portanto, o fato de o réu portar arma, independentemente da 
comprovação de sua potencialidade lesiva, já caracteriza o crime previsto no artigo 14 da 
Lei 10.826/03, até porque o bem jurídico protegido não é a incolumidade física, mas a 
segurança pública” (Ap. 0015843-88.2011.8.02.0001 – AL, Câmara Criminal, rel. Sebastião 
Costa Filho, 15.06.2016, v.u.). TJAM: “O fato da munição ter sido apreendida na posse 
dos apelantes mostra-se suficiente para configurar a figura típica do art. 14 da Lei n.º 
10.826/2003, sendo irrelevante o fato da munição não estar acompanhada de um artefa-
to apto a detoná-la” (Ap. 0210426-82.2012.8.04.0001 – AM, 1.ª Câmara Criminal, rel. 
João Mauro Bessa, 11.07.2016). TJAP: “1) O crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 
é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável a ocorrência 
de prejuízo efetivo para a sociedade” (Ap. 0005975-85.2013.8.03.0002 – AP, Câmara 
Única, rel. Manoel Brito, 29.03.2016, v.u.). TJBA: “1. Para a caracterização do crime de 
porte de arma previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, a lei especial requer apenas a pro-
babilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva, tratando-se, por conseguinte, de deli-
to de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva. 2. Assim, o 
simples porte de arma de fogo, sem autorização legal, é bastante para incidir os tipos 
penais dos arts. 14 e 16 da lei em apreço, já que a conduta coloca em risco a incolumida-
de pública, independentemente de a arma ser comprovadamente eficaz, estar municiada 
ou não” (Ap. 0002658-61.2015.8.05.0032 – BA, 1.ª Câmara Criminal – 1.ª T., rel. Luiz 
Fernando Lima, 01.06.2016). TJRS: “O simples fato de portar arma de fogo e munições 
de uso permitido configura a conduta típica prevista no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por 
se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segu-
rança coletiva” (AC 70067948521 – RS, 1.ª Câmara Criminal, rel. Honório Gonçalves da 
Silva Neto, 25.05.2016, v.u.). TJSP: “Artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03. Conduta de 
manter sob sua guarda, em casa, um revólver calibre 38, municiado com seis cápsulas 
íntegras, bem como outras nove no interior do seu carro. Configuração. Materialidade e 
autoria demonstradas. Prova oral e pericial. Confissão judicial da posse da munição. 
Negativa da propriedade da arma, que guardava a pedido do dono. Depoimentos dos 
policiais militares que realizaram a prisão em flagrante. Suficiência da posse da arma de 
terceiro para a condenação” (Ap. 0000028-31.2014.8.26.0372 – SP, 16.ª Câmara de Direi-
to Criminal, rel. Otávio de Almeida Toledo, 02.08.2016, v.u.). TJDFT: “I – Evidenciado 
que o réu mantinha sob sua guarda, portou e buscou ocultar dos policiais munições de 
uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 
imperiosa se mostra a condenação pelo crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03. II – 
Pena privativa de liberdade e pecuniária reduzidas, porquanto fixadas em patamar ex-
cessivo. III – Recurso conhecido e parcialmente provido” (APR 20140710294973 – DFT, 
3.ª Turma Criminal, rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 03.08.2017, v.u.). TJES: “Compro-
vadas a materialidade delitiva e a respectiva autoria, a condenação pela prática do crime 
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é medida que se impõe, sobretudo 
quando os depoimentos testemunhais, aliados à confissão do réu, demonstram que ele 
portava uma espingarda sem possuir autorização. O simples fato de portar ilegalmente 
arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar 
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de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. Precedentes do 
STJ” (Ap. 0001135-88.2010.8.08.0037 – ES, 1.ª Câmara Criminal, rel. Ney Batista Couti-
nho, 15.03.2017, v.u.).

33-A. Princípio da insignificância: consultar a nota 54-A infra. Na jurisprudên-
cia: STJ: “III – Nada obstante, observo que esta Corte, acompanhando entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância 
quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de ar-
mamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam 
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, pelo que entendo ser o caso de concessão 
de habeas corpus de ofício. IV – In casu, a situação apresentada está mais próxima das 
hipóteses em que se reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignifi-
cância, possuindo, assim, a nota de excepcionalidade que autoriza a incidência do referido 
princípio, porquanto apreendido 1 (um) cartucho, de uso permitido, desacompanhado 
de arma de fogo. Agravo regimental não conhecido, no entanto, concedendo a ordem, 
de ofício” (AgRg no AREsp 1337873 – RS, 5.ª T., rel. Felix Fischer, j. 16.10.2018, v.u.).

34. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito 
passivo é a sociedade.

35. Elemento subjetivo: é o dolo. Não há elemento subjetivo específico, nem se 
pune a forma culposa.

36. Norma penal em branco: para a exata inteligência deste tipo penal, torna-se 
essencial checar a legislação extrapenal, estabelecendo os critérios para a concessão de 
autorização e para os específicos termos da mencionada autorização. Há dispositivos 
previstos em lei e em regulamentos. Conferir o disposto no Decreto 9.493/2018.

37. Objetos material e jurídico: o objeto material pode ser a arma de fogo, o aces-
sório ou a munição de uso permitido. O objeto jurídico é a segurança pública.

38. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa). Nesse 
sentido: TJDFT: “O crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 é comum, não se exi-
gindo qualidade especial daquele que o pratica. Vale dizer, não se trata de crime de mão 
própria, admitindo-se o concurso de agentes. Tanto mais quando ambos praticam, isolada 
ou simultaneamente, alguma das condutas descritas na norma penal incriminadora. Pre-
cedente do STJ. Comprovado que o apelante ocultou arma de fogo de uso permitido sob 
o banco do passageiro do veículo de propriedade do corréu, que assumiu a propriedade 
da arma e a transportava, adequada a sentença condenatória” (AC 20140310329360APR 
– DFT, 2.ª Turma Criminal, rel. Souza e Avila, 28.04.2016, v.u.); mera conduta (indepen-
de da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo abstrato (a 
probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, 
é presumido pelo tipo penal) – conferir: STJ: “1. A jurisprudência desta Corte Superior 
é pacífica em classificar o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 como de mera conduta e 
de perigo abstrato. Para realizá-lo, então, basta incorrer dolosamente na ação proibida, 
ou melhor, praticar os verbos que constituem o núcleo do tipo somados ao respectivo 

Nucci_LeisPenaisProcessuaisPenaisComentadas_V2_12ed_1218451.indb   32 15/03/2019   15:21:27



Armas Art. 14

33

elemento normativo. Precedentes” (REsp 1456633 – RS, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da 
Fonseca, j. 05.04.2016, DJe 13.04.2016, v.u.) –; de forma livre (pode ser cometido por 
qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo 
(a consumação ocorre em momento definido), nas modalidades adquirir, fornecer, receber, 
ceder, emprestar, remeter, empregar, porém permanente (a consumação se prolonga no 
tempo) nas formas portar, deter, ter em depósito, transportar, manter sob guarda e ocultar; 
unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); unissubsistente (cometido num 
único ato) ou plurissubsistente (cometido em vários atos), conforme o meio eleito pelo 
agente. Admite tentativa na forma plurissubsistente.

39. Porte ilegal de acessórios e munições: não era objeto de previsão na Lei 
9.437/97, tornando-se típica pela redação do art. 14. Parece-nos correta a postura do 
legislador. Quer-se, no Brasil, efetivar o controle estatal de armas de fogo em geral, con-
tando, para tanto, com os acessórios – igualmente perigosos – bem como levando-se 
em conta a munição – sem a qual a arma de fogo é inútil. Surpreender alguém portando 
grande quantidade de munição, por exemplo, sem autorização legal, pode ser conduta 
mais grave que o singelo porte de um revólver calibre 38, devidamente registrado. Logo, 
não vemos infringência a nenhum princípio penal, mormente o da proporcionalidade, 
devendo o magistrado, por ocasião da individualização da pena, levando em conta o 
disposto no art. 59 do Código Penal, fixar a pena-base para mais ou para menos. Nessa 
ótica: STJ: “Na linha de precedentes desta Corte, para a configuração do delito previsto 
no art. 16 da Lei 10.826/2003, basta o porte de munição de uso proibido ou restrito sem 
a devida autorização da autoridade competente. 2. O aludido crime previsto no art. 16 
da Lei 10.826/2003 visa resguardar a incolumidade pública, sendo presumida, por Lei, a 
ofensividade ao bem jurídico tutelado, que decorre da mera conduta de portar munição de 
arma de fogo, a qual, portanto, é, em tese, típica. Não há, dessa forma, como ser acolhida a 
tese da defesa, relativa à atipicidade material da conduta, mormente na hipótese dos autos 
em que o paciente foi surpreendido por Policiais Civis, portando 16 cartuchos, calibre 
40, todos com capacidade para sofrer deflagração e sendo adequados para armas do tipo 
pistola e submetralhadora, consoante o Laudo de Exame de Munição” (HC 112553 – RJ, 
5.ª T., rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 18.03.2010, v.u.). TJRO: “(...) Transportar muni-
ção, por si só, configura a prática do delito do art. 14 da Lei n. 10.826/03, pois o núcleo 
do tipo prevê, explicitamente, que tal conduta é antijurídica, bem como que se trata de 
delito de perigo abstrato, que prescinde de comprovação do efetivo risco à paz pública 
(...)” (Ap. 0003816-94.2016.8.22.0501 – RO, 2.ª Câmara Criminal, rel. Valdeci Castellar 
Citon, 26.04.2017, v.u.).

39-A. Porte de arma desmuniciada: constitui crime. Não aquiescemos à posição 
daqueles que consideram fato atípico o porte não autorizado de arma de fogo, somente 
pelo fato de estar sem munição à vista, leia-se, apreendida juntamente com a referida 
arma. Ora, a conduta é igualmente perigosa para a segurança pública. Pode o agente 
carregar a arma de fogo sem munição e, ao atingir determinado ponto, onde está a vítima 
em potencial, conseguir a munição das mãos de um comparsa. Por isso, carregar tanto 
a arma quanto a munição, mesmo que separadamente, é delito. Igualmente: Delmanto 
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(Leis penais especiais comentadas, p. 640); César Dario Mariano da Silva (Estatuto do 
desarmamento, p. 95). Na jurisprudência: a.1) configura delito: STF: “A questão relativa à 
atipicidade ou não do porte ilegal de arma de fogo sem munição ainda não foi pacificada 
pelo Supremo Tribunal Federal. Há precedentes tanto a favor do reconhecimento da atipi-
cidade da conduta (HC 99.449, rel. para o acórdão min. Cezar Peluso, DJ de 12.02.2010), 
quanto no sentido da desnecessidade de a arma estar municiada (HC 96.072, rel. min. 
Ricardo Lewandowski, DJe de 09.04.2010; RHC 91.553, rel. min. Carlos Britto, DJe de 
21.08.2009). Há que prevalecer a segunda corrente, especialmente após a entrada em 
vigor da Lei 10.826/2003, a qual, além de tipificar até mesmo o simples porte de munição 
(art. 14), não exige, para a caracterização do crime de porte ilegal de arma de fogo, que 
esta esteja municiada, segundo se extrai da redação do art. 14 daquele diploma legal” 
(HC 96759 – CE, 2.ª T., rel. Joaquim Barbosa, 12.06.2012); “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 – RJ, 
1.ª T., rel. Ricardo Lewandowski, 16.03.2010, v. u.); “1. O porte ilegal de arma de fogo é 
crime de perigo abstrato, consumando-se pela objetividade do ato em si de alguém levar 
consigo arma de fogo, desautorizadamente e em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar. Donde a irrelevância de estar municiada a arma, ou não, pois o crime de 
perigo abstrato é assim designado por prescindir da demonstração de ofensividade real. 
2. Recurso improvido” (RHC 91.553 – DF, 1.ª T., rel. Carlos Britto, 23.06.2009, v.u.). STJ: 
“A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que o porte de arma 
desmuniciada se insere no tipo descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003, por ser delito de 
perigo abstrato, cujo bem jurídico é a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante 
a demonstração de efetivo caráter ofensivo por meio de laudo pericial (AgRg nos EAREsp 
260.556/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/3/2014, 
DJe 3/4/2014)” (AgRg no AREsp 758847 – SP, 6.ª T., rel. Nefi Cordeiro, 13.12.2016, 
v.u.). TJAP: “O porte de arma desmuniciada se insere no tipo descrito no art. 14 da Lei 
10.826/2003, por ser crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a segurança pública e 
a paz social” (Ap. 0005895-24.2013.8.03.0002 – AP, Câmara Única, rel. Agostino Silvério, 
01.03.2016, v.u.). TJPI: “1. O fato da arma estar municiada não configura um maior grau 
de reprovabilidade da conduta, uma vez que os atos praticados pelo réu não desbordam 
daquela ordinária do tipo penal, pois a punição ali contida refere-se ao porte com a arma 
municiada ou sem munição, não havendo nenhuma distinção” (AC 201500010080217 – 
PI, 2.ª Câmara Especializada Criminal, rel. Joaquim Dias de Santana Filho, 15.06.2016, 
v.u.). TJTO: “O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é delito de perigo abstrato, 
em que se busca punir, de forma preventiva, as condutas descritas no tipo penal. 5. Nos 
termos da jurisprudência do STF e do STJ, consuma-se o porte ilegal com a prática de 
qualquer das condutas elencadas no art. 14 da Lei 10.826/03, sem autorização ou em de-
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sacordo com determinação legal, sendo irrelevante que a arma esteja desmuniciada” (AC 
0000096-32.2016.827.0000 – TO, 2.ª Câmara Criminal, 1.ª T., rel. Célia Regis, 31.05.2016, 
v.u.); a.2) não configura: STF: “Arma de fogo. Porte ilegal. Arma desmuniciada, sem 
disponibilidade imediata de munição. Fato atípico. Falta de ofensividade. Atipicidade 
reconhecida. Absolvição. HC concedido para esse fim” (HC 99.449 – MG, 2.ª T., rel. para 
acórdão Cezar Peluso, 25.08.2009, m. v.).

39-B. Arma desmontada: depende do caso concreto. Se estiver ao alcance do 
agente, como, por exemplo, dentro de uma bolsa, deve-se considerar crime, pois há 
quem monte uma arma em segundos, inclusive com a inserção de munição, represen-
tando perigo à sociedade. Porém, se a arma está desmontada, no porta-malas de um 
veículo, devidamente acondicionada em caixa lacrada, não nos parece crime, uma vez 
que o proprietário pode estar levando-a para a casa de campo, por exemplo. Na juris-
prudência: TJSC: “O fato de a arma estar desmontada não permite o reconhecimento da 
atipicidade material da conduta pela ausência de ofensividade, pois se trata de crime de 
mera conduta e perigo abstrato, que se consuma com o simples porte ilegal do artefato 
bélico” (Ap. 0002451-24.2010.8.24.0189 – SC, 1.ª Câmara Criminal, rel. Carlos Alberto 
Civinski, 31.05.2016, v.u.).

39-C. Arma quebrada e inapta para qualquer disparo: não é crime. Carregar 
uma arma desmuniciada é algo diverso de ter consigo arma completamente inapta a 
produzir disparo, afinal, cuida-se de delito impossível; a segurança pública não corre 
risco nesse caso; nem argumentemos com o fato de uma arma quebrada poder intimidar 
alguém, em caso de roubo, pois arma de brinquedo também pode e isso não significa 
ser figura enquadrável no art. 14 desta Lei; depende de laudo pericial para atestar a sua 
imprestabilidade, o mesmo valendo para acessório e munição. Em igual prisma: Delmanto 
(Leis penais especiais comentadas, p. 638-639); César Dario Mariano da Silva (Estatuto 
do desarmamento, p. 94-95). Na jurisprudência: STJ: “2. Na hipótese, contudo, em que 
demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), 
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. Ordem concedida” (HC 445.564 – SP, 6.ª T., rel. Maria Thereza de 
Assis Moura, j. 15.05.2018, v.u.).

39-D. Erro de tipo e de proibição: é possível a ocorrência tanto de um quanto de 
outro. O erro de tipo baseia-se na falsa percepção quanto a um dos elementos componen-
tes do tipo penal incriminador (ex.: pensa o agente estar carregando consigo uma arma 
de brinquedo, quando se trata de arma de fogo). O erro de proibição surge em relação à 
falsa percepção do agente quanto à ilicitude da conduta (ex.: imagina o agente, de modo 
justificável, que portar um acessório de arma de fogo é conduta lícita, pois desconhece 
o novo preceito – art. 14, Lei 10.826/2003 – já que ficou muito tempo fora do Brasil e 
somente tinha ciência do conteúdo da anterior Lei 9.437/97).

39-E. Concurso com crime de dano: parece-nos deva o delito de perigo ser absor-
vido pelo de dano. Aquele que possui ou porta (tanto faz) arma de fogo, sem autorização 
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legal, é punido porque coloca em risco a segurança pública, ou seja, a qualquer momento 
pode fazer uso do instrumento e o Estado nem mesmo sabia da sua existência, o que 
torna mais fácil a obtenção da arma e, logicamente, o uso indevido. No entanto, se mata 
ou rouba alguém, valendo-se dessa arma, torna-se evidente que o crime de dano – que se 
queria evitar punindo o delito de perigo – foi atingido. Absorvido será pelo delito mais 
grave. É o que o ocorre no cenário dos outros crimes de perigo (ex.: no contexto dos 
crimes de trânsito, não se pune o racha se o agente, ao praticá-lo, provocou a morte de 
alguém; o homicídio consome o delito de perigo). Entretanto, se os fatos forem comple-
tamente diversos, em cenários diferentes, pode haver concurso de infrações, punindo-se 
o agente tanto pelo crime de perigo quanto pelo de dano. O elemento relevante para 
avaliação diz respeito ao momento de posse ou porte da arma, ou seja, se no momento 
da prática do delito de dano (ocorre absorção) ou se em momento anterior ou posterior, 
totalmente desvinculado (concurso de infrações). Na jurisprudência: a.1) não absorção: 
STJ: “‘A conduta de portar armas ilegalmente não pode ser absorvida pelo crime de roubo, 
quando resta evidenciada a existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência 
entre as condutas ou subordinação, não incidindo, portanto, o princípio da consunção’ 
(HC 108.232/MG, 5.ª T., rel. Min. Laurita Vaz, DJ 22.09.2008)” (REsp 1127654 – PR, 5.ª 
T., rel. Arnaldo Esteves Lima, 29.04.2010, v.u.); TJSC: “O artigo 14 da Lei 10.826/2003 
apresenta multiplicidade de condutas, entre elas ‘portar’ arma de fogo, de uso permitido, 
sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inadmissível 
cogitar de absorção, se o crime permanente já se consumara quando do uso da arma ao 
ensejo da caça de animal silvestre” (Ap. 2005.004884-7, Anita Garibaldi, 1.ª C., rel. Amaral 
e Silva, 26.04.2005, v.u.); a.2) absorção: STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior de 
Justiça orienta no sentido de que o crime de homicídio absorve o de porte ilegal de arma 
de fogo quando as duas condutas delituosas guardem, entre si, uma relação de meio e 
fim estreitamente vinculadas” (HC 126944 – MS, 5.ª T., rel. Jorge Mussi, 04.03.2010, v.u.).

39-F. Confronto com o art. 19 da Lei das Contravenções Penais: remetemos o 
leitor para os comentários feitos, nesse contexto, ao Decreto-lei 3.688/41 (nota 48 ao art. 
19). Porém, antecipamos a nossa visão pela inaplicabilidade do porte de arma branca, por 
completa ausência de previsão legal para tutelar esse tipo de arma (registro, autorização 
para porte etc.) e por integral lesão à taxatividade, ou seja, não fixa o tipo qual arma se 
pode carregar (uma faca de cozinha? Um garfo) e qual não é possível (uma lança? Uma 
espada?). Será sempre uma decisão subjetiva, o que afronta a legalidade no direito penal. 
Porém, há julgado do STJ validando a vigência do referido art. 19 para efeito de outras 
armas, diversas da arma de fogo. Conferir: STJ: “Conforme entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pelo art. 10 
da Lei n. 9.437/1997, mas simplesmente derrogado, uma vez que subsiste, mesmo com a 
implantação do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003), a contravenção de portar 
arma branca. (…) Assim, mesmo se tratando de porte de arma imprópria, deve-se aferir o 
contexto fático e o potencial de lesividade. Deste modo, observo que, no caso em exame, 
o paciente trazia consigo uma faca de 18 cm de lâmina (laudo – e-STJ, fl. 71) dentro de 
uma mochila quando caminhava à noite na região central de Belo Horizonte (denúncia 
– e-STJ, fls. 14-15). A notitia criminis, outrossim, foi no sentido de que o paciente teria 
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agredido moradores de rua (e-STJ fl. 44), condições que atraem a incidência da mencio-
nada contravenção. Recurso ordinário desprovido” (RHC 66979 – MG, 5.ª T., rel. Gurgel 
de Faria, 12.04.2016, m.v.). O julgamento se deu por 3 votos pela mantença do art. 19 e 
2 votos contrários. Concordamos com o teor dos votos vencidos. Esclarece o Ministro 
Ribeiro Dantas: “A questão que se controverte é o alcance semântico da elementar arma, 
constante no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. Os arts. 18 e 19 do decreto supracita-
do foram derrogados pela Lei n. 9.437/1997, que, por sua vez, foi ab-rogada pela Lei n. 
10.826/2003. Isso porque, caso se trate de arma de fogo, acessórios ou munições, pelo 
critério temporal e especialidade, a matéria é integralmente regida pela Lei n. 10.826/2003. 
Como não houve expressa revogação dos citados dispositivos da Lei de Contravenções, 
o mais correto é entender que subsiste a contravenção em relação a quaisquer armas que 
exijam prévio deferimento de licença, não abrangidas, obviamente, pelas normas da Lei 
n. 10.826/2003. Pela simples leitura dos tipos dos arts. 18 e 19, constata-se que se trata 
de normas penais em branco, haja vista a expressa delegação legal ou infralegal para 
estabelecer critérios para a concessão de licença administrativa da arma, para posterior 
exercício concreto do poder de polícia por ato administrativo negocial. Por conseguinte, 
é elementar do tipo a exigência administrativa prévia de licença para o porte da arma e 
sua inobservância pelo autor da conduta. Na hipótese em liça, não há qualquer norma 
regulamentar acerca do porte de arma branca no ordenamento jurídico brasileiro, por 
conseguinte, impossível que esse porte esteja em desconformidade com determinação 
legal ou regulamentar, elementar do tipo. Em respeito à legalidade penal, um dos valores 
mais caros ao Estado Constitucional Democrático, malgrado haja decisões contrárias desta 
Corte, conclui-se ser a conduta de portar arma branca formalmente atípica, pois não se 
subsume ao tipo do art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. Nesse diapasão, a interpretação 
lógico-sistemática dos dispositivos em comento trilha a mesma conclusão, sob pena de 
teratologia. Primeiramente, se a extensão semântica da elementar ‘arma’ equivaler à arma 
imprópria e prescindir de exigência de prévia licença de autoridade, o porte de todo e 
qualquer instrumento minimamente dotado de lesividade haveria de ser típico, desde arma 
branca, um pedaço de madeira, outros instrumentos de construção civil, até mesmo um 
espeto de carne, por exemplo. Ademais, por hipótese, adotada a tese extensiva de arma, 
aplicando-a ao art. 18 do Decreto-lei n. 3.688/1941, culminaria na iníqua tipicidade da 
conduta de simplesmente ter em depósito ou vender arma branca, ou qualquer outro 
instrumento potencialmente lesivo, porquanto, consoante a tese extensiva, desnecessária a 
permissão da autoridade para a prática de tais atos, do mesmo modo que a contravenção 
do art. 19 do diploma legal em tela. Outrossim, entender como típico o porte de arma 
branca viola frontalmente o princípio da intervenção mínima, em especial seu caráter 
subsidiário. Com efeito, todo o instrumental do ordenamento jurídico coopera para a 
proteção dos bens jurídicos, não só o Direito Penal, que, entrementes, é a ultima ratio 
dentre todos os meios de controle social, somente podendo intervir se falharem os ou-
tros. Se o porte de arma branca nem sequer constitui ilícito civil ou administrativo, seria 
contrassenso alçá-lo aos rigores do Direito Penal”. Do voto do Ministro Reynaldo Soares 
da Fonseca: “É verdade que os precedentes da Quinta e Sexta Turmas que detectei não 
são recentes e estão na mesma linha da diretriz fixada pelo eminente Relator, Ministro 
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Gurgel de Faria, em seu voto. Nessa linha de raciocínio, a edição da Lei n. 9.437/1997 não 
revogou o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção quanto 
ao porte de arma branca. Portanto, vou acompanhar a jurisprudência do Tribunal nos 
próximos julgamentos. Neste, aqui, vou registrar minha posição no sentido da revogação 
do mencionado art. 19 pela Lei nova, exatamente, em função da questão da tipicidade 
penal: ‘Trazer consigo arma, fora de casa ou de dependência desta, sem licença da au-
toridade.’ Não existe, data venia, órgão que possa expedir licença de autorização para a 
compra ou porte de arma branca. Por exemplo, para se ter um canivete ou uma faca em 
zona rural ou mesmo em um centro urbano, não se exige licença ou autorização. E nós 
sabemos que, no mundo rural, a faca, independentemente do noticiado fato concreto, é 
um instrumento, inclusive, para se cortar capim, para se fazer caminhos de locomoção 
etc. Em suma, é um meio de trabalho e de sobrevivência. Assim, a partir da tese jurídica 
fixada nos precedentes lembrados, o cidadão que portar faca ou canivete poderá ser 
considerado contraventor penal. Isso me preocupa muito”.

39-G. Legítima defesa e estado de necessidade: a ocorrência da utilização de 
arma de fogo em legítima defesa ou estado de necessidade, ainda que configure qualquer 
tipo penal da Lei 10.826/2003, afasta a possibilidade de punição do agente. Afinal, a si-
tuação maior – de licitude – para a proteção da integridade física própria ou de terceiro, 
envolve e absorve o delito de perigo, relativo à posse ou porte de arma de fogo, acessório 
ou munição irregular.

39-H. Inexigibilidade de conduta diversa: configura causa supralegal de exclusão 
da culpabilidade, hoje consagrada pela maioria da doutrina e da jurisprudência pátrias. 
Logo, se devidamente provada pelo agente, deve ser ele absolvido, excluindo-se a culpa-
bilidade, quando houver, por exemplo, um homicídio cometido nessas circunstâncias. 
Assim ocorrendo, absorvida fica a infração penal relativa à posse ou porte de arma de 
fogo ilegal, não havendo sentido em se punir a conduta menos grave, quando o Estado 
já reconheceu a inexigibilidade (ausência de censura) da conduta mais grave. Porém, é 
preciso que o acusado apresente provas da excludente de culpabilidade. Do contrário, 
seria fácil e simples alegar uma excludente excepcional, mas não provar. Na jurisprudên-
cia: TJPR: “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. O delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato, 
de forma que basta a realização da conduta descrita no tipo para que esteja caracteriza-
do o delito em tese, não necessitando de efetiva lesão ou pretensa lesão ao bem jurídico 
tutelado, no caso, a incolumidade pública” (AC 1357709-8 – PR, 2.ª Câmara Criminal, 
rel. Luís Carlos Xavier, 01.10.2015, v.u.).

39-I. Possuir ou portar mais de uma arma de fogo, acessório ou munição: 
configura-se crime único, se no mesmo contexto. Assim, o agente que possui, em sua 
residência, por exemplo, dois revólveres, calibre 38, não registrados, comete um único 
delito (art. 12 desta Lei). Se portar ambos, igualmente, há crime único (art. 14 desta Lei). 
No entanto, se possuir um revólver calibre 38, não registrado, na casa de campo, carre-
gando consigo uma outra arma para onde quer que vá, pensamos haver dois delitos, pois 
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os cenários são totalmente diversos (art. 12 + art. 14 desta Lei). Na jurisprudência: TJRS: 
“A conduta de portar ilegalmente duas armas não cria a figura do delito continuado ou 
mesmo concurso formal de crimes. Trata-se de crime único, porque há uma única ação, 
com lesão de um único bem jurídico, a segurança coletiva” (Ap. 70013341417, Porto 
Alegre, 7.ª C., rel. Sylvio Baptista Neto, 22.12.2005, v.u.).

39-J. Posse e porte de arma de fogo por membros do Ministério Público e da 
Magistratura: em primeiro lugar, é fundamental que a arma de fogo seja devidamente 
registrada – há conhecimento da sua existência pelo Estado – bem como seja de uso permi-
tido. Se o promotor ou juiz possuir arma de numeração raspada, por exemplo, sem registro, 
portanto, comete o crime previsto no art. 16, IV, desta Lei. No entanto, constituindo arma 
de fogo devidamente registrada, o direito ao porte independe de qualquer autorização da 
Polícia Federal, em função da Lei 10.826/2003. Tal situação se dá pelo fato de haver lei espe-
cífica, regendo cada uma das carreiras e considerando o porte como prerrogativa inerente 
à função (art. 42, Lei 8.625/93 – MP; art. 33, V, Lei Complementar 35/79 – Magistratura). 
Assim já interpretavam, sob a vigência da Lei 9.437/97, Luiz Flávio Gomes e William Terra 
de Oliveira (Lei de armas de fogo, p. 124-125). Ora, a finalidade do porte não é, por evidente, 
ligada à necessidade da pessoa comum de ter que demonstrar ao Estado a sua necessidade 
e capacitação para obter essa autorização. Essa prerrogativa funcional das carreiras men-
cionadas faz presumir a necessidade e a capacitação. Ressaltemos, no entanto, que a Polícia 
Federal vem fazendo, na prática, interpretação restritiva dessa prerrogativa. Exemplo: para 
que um magistrado adquira um simples revólver calibre 38 deve, para conseguir o mero 
registro (nem se fala em porte), fazer teste de tiro. Se bem-sucedido, registra-se a arma 
de fogo e o porte é consequência natural disso. Pergunta-se: e se falhar, não acertando a 
tal silhueta, conforme os critérios do examinador? Não podendo a Polícia Federal evitar 
a concessão de porte, pois sabe que é prerrogativa funcional, invade o campo do registro 
e nega-se a fazê-lo. A conduta é ilegal e configura abuso de autoridade, se doloso, mas, 
no mínimo, é infração funcional. Quem tem direito ao mais (portar a arma), sem fazer 
qualquer teste de aptidão psicológica ou instrumental, é óbvio que pode providenciar o 
singelo registro de arma de uso permitido. Esclareça-se, ainda, que magistrados e membros 
do MP podem obter e portar armas de uso restrito; nesse caso, adquirir a arma depende 
de autorização prévia do Exército, assim como o seu registro.

39-K. Legítima defesa potencial: portar arma, sem autorização legal, sob o pre-
texto de estar ameaçado de morte por alguém não pode ser motivo para excluir a ilicitude 
da conduta. O mesmo se diga da desculpa de se portar arma de fogo para proteção, pois 
a criminalidade anda violenta e crescente. Nessa ótica: TJPI: “1. O Superior Tribunal de 
Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 
10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem 
a devida autorização, tipifica a conduta. 2. O Estatuto do Desarmamento não faz previsão de 
causas que possam excluir a tipicidade. A conduta de possuir ou portar arma não comporta 
exceções como o caso, por exemplo, de defesa pessoal” (Ap. Crim. 2015.0001.009048-0 – 
PI, 1.ª Câmara Especializada Criminal, rel. Edvaldo Pereira de Moura, 31.05.2017, v.u.). 
TJRJ: “Não legitima o porte de arma a alegação de que se destinava a ‘prevenir’ agressão a 
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si próprio, por suposta ameaça de morte recebida pouco antes ou a impedir a renovação 
de agressão a terceiro, após interrupção em anteriores. Inexistência de legítima defesa 
‘potencial’ ou ‘preventiva’” (Ap. 2005.050.04595, São Gonçalo, 7.ª C., rel. Maria Zélia Pro-
cópio da Silva, outubro de 2005, v.u.). TJSC: “‘O ordenamento jurídico não comporta as 
excludentes de ‘legítima defesa preventiva’ ou ‘estado de necessidade virtual’, de forma que a 
simples alegação de estar sofrendo ameaças não justifica a conduta de portar armas ilegais, 
até porque a intenção do Estatuto do Desarmamento foi obstar a banalização do uso de 
armas de fogo, evitando que conflitos corriqueiros terminem em agressões a tiros’ (TJMG, 
Apelação Criminal n. 1.0338.13.001637-5/001, de Itaúna, rel. Des. Renato Martins Jacob, 
Segunda Câmara Criminal, j. 17.7.2014)” (Ap. 0004870-25.2013.8.24.0023 – SC, 1.ª Câmara 
Criminal, rel. Marli Mosimann Vargas, 14.06.2016, v.u.). Em sentido contrário: TJRS: “1. 
Réu condenado como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003, às 
penas de 2 anos de reclusão e de 10 dias-multa, interpôs apelação, postulando a absolvição. 
2. O contexto probatório não deixa dúvida que de que o réu, com parca instrução e tendo 
sido ameaçado concretamente para que se retirasse do local por traficante da localidade, 
valeu-se dos meios necessários e proporcionais para o exercício da sua defesa, ainda que, 
para isso, tenha infringido o disposto no art. 14 da Lei 10.826/03. Absolvição decretada. 
Apelo provido” (AC 70067849810 – RS, 4.ª Câmara Criminal, rel. Newton Brasil de Leão, 
28.07.2016, m.v.). A única situação viável, em nossa visão, para afastar a antijuridicidade 
do porte ilegal de arma, conforme exposto na nota 39-G supra, é a de legítima defesa ou 
estado de necessidade real. Entretanto, não vemos óbice à eventual absolvição do agente, 
que porte arma de fogo sem autorização da autoridade competente, por estar ameaçado 
de morte, desde que invoque – e produza prova convincente – a tese da inexigibilidade de 
conduta diversa. Exemplo: ameaçado por um perigoso traficante, alguém anda armado, 
sem autorização, para tentar defender-se em caso de ataque. Poder-se-ia argumentar com 
a tese supralegal da inexigibilidade de conduta diversa. Esta ilustração difere do que ex-
plicamos na nota 39-H supra, pois nesta é o homicídio que resulta da inexigibilidade de 
conduta diversa, absorvendo a infração de porte ilegal de arma de fogo.

39-L. Porte de arma por policiais: deve respeitar o que dispõe o regulamento de 
cada categoria. Pode configurar porte ilegal se tais regras não forem respeitadas. Conferir: 
TJPR: “O fato de o agente ser policial militar – não detendo patente de oficial – não o au-
toriza a portar arma de fogo se não estiver no exercício de suas atividades ou em trânsito. 
O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta, não exigindo 
nenhum resultado naturalístico para que se consume o crime” (Ap. 303.521-2, Palmeira, 
2.ª C., rel. Lilian Romero, 12.01.2006, v.u.); “A condição de policial militar reformado não 
autoriza o agente a portar arma de fogo já que não está mais no exercício de tal atividade” 
(Ap. 307.786-9, Bocaiúva do Sul, 2.ª C., rel. Lílian Romero, v.u.).

39-M. Transporte de arma de fogo em bolsa: caracteriza o crime. Conferir: TJPR: 
“O transporte de arma de fogo de uso permitido em bolsa levada a tiracolo caracteriza 
delito previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, que não requer para sua confi-
guração que o instrumento esteja junto ao corpo do agente” (Ap. 307.786-9, Bocaiúva do 
Sul, 2.ª C., rel. Lílian Romero, v.u.).
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39-N. Laudo de avaliação da arma: como regra, é desnecessário. Sem dúvida, 
exige-se a apreensão da arma, mas não se cuida de perícia imprescindível a checagem de 
sua potencialidade lesiva, o que se presume. Afinal, o controle estatal de armas de fogo 
é patente, pouco importando o grau de eficiência do instrumento. Entretanto, se consti-
tuir tese da defesa, como, por exemplo, a imprestabilidade da arma, configurando crime 
impossível, deve-se realizar o laudo, sob pena de cerceamento. Na jurisprudência: a.1) 
exigindo laudo: STF: “Porte de arma de fogo. Arma desmuniciada e enferrujada. Ausência 
de exame pericial. Atipicidade. Inexistindo exame pericial atestando a potencialidade le-
siva da arma de fogo apreendida, resulta atípica a conduta consistente em possuir, portar 
e conduzir arma de fogo desmuniciada e enferrujada. Recurso provido” (RHC 97.477 
– RJ, 2.ª T., rel. para acórdão Eros Grau, 29.09.2009, m. v.); a.2) não exigindo laudo: STJ: 
“2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de ser prescindível 
a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por 
conseguinte, caracterizar o crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. 3. O legislador, 
ao criminalizar o porte clandestino de armas, preocupou-se, essencialmente, com o risco 
que a posse ou o porte de armas de fogo, à deriva do controle estatal, representa para bens 
jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a integridade física, entre outros. 
Assim, antecipando a tutela penal, pune essas condutas antes mesmo que representem 
qualquer lesão ou perigo concreto” (AgRg no REsp 1005300 – RS, 5.ª T., rel. Laurita Vaz, 
03.09.2009, v.u.).

39-O. Efeito da condenação: um dos efeitos da condenação, previsto no art. 91, 
II, a, do Código Penal é a perda, em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de 
terceiro de boa-fé dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabri-
co, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Quem porta ilegalmente uma 
arma de fogo, mesmo registrada, incide no tipo penal do art. 14 desta Lei. Logo, quando 
condenado, perde essa arma para o Estado. Eventualmente, o agente pode manter em sua 
residência uma arma de uso restrito, sem registro e autorização do Exército. Se condenado, 
como incurso no art. 12 desta Lei, igualmente perderá a referida arma. Na jurisprudên-
cia: STJ: “1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 
que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento 
do armamento apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, II, ‘a’, do CP e 1º da LCP 
(EREsp 83.359/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/1999, DJ 
21/02/2000). 2. O perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta 
tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido 
prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível 
nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de porte, como o caso 
dos autos. 3. Recurso Especial provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer 
a sentença que condenou o réu à perda em favor da União da arma de fogo apreendida” 
(REsp 1666879 – SC, 5.ª T., rel. Jorge Mussi, j. 26.06.2018, v.u.). TJRJ: “A perda do arma-
mento, em caso de condenação pelo delito previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, 
é efeito da condenação, justamente por ser ele instrumento do crime, sendo desinfluente 
o agente ter ou não o registro da arma. Demais pedidos que deverão ser dirigidos ao 

Nucci_LeisPenaisProcessuaisPenaisComentadas_V2_12ed_1218451.indb   41 15/03/2019   15:21:28



Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2 • NucciArt. 14

42

Juízo da execução. Desprovimento ao recurso” (Ap. 0039391-82.2012.8.19.0083 – RJ, 1.ª 
Câmara Criminal, rel. Antonio Jayme Boente, 26.04.2016, v.u.).

39-P. Arma em veículo: cuida-se de porte de arma, previsto no art. 14, e não de 
posse em residência, como disposto pelo art. 12. O veículo não é uma extensão da morada 
do agente. Entretanto, se o veículo for destinado à residência, como ocorre com o trailer, 
pode-se considerar preenchido o art. 12 – e não o art. 14. Na jurisprudência: TJMA: “1 
– É inviável a desclassificação do crime previsto no art. 14 para o art. 12, ambos da Lei 
10.826/03, quando o apelante é encontrado com arma de fogo sem autorização, mantida no 
seu veículo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)” (Ap. 0236372016 
– MA, 2.ª Câmara Criminal, rel. José Bernardo Silva Rodrigues, 29.09.2016, v.u.).

39-Q. Porte de arma vencido: configura crime. O entendimento do vencimento 
do porte é diverso daquele considerado vencimento para posse. Afinal, nesse caso, a arma 
se encontra em residência e a potencialidade de dano é muito menor; por isso, vencido 
o prazo, cuida-se de mera infração administrativa. Mas, quanto ao porte de arma, por 
representar potencialidade lesiva maior, quer-se que o interessado renove, sempre, a sua 
autorização, pois fatos novos podem indicar a inviabilidade de manter o porte de arma. 
Na jurisprudência: STJ: “1. Trata-se de denúncia pela prática do crime de porte ilegal de 
arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003) e ameaça (art. 147 do Código Penal), no qual o 
recorrente é acusado de portar arma de fogo com o porte e o registro da arma vencidos, 
além de ameaçar a vítima mediante o uso do artefato. 2. O trancamento de ação penal ou 
de inquérito policial, em sede de habeas corpus ou recurso ordinário, constitui medida 
excepcional, somente admitida quando restar demonstradas, sem a necessidade de exame 
do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da 
punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 
Precedentes. 3. Em relação ao porte ilegal de arma de fogo, embora o recorrente afirme 
que a autorização não estava vencida, tampouco o registro da arma portada, não foi pro-
duzida nenhuma prova preconstituída nesse sentido. Ao contrário, consta do documento 
acostado à e-STJ fl. 59, expedido pela Polícia Federal, que o porte de arma de fogo do 
recorrente, bem como o registro da arma, estavam vencidos na data da apreensão. 4. O 
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da APn n. 686/
AP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 29/10/2015) é restrito 
ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), 
não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), 
cuja elementar é diversa e a reprovabilidade mais intensa. 5. ‘O simples fato de portar 
ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, 
por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva’ 
(HC 356.198/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5/10/2016) (...)” (RHC 
63686 – DF, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.02.2017, v.u.). Ainda STJ: “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 Desarmamen-
to). 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 

Nucci_LeisPenaisProcessuaisPenaisComentadas_V2_12ed_1218451.indb   42 15/03/2019   15:21:28



Armas Art. 15

43

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, reflexa-
mente, 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”.

40. Benefícios penais: nenhum benefício previsto na Lei 9.099/95 é aplicável, pois 
a pena máxima supera dois anos (incabível a transação) e a pena mínima supera um ano 
(incabível a suspensão condicional do processo). Em caso de condenação, no entanto, é 
viável a aplicação de pena alternativa (arts. 43 e 44, CP), sursis, conforme o caso (art. 77, 
CP) e regime aberto (art. 33, § 2.º, CP).

41. Liberdade provisória: a ilusão da inafiançabilidade de um delito, no Brasil, 
é algo a ser, sempre, ressaltado. Toda vez que uma norma estabelece cuidar-se de crime 
inafiançável, refere-se à impossibilidade legal de o delegado ou juiz conceder liberdade 
provisória, com fiança, isto é, mediante o pagamento ou depósito de certo valor, para 
aguardar em liberdade o transcurso do processo. Olvida-se, no mais das vezes, que cabe 
a liberdade provisória, sem fiança (mais benéfica, inclusive), para qualquer delito, quando 
não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Logo, é totalmente inócua a 
proibição de fiança neste caso. Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal considerou 
inconstitucional o disposto nos parágrafos únicos dos arts. 14 e 15, sob a alegação de ser 
desproporcional, ferindo o princípio da razoabilidade. Afinal, estar-se-iam equiparando os 
delitos dos arts. 14 e 15 aos mais graves, previstos na Constituição Federal como infrações 
penais inafiançáveis (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e 
dos definidos em lei como hediondos) (ADI 3.112 – DF, Pleno, rel. Ricardo Lewandowski, 
02.05.2007, m.v., Informativo 465).

Disparo de arma de fogo

Art. 15. Disparar42-44 arma de fogo ou acionar munição em lugar habi-
tado45 ou em suas adjacências,46 em via pública47 ou em direção a ela, desde 
que essa conduta não tenha como finalidade48 a prática de outro crime:49-51

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.52

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável.53

42. Análise do núcleo do tipo: disparar (desfechar, descarregar) arma de fogo (vide 
conceito na nota 7 ao art. 12) ou acionar (fazer funcionar) munição (vide conceito na nota 
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9 ao art. 12) em lugar habitado ou nas adjacências, em via pública ou na sua direção, se tal 
conduta não tiver como base a prática de outro delito. Há elementos normativos do tipo 
(lugar habitado e adjacências; via pública ou sua direção) a serem analisados em notas 
próprias. Cuida-se de delito de perigo abstrato (ver a nota 45 infra). Na jurisprudência: 
STJ: “1. Estabelecido pelo Tribunal de origem que os crimes de porte ilegal e de disparo 
de arma de fogo ocorreram no mesmo contexto fático e diante do nexo de dependência 
entre as condutas, sendo o primeiro meio para a execução do segundo delito, escorreita 
a aplicação do princípio da consunção no caso concreto. 2. Incidência da Súmula 7/
STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 635.891 – SC, 
5.ª T., rel. Jorge Mussi, j. 17.05.2016, v.u.). TJSP: “Vítimas que realizavam churrasco no 
sítio, quando o réu chegou, efetuou cinco disparos em direção à vegetação e ameaçou-as 
de morte, em razão de desavenças acerca de herança. Negativa do apelante isolada do 
restante da prova oral colhida. Relatos coerentes e seguros das vítimas. Ameaças sérias, 
idôneas e capazes de intimidar os ofendidos. Condenação mantida. Penas mínimas. 
Regime aberto inalterado. Inviabilidade de substituição por restritiva de direitos. Apelo 
improvido” (Apelação 0012979-90.2015.8.26.0576, 5.ª Câmara de Direito Criminal de 
São José do Rio Preto, rel. Tristão Ribeiro, j. 04.09.2018, v.u.); “Disparo de arma de fogo. 
Sentença condenatória mantida em grau recursal. Defesa objetiva absolvição do delito 
previsto no artigo 15, caput, da Lei 10.826/03, sob o fundamento de que a arma de fogo 
não foi periciada, não se comprovando a materialidade. Sem razão. Demonstrada a ma-
terialidade delitiva pelos demais meios probatórios de que o requerente, de forma livre e 
consciente, efetuou disparos de arma de fogo. O crime de disparo de arma de fogo é de 
perigo abstrato e se consuma com o efetivo disparo, independentemente da comprovação 
do risco” (Rev. 0028391-77.2014.8.26.0000 – SP, 4.º Grupo de Direito Criminal, rel. Carlos 
Monnerat, 07.07.2016, v.u.). TJRJ: “A ausência de perícia dos projéteis ou de sua apreensão 
não impede a comprovação da materialidade e da autoria do delito de disparo de arma de 
fogo, sendo perfeitamente possível sua demonstração por outros meios, como é o caso da 
prova testemunhal. Declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais 
militares responsáveis pela prisão em flagrante, que se apresentam firmes e harmônicas 
com o quadro-fático probatório revelado nos autos, no sentido de que o apelado que, de 
forma livre e consciente, efetuou disparos de arma de fogo na porta de sua residência. 
Condenação que se impõe” (Ap. 0000580-54.2016.8.19.0005 – RJ, 3.ª Câmara Criminal, 
rel. Antonio Carlos Nascimento Amado, 11.07.2017).

43. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é qualquer pessoa. O sujeito passivo é 
a sociedade. Secundariamente, a(s) pessoa(s) submetida(s) a risco de lesão.

44. Elemento subjetivo: é o dolo. Não há elemento subjetivo específico, nem se 
pune a forma culposa. Sobre a finalidade específica do agente, que é dado utilizado para 
descaracterizar o crime do art. 15, consultar a nota 48, infra.

45. Lugar habitado: é o local que possui, em redor, pessoas residindo. Cuida-se 
de analisar, no caso concreto, em que tipo de região ocorreu o disparo. Se ninguém 
por ali habita, é natural não haver sentido algum na punição, pois o disparo em local 
ermo (deserto) não constitui perigo para a segurança pública. Cremos que, havendo 
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residência por perto, estando ela com pessoas ou não, é vedada a produção de disparos, 
o que significa ser delito de perigo abstrato e não concreto. Em outras palavras, não 
cabe ao agente buscar provar que, embora em lugar povoado, seus tiros não acertariam 
ninguém, pois as casas estavam vazias. Seria a mesma ideia de se tentar provar que o 
porte não autorizado de arma de fogo a ninguém afetaria, pois o agente é equilibrado 
e muito responsável. Na jurisprudência: TJBA: “2. Não há que se falar em erro de proi-
bição, sob a tese de que a agente, ao disparar arma de fogo, intentava ceifar a própria 
vida, quando ela própria, em depoimento, deixa claro ter desistido desse desiderato e 
optado por efetuar o disparo em direção à parede do imóvel em que residia com seu 
companheiro. 3. A teor do disposto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, o delito de disparo de 
arma de fogo é caracterizado como de mera conduta e perigo abstrato, sendo, todavia, 
elidida sua caracterização quando ausentes as condicionantes estabelecidas na própria 
norma incriminadora, a saber: disparo em local habitado, em suas adjacências, em via 
pública ou em direção a ela. 4. Tendo a acusada efetuado o disparo dentro do imóvel 
em que residia, no momento em que nele também estava seu companheiro, torna-se 
inviável reconhecer a atipicidade da conduta, fincada em ausência de habitação do local, 
haja vista que integralmente presentes todos os elementos do tipo penal, em relação ao 
qual não há espaço para a perquirição acerca da ocorrência de lesão concreta a tercei-
ros. Precedentes (...)” (Ap. 0383491-57.2013.8.05.0001 – BA, 1.ª Câmara Criminal, 2.ª 
Turma, rel. Abelardo Paulo da Matta Neto, 11.07.2017, v.u.).

46. Adjacências: significa o que está próximo ou vizinho a alguma coisa. Portanto, 
o disparo está vedado tanto no lugar habitado (imagine-se um condomínio horizontal, 
de casas lado a lado, onde o agente desfere tiros de arma de fogo no seu quintal), como 
também na área externa a tal condomínio, desde constitua lugar vizinho. A chance de se 
ferir alguém é idêntica.

47. Via pública ou em direção a ela: a via pública é constituída dos caminhos pelos 
quais trafegam pessoas e veículos em geral (ruas, estradas, alamedas etc.), livremente, sem 
constituir a esfera privada (ex.: as trilhas de uma fazenda particular) de qualquer cidadão. 
A expressão em direção a ela quer dizer que o disparo foi feito de dentro de uma residência 
privada, mas tendo por alvo a referida via pública. Exige-se interpretação, valoração, de 
ordem cultural, leia-se, conforme as características específicas de cada lugar. Na juris-
prudência: TJMG: “Havendo um conjunto harmônico e lógico de indícios e provas que 
apontam indubitavelmente para o acusado, demonstrando ter sido ele quem efetuou os 
disparos de arma de fogo para se esquivar de abordagem policial, resta inevitável a con-
denação nas iras do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, notadamente quando seu 
álibi contrasta com as evidências dos autos” (Ap. Crim. 1.0024.04.518353-0/001 – MG, 
2.ª Câmara Criminal, rel. Renato Martins Jacob, 17.08.2017).

48. Finalidade específica e tipo subsidiário: se o agente possuir, como fim 
específico a prática de qualquer delito de dano, desaparece a figura do art. 15, rema-
nescendo somente a outra, relativa a essa finalidade. Exemplo: o autor dá um disparo 
na direção de X, que está em plena via pública, pretendendo matá-lo. Responderá, 
apenas, por tentativa de homicídio (se não conseguir o seu desiderato) ou homicídio 
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consumado (caso o ofendido perca a vida). O tipo se autoproclama subsidiário e con-
centra essa subsidiariedade na finalidade específica do agente. É natural que, dando 
disparo de arma de fogo em lugar habitado, sem a finalidade de atingir alguém, embora 
tal situação ocorra, é preciso cautela. Pensamos que, em face da gravidade do crime 
previsto no art. 15 (vide a pena aplicável), não se pode abrir mão de punir o agente 
com base na Lei 10.826/2003, ainda que uma ou outra vítima, efetivamente atingida, 
sofra lesões. Não era essa a finalidade do autor dos disparos, motivo pelo qual a lesão 
culposa ocorrida deve desaparecer (pelo critério da absorção), cedendo espaço ao 
crime mais grave, que é o disparo de arma de fogo em lugar habitado. No entanto, se a 
intenção do agente era ferir, ainda que levemente, a vítima, o delito de dano (art. 129, 
caput, CP) prevalece sobre o de perigo, embora este tenha pena abstrata mais grave que 
o outro. É a incoerência do sistema penal brasileiro. Na jurisprudência: TJRS: “O artigo 
15 da Lei 10.826/2003 somente incide quando o disparo de arma de fogo não tenha 
por finalidade a prática de outro crime. No caso, o disparo foi feito com a finalidade 
de resistir à ordem legal, razão pela qual, embora com pena maior, o crime previsto no 
art. 15 da Lei nº 10.826/03 fica absorvido pelo crime de resistência, e não o contrário, 
como entendeu o juízo sentenciante” (Apelação Crime 70067186999 – RS, 7.ª Câmara 
Criminal, rel. Carlos Alberto Etcheverry, 24.11.2016, m.v.).

49. Objetos material e jurídico: o objeto material é a arma de fogo ou a munição 
deflagrada. O objeto jurídico é a segurança pública. Secundariamente, a integridade física 
de alguém.

50. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera 
conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade ou para 
alguma pessoa especificamente); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio 
eleito pelo agente); comissivo (o verbo implica em ação); instantâneo (a consumação 
ocorre em momento definido); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); 
unissubsistente (cometido num único ato) ou plurissubsistente (cometido por vários atos), 
conforme o mecanismo eleito pelo agente. Admite tentativa na forma plurissubsistente, 
embora de difícil configuração.

51. Concurso de crimes: se a finalidade for o cometimento de crime de dano, 
como já expusemos, este delito resta absorvido. Porém, caso o agente possua (ou porte) 
arma ilegal e efetue disparo na via pública, deve responder somente pelo disparo de arma 
de fogo, pois termina sendo este o crime-fim. A posse (ou o porte) configuram um fato 
anterior não punível.

52. Benefícios penais: nenhum benefício previsto na Lei 9.099/95 é aplicável, pois 
a pena máxima supera dois anos (incabível a transação) e a pena mínima supera um ano 
(incabível a suspensão condicional do processo). Em caso de condenação, no entanto, é 
viável a aplicação de pena alternativa (arts. 43 e 44, CP), sursis, conforme o caso (art. 77, 
CP) e regime aberto (art. 33, § 2.º, CP).

53. Liberdade provisória: ver a nota 41 ao art. 14, parágrafo único.
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Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir,54-56 deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósi-
to, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, 
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso 
proibido ou restrito,57 sem autorização58 e em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar:59-60-B

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.61

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
I – suprimir62-64 ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identi-

ficação de arma de fogo ou artefato;65-66-B

II – modificar67-69 as características de arma de fogo, de forma a torná-la 
equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificul-
tar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;70-71

III – possuir,72-74 detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou in-
cendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar;75-76

IV – portar,77-79 possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo 
com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, 
suprimido ou adulterado;80-81

V – vender,82-84 entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de 
fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e85-86

VI – produzir,87-89 recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, 
de qualquer forma, munição ou explosivo.90-91

54. Análise do núcleo do tipo: possuir (ter a posse ou desfrutar de algo), deter 
(conservar em seu poder, ainda que passageiramente), portar (carregar consigo), adquirir 
(comprar mediante o pagamento de certo preço), fornecer (abastecer, prover), receber (acei-
tar algo de alguém), ter em depósito (possuir algo armazenado), transportar (carregar de um 
lugar a outro), ceder (transferir a posse) – mediante remuneração ou de modo gratuito, ou 
seja, sem qualquer ônus –, emprestar (ceder por tempo determinado), remeter (enviar de 
um lugar a outro), empregar (servir-se de algo, utilizar), manter sob guarda (conservar algo 
sob vigilância) ou ocultar (esconder). O objeto de tais condutas pode ser a arma de fogo, o 
acessório ou a munição de uso proibido ou restrito (controladas rigidamente pelo Estado, 
conforme a nota 57, infra). Vale-se o tipo, como quase todos nesta Lei, do complemento: 
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E, para a confi-
guração do crime, une-se, na realidade, o art. 12 com o art. 14, voltando-se a um objeto 
diferenciado, que é a arma, acessório ou munição proibida ou de uso restrito. O delito 
previsto neste tipo penal (art. 16) passou a ser considerado crime hediondo, nos termos 
do art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.072/90, alterado pela Lei 13.497/2017. Na jurispru-
dência: STJ: “O crime de posse ilegal de munição ou acessório de uso restrito, tipificado 
no art. 16 da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato ou de mera conduta e visa proteger a 
segurança pública e paz social. Sendo assim, é irrelevante o fato de a munição apreendida 
estar desacompanhada da respectiva arma de fogo. (Precedentes). Agravo regimental 
desprovido” (AgRg no REsp 1487425 – GO, 5.ª T., rel. Felix Fischer, 16.02.2016, v.u.); “A 
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caracterização dos crimes previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 prescinde de perícia 
acerca do potencial lesivo das armas e munições apreendidas, pois trata-se de crimes de 
mera conduta, de perigo abstrato, que se perfazem com a simples posse ou guarda de arma 
ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente” (AgRg 
no REsp 1547491 – MG, 6.ª T., rel. Sebastião Reis Júnior, 28.06.2016, v.u.). TJMS: “II – O 
delito de posse ilegal de armas e/ou munições de uso restrito, tipificado no caput do artigo 
16 da Lei 10.826/2003, é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo prova de perigo 
real, os quais, por si só, já expõem a risco a incolumidade pública, justificando-se, assim, 
a presunção de ofensa ao bem jurídico. Ademais, é irrelevante a demonstração de efetiva 
ofensividade da arma, tanto que a configuração do delito prescinde da realização de exame 
pericial para aferir a potencialidade lesiva (...)” (Ap. 0007111-56.2009.8.12.0019 – MS, 3.ª 
Câmara Criminal, rel. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 01.06.2017, v.u.). TJAM: “Enuncia 
a doutrina majoritária, que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é tido 
como de mera conduta e de perigo abstrato e, portanto, o simples fato do apelante portar 
arma e munições, independentemente de comprovação da sua eficácia, já caracteriza o 
crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03, isto porque o bem jurídico protegido não é 
a incolumidade física, mas a segurança jurídica” (Ap. 0000779-50.2014.8.04.4601 – AM, 
1.ª Câmara Criminal, rel. Jorge Manoel Lopes Lins, 20.06.2016).

54-A. Princípio da insignificância: depende do caso concreto, porém, admitimos 
a sua viabilidade para vários tipos incriminadores previstos nesta Lei. Imagine-se quem 
guarda um único projétil de arma de fogo como lembrança de um evento ou porque algum 
parente ou amigo lhe deu há muito tempo. Ainda que se possa sustentar estarem os tipos 
penais desta Lei calcados em perigo abstrato, seria demasiado apego à força punitiva agir 
contra esse indivíduo. Há precedentes do STF: “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” (HC 154390, 2.ª T., rel. Dias Toffoli, j. 17.04.2018, v.u.); “1. A análise dos do-
cumentos pelos quais se instrui pedido e dos demais argumentos articulados na inicial 
demonstra a presença dos requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância 
e a excepcionalidade do caso a justificar a flexibilização da jurisprudência deste Supremo 
Tribunal segundo a qual o delito de porte de munição de uso restrito, tipificado no art. 16 
da Lei n. 10.826/2003, é crime de mera conduta. 2. A conduta do Paciente não resultou 
em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar 
em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade. Não se 
há subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do direito penal, que somente deve ser 
acionado quando os outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos 
bens jurídicos envolvidos. 3. Ordem concedida” (HC 133984 – MG, 2.ª T., rel. Cármen 
Lúcia, 17.05.2016, v.u.); “I – Paciente que guardava no interior de sua residência uma 
munição de uso restrito, calibre 9mm. II – Conduta formalmente típica, nos termos do 
art. 16 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apre-
endida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Ordem 
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concedida para determinar o trancamento da ação penal” (HC 132876 – DF, 2.ª T., rel. 
Ricardo Lewandowski, 16.05.2017, v.u.). Em outro sentido: TJPA: “A pequena quantidade 
de munição ou acessório bélico não justifica a aplicação do princípio da insignificância 
aos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, porque tais objetos, mesmo 
em quantidades pequenas, podem ser acoplados a uma arma a qualquer tempo, o que faz 
deles instrumentos dotados de lesividade latente” (Ap. 2017.01561890-23 – PA, 1.ª Turma 
de Direito Penal, rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 11.04.2017, v.u.).

54-B. Concurso de crimes: são tipos penais diversos (arts. 14 e 16), com diferentes 
potencialidades lesivas, motivo pelo qual, se houver apreensão de arma de uso permitido e 
arma de uso restrito ou proibido, sem autorização legal, no mesmo local, considerando-se 
o mesmo sujeito ativo, haverá concurso formal. Na jurisprudência: STJ: “I. As condutas de 
possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um 
mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos. II. O art. 16 do Estatuto 
do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos 
cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único, 
pois há lesão a bens jurídicos diversos. III. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AgRg no REsp 1619960 – MG, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.06.2017, v.u.).

55. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito 
passivo é a sociedade.

56. Elemento subjetivo: é o dolo. Não há elemento subjetivo específico, nem se 
pune a forma culposa.

57. Uso proibido ou restrito: o art. 16, no tocante a tais termos, é norma penal em 
branco. Torna-se fundamental consultar as normas extrapenais para conhecer as armas, 
acessórios e munições de uso restrito. Consultar o Decreto 9.493/2018.

58. Norma penal em branco: igualmente, no contexto da autorização para a 
propriedade, posse e porte, em geral, de armas de uso restrito, deve-se consultar a legis-
lação extrapenal apropriada para tomar conhecimento integral do alcance do tipo penal 
incriminador.

59. Objetos material e jurídico: o objeto material é a arma de fogo, acessório ou 
munição proibida ou de uso restrito. O objeto jurídico é a segurança pública.

60. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera 
conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo 
abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório 
ou munição, é presumido pelo tipo penal, em especial por se tratar de objeto proibido ou 
de uso restrito); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); 
comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação ocorre em momento 
definido), nas modalidades adquirir, fornecer, receber, ceder, emprestar, remeter, empregar, 
porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) nas formas possuir, portar, deter, 
ter em depósito, transportar, manter sob guarda e ocultar. Na jurisprudência: TJAP: “O tipo 
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do artigo 16 da Lei 10.826/2003 é crime de natureza permanente. A flagrância autoriza 
a realização de busca e apreensão em residência sem mandado judicial ou permissão do 
morador (art. 5.º, inciso XI, CF)” (Ap. 0000990-27.2014.8.03.0006 – AP, Câmara Única, 
rel. Carlos Tork, 21.06.2016, v.u.); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); 
unissubsistente (cometido num único ato) ou plurissubsistente (cometido em vários 
atos), conforme o meio eleito pelo agente. Admite tentativa na forma plurissubsistente.

60-A. Competência: é da Justiça Estadual, como regra. O simples fato de se tratar 
de arma de uso restrito não afeta a União, da mesma forma como sustentamos, em nota 
anterior, a fiscalização e controle do SINARM não é capaz de deslocar a competência 
para a Justiça Federal. Conferir: STJ: “1. O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou 
proibido ou de origem estrangeira não enseja, por si só, a competência da justiça federal. 
Somente ocorrerá o deslocamento da competência, quando houve lesão aos bens, inte-
resses ou serviços da União Federal. 2. No caso, não se visualiza nas condutas praticadas 
pelos ora pacientes – porte ilegal de arma e roubo praticado contra carro-forte de empresa 
particular que fazia o recolhimento de valores em instituições financeiras e comerciais 
–, mormente da leitura da sentença condenatória, qualquer violação dos bens jurídicos 
tutelados no art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 3. Ordem denegada” (Habeas Corpus 
59349 – RJ, 5.ª T., rel. Laurita Vaz, 07.11.2006).

60-B. Crime hediondo: a figura típica do art. 16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do 
Desarmamento) torna-se crime hediondo a partir da edição da Lei 13.497/2017. Busca-
-se tornar mais grave o delito, que envolve a arma de fogo, acessório ou munição de uso 
proibido ou restrito, situação resultante da realidade atual na sociedade brasileira, tendo 
em vista o ingresso de inúmeras armas de grosso calibre para o uso da marginalidade. 
Vale reproduzir o referido art. 16: “possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter 
em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, 
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido 
ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas 
incorre quem: I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identifi-
cação de arma de fogo ou artefato; II – modificar as características de arma de fogo, de 
forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de 
dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz; III – 
possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização 
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; IV – portar, possuir, adquirir, 
transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de 
identificação raspado, suprimido ou adulterado; V – vender, entregar ou fornecer, ainda 
que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; 
e VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer 
forma, munição ou explosivo”. O tipo penal, por completo, envolve o caput e o parágrafo 
único, até porque, neste último, o legislador deixa bem claro: “incorre nas mesmas pe-
nas”, citando mais seis condutas típicas equiparadas. Observa-se ser exatamente idêntico 
o potencial lesivo de possuir, entre outras figuras, uma arma de fogo de uso proibido ou 
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restrito (fuzil, metralhadora, pistola calibre 45 etc.) e uma arma de fogo modificada, de 
modo a torná-la equivalente à arma de uso proibido ou restrito (espingarda calibre 12 com 
cano cortado). Infirma a segurança e a paz públicas tanto ter uma arma de fogo proibida 
quanto um artefato explosivo ou incendiário. Enfim, todas as hipóteses mencionadas 
nos incisos I a VI do parágrafo único apresentam igual potencial lesivo, pois trata-se o 
art. 16 de crime de perigo abstrato ao bem jurídico tutelado principal, que é a segurança 
pública. Assim sendo, todas as condutas previstas no art. 16, caput e parágrafo único, da 
Lei 10.826/2003, em nosso entendimento, constituem crimes hediondos.

61. Benefícios penais: são poucos. A pena é, corretamente elevada, em razão da 
gravidade objetiva da posse ou porte de arma potencialmente mais lesiva que as de uso 
permitido. Não se trata de infração de menor potencial ofensivo, logo, afastada está a 
aplicação da Lei 9.099/95. Em caso de condenação, o juiz somente poderia conceder sursis 
se o sentenciado fosse maior de 70 anos ou estivesse gravemente enfermo (art. 77, § 2.º, 
CP). Caberia, em tese, se a pena for fixada em montante não superior a quatro anos a 
substituição por pena restritiva de direitos (arts. 43 e 44, CP). Igualmente, não ultrapas-
sando quatro anos, poder-se-ia fixar regime aberto.

62. Análise do núcleo do tipo: suprimir (eliminar, extinguir) ou alterar (modifi-
car) marca (sinal feito para reconhecer alguma coisa), numeração (números usados para 
a identificação de algo) ou qualquer sinal de identificação (expediente inominado que 
serve para identificar algo, notando-se nítido caráter residual, até por que marca também 
quer dizer sinal) de arma de fogo (ver o conceito na nota 7 ao art. 12) ou artefato (no 
glossário do Decreto 9.493/2018: é o acessório de arma de fogo “que, acoplado a uma 
arma, possibilita a melhoria do desempenho do atirador, a modificação de um efeito 
secundário do tiro ou a modificação do aspecto visual da arma”). Usa-se, pois, o termo 
artefato como sinônimo de acessório da arma de fogo. Entretanto, pode-se considerá-
-lo, também, qualquer peça destinada à explosão ou combustão. Dependendo, pois, do 
contexto, tende-se a interpretá-lo de um modo ou de outro).

63. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito 
passivo é a sociedade. Secundariamente, o Estado.

64. Elemento subjetivo: é o dolo. Não há elemento subjetivo específico, nem se 
pune a forma culposa.

65. Objetos material e jurídico: o objeto material é a arma de fogo ou outro artefato. 
O objeto jurídico é a segurança pública. Secundariamente, a administração da justiça.

66. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera 
conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo 
abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma ou artefato, 
não identificado, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode ser cometido por 
qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo 
(a consumação ocorre em momento definido); unissubjetivo (pode ser cometido por uma 
só pessoa); plurissubsistente (cometido em vários atos). Admite tentativa. Em contrário: 
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Delmanto (Leis penais especiais comentadas, p. 656). Em nosso entendimento, alterar ou 
suprimir pode significar uma só ação, mas sempre constituída de vários atos, passíveis 
de interrupção por terceiros.

66-A. Arma com numeração suprimida sem munição: configura o crime por 
variadas razões: a) a arma de fogo deve ser controlada pelo Estado; a numeração supri-
mida impede tal fiscalização, o que, por si só, permite a configuração deste tipo penal; 
b) pune-se, nesta Lei, a posse ou o porte de munição de modo independente, razão pela 
qual a arma desmuniciada também é criminalizada; c) o fato de estar a arma de fogo 
sem munição não significa que não possa ser municiada a qualquer momento, de forma 
rápida. Enfim, o perigo se concretiza de toda forma. Na jurisprudência: STF: “1. A arma 
de fogo, mesmo desmuniciada, não infirma a conduta penalmente punível na forma ti-
pificada no dispositivo mencionado, porque, com ou sem munição, ela haverá de manter 
o seu número de série, marca ou sinal de identificação para que possa ser garantido o 
controle estatal. 2. A supressão ou a alteração da numeração ou de qualquer outro sinal 
identificador impede ou dificulta o controle da circulação de armas pela ausência dos 
registros de posse ou porte ou pela sua frustração. 3. Comprovação inegável do porte e 
posse de arma de fogo, com o seu número de série suprimido, pelo Recorrente” (RHC 
89889 – DF, Pleno, rel. Cármen Lúcia, 14.02.2008).

66-B. Arma com numeração suprimida ineficaz para uso: atipicidade. Do mesmo 
modo que defendemos essa posição nos comentários ao art. 12, é preciso considerar que 
uma arma quebrada e inútil, constatada tal situação por laudo, mesmo com numeração 
suprimida, não representa nenhuma potencialidade lesiva. Na jurisprudência: TJPI: “1. 
Para a configuração do crime de porte de arma de numeração raspada, apesar de delito 
de mera conduta ou de perigo abstrato, deve ser absolvido o recorrente quando o laudo 
pericial atesta a ineficácia da arma apreendida. 2. Provada a ineficácia do artefato bélico 
por laudo pericial, a conduta de portá-la é considerada atípica. 3. Recurso conhecido e 
provido à unanimidade” (Ap. Crim. 2016.0001.012384-1 – PI, 2.ª Câmara Especializada 
Criminal, rel. Joaquim Dias de Santana Filho, 05.04.2017, v.u.).

67. Análise do núcleo do tipo: modificar (alterar, transformar) as características 
(particularidades, elementos distintivos) de arma de fogo, tornando-a (fazendo surgir 
em seu lugar) uma arma de fogo de uso proibido ou restrito (uso controlado, para certas 
atividades, pelo Estado), ou com a finalidade de dificultar (colocar impedimento) ou 
de qualquer forma induzir (levar a uma situação, através do incentivo ou instigação) a 
erro (falsa percepção da realidade) autoridade policial, perito ou juiz. A conduta é mista 
alternativa (praticar uma ou várias leva ao cometimento de um só crime). Focaliza-se 
o agente que transforma arma de uso permitido em arma de fogo de uso restrito (au-
mentando, por exemplo, o seu calibre ou poder de destruição), bem como leva-se em 
consideração aquele que tem por fim dificultar a identificação da arma ou fazer com que 
autoridades e especialistas se enganem ao examiná-la. Note-se a proximidade deste tipo 
penal (inciso II) com o previsto anteriormente, que é a supressão ou alteração de marca 
(inciso I). Na essência, quem modifica a numeração de uma arma de fogo – embora o 
tipo nada mencione a respeito – está buscando dificultar o reconhecimento da arma, ilu-
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dindo autoridades em geral. Por outro lado, quem modifica a arma em si, também leva à 
impossibilidade de identificação. Os tipos se interligam. Depende do caso concreto para 
que se saiba qual figura aplicar.

68. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito 
passivo é a sociedade. Secundariamente, o Estado.

69. Elemento subjetivo: é o dolo. Há elemento subjetivo específico, consistente em 
tornar a arma equivalente àquela de uso restrito, bem como com o fim de dificultar a sua 
identificação ou induzir em erro autoridades ou especialistas. Não se pune a forma culposa.

70. Objetos material e jurídico: o objeto material é a arma de fogo. O objeto ju-
rídico é a segurança pública. Secundariamente, a administração da justiça.

71. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera 
conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de 
perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma de 
fogo modificada é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode ser cometido por 
qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (o verbo implica em ação); instantâneo (a 
consumação ocorre em momento definido); unissubjetivo (pode ser cometido por uma 
só pessoa); plurissubsistente (cometido em vários atos). Admite tentativa.

72. Análise do núcleo do tipo: possuir (reter algo em seu poder, sob período 
prolongado), deter (reter algo em seu poder sob curto período), fabricar (construir) ou 
empregar (dar aplicação a algo) artefato explosivo (peça capaz de produzir abalo seguido 
de forte ruído, causando pelo surgimento repentino de energia física ou expansão de gás) 
ou incendiário (peça capaz de provocar fogo intenso, com forte poder de destruição). A 
situação somente é passível de punição se não houver autorização legal.

73. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito 
passivo é a sociedade.

74. Elemento subjetivo: é o dolo. Não há elemento subjetivo específico, nem se 
pune a forma culposa.

75. Objetos material e jurídico: o objeto material poder ser o artefato explosivo 
ou incendiário. O objeto jurídico é a segurança pública.

76. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera 
conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade) ou for-
mal (embora não dependa de resultado naturalístico, o dano pode ocorrer) na modalidade 
empregar; de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso do 
artefato, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio 
eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação 
ocorre em momento definido), nas modalidades fabricar e empregar, mas permanente (a 
consumação se arrasta no tempo) nas formas possuir e deter; unissubjetivo (pode ser co-
metido por uma só pessoa); plurissubsistente (cometido em vários atos). Admite tentativa.
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77. Análise do núcleo do tipo: portar (carregar consigo), possuir (reter algo em 
seu poder, sob período prolongado), adquirir (comprar, mediante o pagamento de certo 
preço), transportar (carregar de um lugar para outro) ou fornecer (abastecer, prover) são 
as condutas, cujo objeto é a arma de fogo com numeração (ver o conceito na nota 62 ao 
inciso I), marca (idem) ou outro sinal identificador raspado (tornado ilegível mediante 
raspagem), suprimido (desaparecido) ou adulterado (modificado). Esta figura típica tem 
por alvo qualquer arma cujos sinais identificadores possam ter sido eliminados, pouco 
importando se o calibre é permitido ou proibido. Conferir: STF: “No julgamento do RHC 
89.889, da relatoria da ministra Carmem Lúcia, o Plenário desta colenda Corte entendeu 
que o delito de que trata o inciso IV do parágrafo único do art. 16 do Estatuto do Desar-
mamento é Política Criminal de valorização do poder-dever do Estado de controlar as 
armas de fogo que circulam em nosso País. Isso porque a supressão do número, marca, 
ou qualquer outro sinal identificador do artefato lesivo impede o seu cadastramento e 
controle. 3. A função social do combate ao delito em foco alcança qualquer tipo de arma 
de fogo; e não apenas armamento de uso restrito ou proibido. Tanto é assim que o porte 
de arma de fogo com numeração raspada constitui crime autônomo. Figura penal que, 
no caso, tem como circunstância elementar o fato de a arma (seja ela de uso restrito ou 
não) estar com a numeração ou qualquer outro sinal identificador adulterado, raspado 
ou suprimido” (HC 99582 – RS, 1.ª T., rel. Carlos Britto, 08.09.2009, v.u.). STJ: “1. O 
simples fato de portar ilegalmente arma de fogo com numeração raspada caracteriza 
a conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, por se 
tratar de crime de perigo abstrato, que tem por objetivo proteger a segurança pública e 
a paz coletiva, independentemente de ter a identificação sido descoberta pela perícia. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1593323 – RJ, 5.ª T., 
rel. Jorge Mussi, j. 06.02.2018, v.u.); “I – Para a configuração do delito do art. 16, inciso 
IV, da Lei n.º 10.826/2003, basta que o agente seja flagrado ao portar, possuir, adquirir, 
transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de 
identificação raspado, suprimido ou adulterado. E o tipo penal do caput, com a mesma 
pena, prevê que o delito se consuma se o agente possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, 
receber, tiver em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, reme-
ter, empregar, mantiver sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição 
de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar. II – Assim, mesmo a perícia judicial não tendo sido conclusiva, não 
servindo, portanto, para definir se, no momento da apreensão, a numeração da arma de 
fogo estava suprimida por ação humana e ou se por desgaste natural, pelo uso ou pelo 
decurso de tempo, levando-se em consideração o quadro fático delimitado na origem, 
de todo modo, estaria configurado o tipo criminal de posse ou porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito, ainda que na forma do caput, impondo-se o restabelecimento da 
condenação do recorrido. Agravo regimental desprovido” (AgInt no REsp 1729270 – SC, 
5.ª T., rel. Felix Fischer, j. 02.08.2018, v.u.); “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 
a posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de 
tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, 
independentemente da ausência de exame pericial no armamento, por se tratar de delito 
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de mera conduta. 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1362148 – SC, 5.ª 
T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 08.03.2016, v.u.). TJAP: “1) Para a caracterização 
do delito descrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 é neces-
sário somente o porte de arma de fogo com numeração raspada, pouco importando se 
o calibre é permitido ou proibido, pois a supressão do número identificador impede o 
cadastramento e o controle da arma (...)” (Ap. 0045850-60.2016.8.03.0001 – AP, Câmara 
Única, rel. Carmo Antônio, 18.04.2017, v.u.). TJES: “A imputação prevista no artigo 16, 
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, que se refere a arma de fogo de uso restrito também 
merece prevalecer, tendo em vista a prova pericial realizada na arma apreendida em poder 
do apelante que aponta que o número de série estava raspado. Nesse caso, o texto da lei 
é bastante claro quando enquadra nas sanções do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 
10.826/03, a arma com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Dessa 
forma, plenamente comprovado que o apelante possuía no interior do seu veículo arma 
de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em perfeita subsunção 
ao crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, motivo pelo 
qual não há que se falar em absolvição” (Ap. 0029352-78.2013.8.08.0024 – ES, 2.ª Câmara 
Criminal, rel. Adalto Dias Tristão, 23.03.2016, v.u.). TJGO: “Portar arma de fogo, ainda 
que de uso permitido, com numeração raspada, configura o crime capitulado no art. 16, 
IV, da Lei n.º 10.826/2003, caindo por terra a pretensão desclassificatória para o disposto 
no art. 14 da referida lei” (AC 394167-49.2013.8.09.0164 – GO, 2.ª Câmara Criminal, 
rel. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, 30.06.2016, v.u.). TJSP: “Para a configuração do 
crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, é irrelevante 
se a arma de fogo é de uso permitido ou restrito, bastando que o armamento detenha a 
numeração raspada, como no caso dos autos” (Ap. 0037126-46.2014.8.26.0050 – SP, 5.ª 
Câmara de Direito Criminal, rel. Sérgio Ribas, 28.07.2016, v.u.); “O porte de arma de 
fogo com numeração suprimida adéqua-se ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, 
da citada Lei especial, sendo indiferente tratar-se de artefato de uso permitido, restrito 
ou proibido – Precedentes do STJ” (Ap. 0019446-48.2014.8.26.0050 – SP, 3.ª Câmara de 
Direito Criminal, rel. Cesar Mecchi Morales, 14.06.2016, v.u.).

78. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito 
passivo é a sociedade. Secundariamente, o Estado.

79. Elemento subjetivo: é o dolo. Não há elemento subjetivo específico, nem se 
pune a forma culposa.

80. Objetos material e jurídico: o objeto material é a arma de fogo alterada. O 
objeto jurídico é a segurança pública. Secundariamente, a administração da justiça.

81. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera 
conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade). Nessa 
ótica: TJDF: Ap. 2005.01.1. 006779-5, 1.ª T., rel. Edson Alfredo Smaniotto, 17.11.2005, 
v.u.; de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da 
arma, ou prejuízo à Justiça, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode ser co-
metido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); 
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instantâneo (a consumação ocorre em momento definido), nas modalidades adquirir e 
fornecer, porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) nas formas portar, 
possuir e transportar; unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); plurissub-
sistente (cometido em vários atos). Admite tentativa.

82. Análise do núcleo do tipo: vender (alienar por certo preço), entregar (passar 
às mãos de alguém) ou fornecer (abastecer, prover), de forma gratuita ou onerosa, arma 
de fogo, acessório, munição (ver conceitos nas notas 7 a 9 ao art. 12) ou explosivo (subs-
tância capaz de gerar abalo seguido de forte ruído, advindo do surgimento repentino de 
uma energia física ou expansão de gás) a criança (pessoa até onze anos completos) ou 
adolescente (pessoa com doze anos completos até dezessete). Esta Lei, por ser mais recente, 
afastou a aplicação do art. 242 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
que cuida do mesmo tema.

83. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito 
passivo é a sociedade. Secundariamente, a criança ou adolescente.

84. Elemento subjetivo: é o dolo. Não há elemento subjetivo específico, nem se 
pune a forma culposa.

85. Objetos material e jurídico: o objeto material poder ser arma de fogo, aces-
sório, munição ou explosivo. O objeto jurídico é a segurança pública. Secundariamente, 
a incolumidade física da criança e do adolescente.

86. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera 
conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo 
abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório, 
munição ou explosivo, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode ser cometido 
por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instan-
tâneo (a consumação ocorre em momento definido); unissubjetivo (pode ser cometido 
por uma só pessoa); plurissubsistente (cometido em vários atos). Admite tentativa.

87. Análise do núcleo do tipo: produzir (criar, gerar), recarregar (pôr carga no-
vamente em algo) ou reciclar (atualizar algo para obter melhor rendimento) e adulterar 
(modificar) munição (ver conceito na nota 9 ao art. 12) ou explosivo (ver conceito na nota 
82 ao inciso anterior). Acrescenta-se, ao tipo, o elemento normativo sem autorização legal, 
formando norma penal em branco, dependente da análise de outras normas extrapenais 
para a correta inteligência da figura deste inciso.

88. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito 
passivo é a sociedade.

89. Elemento subjetivo: é o dolo. Não há elemento subjetivo específico, nem se 
pune a forma culposa.

90. Objetos material e jurídico: o objeto material é a munição ou o explosivo. O 
objeto jurídico é a segurança pública.
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91. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera 
conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de 
perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da munição 
ou explosivo, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode ser cometido por qual-
quer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a 
consumação ocorre em momento definido; unissubjetivo (pode ser cometido por uma 
só pessoa); plurissubsistente (cometido em vários atos). Admite tentativa.

Comércio ilegal de arma de fogo

Art. 17. Adquirir,92-94 alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em 
depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou 
de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício95 de 
atividade comercial ou industrial, arma de fogo,96 acessório ou munição, sem 
autorização97 ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:98-99

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.100

Parágrafo único. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para 
efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou 
comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.101

92. Análise do núcleo do tipo: adquirir (comprar mediante o pagamento de certo 
preço), alugar (cessão de algo por um tempo mediante o pagamento de um preço), receber 
(obter a posse de algo sem pagamento), transportar (levar de um lugar a outro), conduzir 
(carregar, equivalendo a trazer consigo), ocultar (esconder), ter em depósito (possuir algo 
armazenado), desmontar (separar peças de um objeto), montar (unir peças para formar um 
objeto), remontar (repor as peças de algo no devido lugar), adulterar (modificar o estado 
original de algo), vender (alienar por determinado preço), expor à venda (apresentar algo 
para que seja alienado por determinado preço), utilizar (fazer uso de alguma coisa). As 
várias condutas componentes de tipo misto alternativo (pode-se praticar uma delas ou 
várias e a punição será por um só delito) voltam-se à arma de fogo, acessório ou munição, 
embora constitua um crime específico de comerciantes e industriais, com a finalidade de 
lucro. Aliás, por tal motivo, o título é comércio ilegal de arma de fogo. A última das condu-
tas é residual: utilizar de qualquer forma. Imagina-se, pois, que se alguma ação específica 
foi olvidada na descrição típica, é possível encaixar-se nesse verbo, cujo complemento é 
de qualquer maneira. Na jurisprudência: STJ: “2. Tratando-se o tipo penal do artigo 17 
do Estatuto do Desarmamento de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização 
de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida” (AgRg no AREsp 
810.590 – SC, 5.ª T., rel. Jorge Mussi, j. 18.08.2016, v.u.). TJSP: “Comércio ilegal de arma 
de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 17). Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria 
e materialidade bem delineadas. Crime de mera conduta. Verificação que independe de 
resultado, sendo irrelevante o fato de as armas, aptas à realização de disparos, estarem 
desmuniciadas. Conduta típica” (Apelação 0019860-07.2014.8.26.0451, 11.ª Câmara Cri-
minal Extraordinária, rel. Eduardo Abdalla, j. 29.09.2017, v.u.). TJPI: “2 – O fato de nem 
todas as armas terem sido periciadas não afasta a figura típica do art. 17 da Lei 10.826/03, 
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sendo irrelevante a não comprovação de sua potencialidade lesiva, por se tratar de crime 
de perigo abstrato, consumando-se com a mera conduta descrita no tipo incriminador, 
no caso, receber, ter em deposito e vender. 3 – A apreensão de mais de uma arma de fogo 
e munições no mesmo contexto, para fins de mercancia, não configura concurso formal 
de crimes de comércio ilegal de armas e munições. De fato, no caso, deve ser reconhecida 
como delito único a posse de diversas armas e munições para fins de comercialização. 
4 – Apelação conhecida e improvida, acordes com o parecer ministerial superior” (Ap. 
Crim. 2014.0001.000287-1 – PI, 1.ª Câmara Especializada Criminal, rel. Edvaldo Pereira 
de Moura, 16.11.2016, v.u.).

93. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo é o comerciante ou industrial. O sujeito 
passivo é a sociedade.

94. Elemento subjetivo: é o dolo. Há elemento subjetivo específico, consistente 
na finalidade de auferir algum tipo de lucro para si ou para outrem (em proveito próprio 
ou alheio). Não se pune a forma culposa.

95. Habitualidade da atividade: a inserção no tipo penal da expressão no exer-
cício, referindo-se a comércio ou indústria, demonstra não ser viável enquadrar-se neste 
crime qualquer pessoa que, eventualmente, receba, venda ou compre uma arma de fogo. 
Afinal, exige-se a conduta habitual de exercitar o comércio (compra e venda ou locação) 
ou a indústria (fabricação, com montagem, desmontagem etc.), como condição. Quem 
praticar qualquer dos verbos desse tipo em atividade comercial ou industrial de caráter 
eventual, deve ser inserido em outra figura desta Lei. Não se exige, no entanto, para a 
concretização do delito, a habitualidade das condutas descritas no art. 17 (para tanto, ver 
a observação que fazemos na nota 91, referente à classificação do crime), pois é um crime 
instantâneo ou permanente de habitualidade preexistente.

96. Arma de fogo, acessório ou munição: ver os conceitos nas notas 7 a 9 do art. 12.

97. Norma penal em branco: é preciso consultar a legislação extrapenal, que traga 
as regras e condições para o exercício do comércio e da indústria no campo das armas de 
fogo, acessórios e munições.

98. Objetos material e jurídico: o objeto material pode ser a arma de fogo, o 
acessório ou a munição. O objeto jurídico é a segurança pública.

99. Classificação: é crime próprio (somente pode ser praticado pelo comerciante 
ou industrial); mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para 
a sociedade); de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau 
uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode 
ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em 
ações); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido), nas modalidades adqui-
rir, receber, adulterar, vender, desmontar, montar, remontar e utilizar, porém permanente 
(a consumação se prolonga no tempo) nas formas alugar, transportar, conduzir, ocultar, 
ter em depósito e expor à venda. De qualquer maneira, cuida-se de um delito instantâneo 
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ou permanente de habitualidade preexistente, significando que a conduta de adquirir, 
por exemplo, se concretiza de maneira instantânea, mas é exigível uma conduta anterior, 
habitual, que é exercer atividade comercial ou industrial. O mesmo ocorre no tocante ao 
crime previsto no art. 334, § 1.º, III, do Código Penal; unissubjetivo (pode ser cometido 
por uma só pessoa); plurissubsistente (cometido em vários atos). Admite tentativa, embora 
de difícil configuração pela existência de inúmeras condutas típicas, significando que, 
para vender, o agente transporta ou conduz. Logo, ainda que seja surpreendido tentando 
vender, será autuado em flagrante por transportar arma de fogo sem autorização legal, 
no exercício da atividade comercial.

100. Benefícios penais: são diminutos, demonstrando o rigor com que pretende 
agir o Estado em virtude do comércio ilegal de armas. A pena mínima de quatro anos 
impede, na maioria dos casos, a concessão de suspensão condicional do processo (sursis), 
reservada a hipótese para os maiores de 70 anos e gravemente enfermos (art. 77, § 2.º, 
CP). Pode-se, em tese, havendo aplicação no mínimo, falar em regime aberto. No mais, o 
regime deve ser o semiaberto ou fechado e não há viabilidade para a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nem cogitemos dos benefícios previstos 
na Lei 9.099/95, que cuida somente das infrações de menor potencial ofensivo.

101. Atividade comercial ou industrial por equiparação: a preocupação do le-
gislador foi a mesma estampada no art. 180, § 2.º, do Código Penal, quando quis atingir 
o “comerciante de fundo de quintal”, nos casos de desmanches de veículos, no cenário do 
crime de receptação. Portanto, o disposto no parágrafo único, do art. 17, desta Lei, tem a 
mesma finalidade. Há quem exerça (a habitualidade preexistente permanece) o comércio 
ou a indústria em caráter informal, prestando serviços (consertando armas, por exemplo), 
fabricando (construindo acessórios ou munições, em outro exemplo) ou comercializando 
(comprando, vendendo e alugando armas de fogo, como ilustração), em sua própria casa, 
sem a aparência de atividade comercial ou industrial regular. Aliás, na verdade, cuida-se, 
de fato, de atividade irregular, vale dizer, ilegal.

Tráfico internacional de arma de fogo

Art. 18. Importar,102-104 exportar, favorecer a entrada ou saída do territó-
rio nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem 
autorização da autoridade competente:105-108

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.109

102. Análise do núcleo do tipo: importar (fazer ingressar algo no território na-
cional); exportar (retirar algo do território nacional, enviando ao estrangeiro), favorecer a 
entrada ou saída (permitir que outrem importe ou exporte). As condutas têm por objeto 
a arma de fogo, o acessório ou a munição (ver os conceitos nas notas 7 a 9 ao art. 12). Na-
turalmente, inseriu-se, no tipo, a falta de autorização para essa atividade e não se demanda 
intuito de lucro (fala-se: a qualquer título). O tipo é misto alternativo, permitindo que o 
agente promova, no mesmo cenário, a importação e exportação de arma de fogo, respon-
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dendo por um só delito. Na jurisprudência: STJ: “I – O tipo de tráfico internacional de 
arma de fogo de uso restrito, dos arts. 18 c.c. 19 da Lei n.º 10.826/2003, configura-se com o 
mero favorecimento da entrada ou saída, a qualquer título, do artefato bélico do território 
nacional, sem autorização da autoridade competente. Isto é, aplica-se ao simples porte de 
arma para além das fronteiras nacionais. Precedentes. II – Assim, para a configuração do 
tipo dos arts. 18 c.c. 19 da Lei n.º 10.826/2003, não é necessário que tenha ocorrido ato de 
importação propriamente dito, mas sim o favorecimento da introdução do artefato bélico 
no território nacional” (AgRg no HC 368.990 – PR, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 
j. 07.08.2018, v.u.); “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a introdução de muni-
ções em território nacional, sem autorização da autoridade competente, tem tipificação 
específica no estatuto do desarmamento, motivo pelo qual descabe a sua desclassificação 
para o crime de contrabando, em observância à aplicação do princípio da especialidade. 
2. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1428477 – RS, 6.ª T., rel. Nefi Cordeiro, 
j. 20.03.2018, v.u.); “1. A controvérsia cinge-se em definir qual o juízo competente para a 
apreciação e julgamento do feito, tendo em vista que foi apreendido pela Receita Federal 
do Brasil, em São Paulo, um objeto postal contendo um pente (carregador) de metralha-
dora antiga, sem autorização do Exército Brasileiro, postado em Recife/PE e destinado 
a pessoa com endereço na Bélgica. 2. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, 
acessórios ou munição é de ação múltipla, consumando-se pela prática de qualquer uma 
das condutas previstas no art. 18, caput, da Lei n. 10.826/03. 3. No caso dos autos, o delito 
ocorreu na modalidade de exportar acessório de arma de fogo, tendo havido a consuma-
ção no momento em que foi realizado o envio do referido acessório, ou seja, quando foi 
entregue a encomenda perante os Correios da cidade de Recife/PE, sendo indiferente, para 
fins de consumação, a interceptação da encomenda, em São Paulo, durante seu percurso, 
pois a conduta não se protrai no tempo, considerando-se mero exaurimento do crime o 
recebimento do acessório de arma de fogo no local de destino (Bélgica). 4. Conflito de 
competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 36ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado de Pernambuco, o suscitante” (CC 147.709 – PE, 3.ª S., rel. Joel Ilan 
Paciornik, j. 11.10.2017, v.u.); “1. Este Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido 
de que, independentemente da quantidade de armas de fogo, acessórios ou munição, não 
é possível a desclassificação do crime previsto no artigo 18 da Lei n. 10.826/2003 – tráfico 
de armas ou munições –, para outro tipo penal, em respeito ao princípio da especialidade 
(AgRg no REsp 1498667 – PR, 5.ª T., rel. Ribeiro Dantas, j. 02.05.2017, v.u.).

103. Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito 
passivo é a sociedade. Em segundo plano, o Estado, que tem interesse – inclusive para 
a arrecadação tributária e regulamentação da atividade econômica – de controlar o que 
entra e sai do país.

104. Elemento subjetivo: é o dolo. Não há elemento subjetivo específico, nem se 
pune a forma culposa.

105. Objetos material e jurídico: o objeto material pode ser a arma de fogo, o 
acessório ou a munição. O objeto jurídico é, primordialmente, a segurança pública. Se-
cundariamente, a administração pública, no seu particular interesse patrimonial e moral.
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106. Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); 
formal (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade, mas pode 
haver, inclusive, a ausência de recolhimento do tributo devido pela entrada e saída de 
mercadoria); de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau 
uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode 
ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em 
ações); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido); unissubjetivo (pode 
ser cometido por uma só pessoa); plurissubsistente (cometido em vários atos). Admite 
tentativa. Sobre a consumação: STJ: “II – Preleciona a doutrina majoritária, no que tange 
ao delito inserto no art. 18 da Lei 10.826/03, que a consumação do crime, em locais sujeitos 
à fiscalização da zona alfandegária, somente se dará após a liberação da mercadoria pelas 
autoridades competentes ou a transposição da aludida zona fiscal (precedente)” (REsp 
1392567 – PR, 5.ª T., rel. Felix Fischer, j. 25.04.2017, v.u.).

106-A. Princípio da insignificância: é de rara aplicação, pois os crimes previstos 
nesta Lei são de perigo abstrato. Por vezes, a importação de um único projétil ou instru-
mento pode ser significante para afetar a segurança pública. Depende do caso concreto. 
Conferir: TRF-4.ª R.: “1. O tipo penal previsto no art. 18 da Lei 10.826/2003 é crime de 
mera conduta, perfectibilizando-se no momento da internalização do armamento sem 
autorização da autoridade competente. 2. O delito em tela independe da quantidade do 
material bélico apreendido, até porque a importação clandestina de um só projétil já é 
apto a ceifar a vida de outrem, podendo também ser usado como instrumento em delitos 
mais graves, razão pela qual a conduta se reveste de alto grau de lesividade e periculosi-
dade. 3. Também se mostra impertinente examinar se a munição apreendida se destinava 
à comercialização, porquanto o delito se consuma ainda que os cartuchos venham a ser 
utilizados em proveito próprio do agente. 4. A classificação da munição como de uso 
permitido não acarreta atipicidade dos fatos, sendo relevante apenas para fins de análise 
da majorante prevista no art. 19 da Lei de Armas. 5. Desimporta averiguar se o acusado 
possuía arma de fogo compatível em processo de cadastramento junto à Polícia Federal, 
eis que, para a regular introdução de munições em território nacional, exige-se autori-
zação específica para essa finalidade, expedida pelo Comando do Exército, nos termos 
do art. 24 do Estatuto do Desarmamento. 6. Diante do alto grau de reprovabilidade da 
conduta e da potencialidade lesiva do objeto e, ainda, em razão da ameaça aos bens ju-
rídicos tutelados pela norma (incolumidade pública, segurança nacional e paz social), 
inviável a aplicação do princípio da insignificância ao crime previsto no art. 18 da Lei 
10.826/2003. Precedentes” (Apelação 50000983620104047004 – PR, 7.ª T., rel. Salise 
Monteiro Sanchotene, 13.08.2013).

107. Conflito aparente de normas: em confronto com o art. 334-A do Código 
Penal (“importar ou exportar mercadoria proibida”), é natural que prevaleça o disposto 
no art. 18 desta Lei, em face do critério da especialidade. Comparando-se com o delito 
previsto no art. 318 do Código Penal (“facilitar, com infração do dever funcional, a prá-
tica de contrabando...”), ocorre idêntica solução. Aplica-se o art. 18 desta Lei, seja o autor 
funcionário público ou não. A opção é pelo critério da especialidade. Conferir: STJ: “‘A 
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existência de norma específica regulando determinada infração penal é circunstância 
impeditiva de desclassificação da conduta para outro tipo criminal, em face do princípio 
da especialidade. Tipificada a conduta de importar munição sem autorização da auto-
ridade competente pelo artigo 18 da Lei n. 10.826/03, não há que se falar em crime de 
contrabando’ (AgRg no REsp n. 1.510.781/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 
de14/12/2015). Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1497217 – PR, 5.ª T., rel. 
Felix Fischer, 17.05.2016, v.u.). Aliás, o preceito primário do art. 18 é claro: as condutas 
podem ser praticadas a qualquer título. Em confronto com a Lei que define os crimes 
contra a Segurança Nacional e a Ordem Política e Social (Lei 7.170/83), no entanto, 
deve-se levar em conta o disposto nos artigos 1.º (“Esta Lei prevê os crimes que lesam ou 
expõem a perigo de lesão: I – a integridade territorial e a soberania nacional; II – o regime 
representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito; III – a pessoa dos chefes 
dos poderes da União”) e 2.º (“Quando o fato estiver também previsto como crime no 
Código Penal, no Código Penal Militar ou em leis especiais, levar-se-ão em conta, para a 
aplicação desta Lei: I – a motivação e os objetivos do agente; II – a lesão real ou potencial 
aos bens jurídicos mencionados no artigo anterior”, com grifos nossos). Logo, “importar 
ou introduzir, no território nacional, por qualquer forma, sem autorização da autoridade 
federal competente, armamento ou material militar privativo das Forças Armadas” (art. 
12, Lei 7.170/83), de qualquer tipo, desde que com a motivação, os objetivos e as possi-
bilidades de lesão aos bens jurídicos supramencionados, é sempre aplicável o disposto na 
Lei de Segurança Nacional, em detrimento do Estatuto do Desarmamento. Analisando 
o disposto na Lei 9.112/95, observa-se que a exportação de bens sensíveis depende de 
“prévia autorização formal dos órgãos federais competentes, segundo a regulamentação 
estabelecida e publicada no Diário Oficial, (...)”. São exemplos de bens sensíveis e serviços 
a eles vinculados: os bens de uso duplo e os bens de uso na área nuclear, química e bioló-
gica. Consideram-se, por exemplo, “bens de uso duplo os de aplicação generalizada, desde 
que relevantes para aplicação bélica”. São de uso na área nuclear, química ou biológica 
os “materiais que contenham elementos de interesse para o desenvolvimento da energia 
nuclear, bem como as instalações e equipamentos utilizados para o seu desenvolvimento 
ou para as inúmeras aplicações pacíficas da energia nuclear” (art. 1.º). No art. 7.º, prevê-
-se que a exportação desses bens, sem as formalidades legais, constitui crime (reclusão, 
de um a quatro anos). Pensamos ser sempre aplicável o disposto na Lei 9.112/95, pois 
não há nenhuma relação com armas de fogo, acessórios e munições. São todos materiais 
completamente dissociados do uso comum do povo.

108. Competência: é da Justiça Federal (art. 109, IV e V, CF), levando-se em conta 
que a saída ou entrada irregular de mercadoria proibida no país ofende o interesse da União 
de exercer controle sobre a zona alfandegária, sobre a arrecadação de tributos, bem como 
sobre a economia em geral. Note-se, ainda, o disposto no art. 24 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”, com grifos 
nossos). Além disso, quando o crime tem alcance internacional, iniciando-se no exterior 
e findando no Brasil, ou reciprocamente (crime a distância), a depender de convenção ou 
tratado para o combate ao tráfico de armas, insere-se na alçada da Justiça Federal.
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109. Benefícios penais: ver a nota 100 ao art. 17.

Art. 19. Nos crimes previstos nos arts. 17 e 18, a pena é aumentada da 
metade110 se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido 
ou restrito.

110. Causa de aumento de pena: levando-se em conta a particular preocupação 
do legislador, em face da gravidade objetiva apresentada, no tocante às armas de fogo, 
acessórios e munições de uso restrito (o termo proibido está incluído no restrito, conforme 
já esclarecido em nota anterior), aumenta-se a pena da metade, quando o comércio ilegal 
ou o tráfico internacional disser respeito a esses objetos. Assim ocorrendo, ainda que apli-
cada a pena no mínimo legal, o agente deve, necessariamente, começar o cumprimento 
da sua pena, pelo menos, no regime semiaberto.

Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumen-
tada da metade se forem praticados por integrante dos órgãos e empresas 
referidas nos arts. 6.º, 7.º e 8.º desta Lei.111

111. Causa de aumento de pena: impõe-se o aumento de metade da pena nos 
casos dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14), disparo de arma 
de fogo (art. 15), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16), comércio 
ilegal de arma de fogo (art. 17) e tráfico internacional de arma de fogo (art. 18), se forem 
cometidos por agentes integrantes dos órgãos e empresas mencionadas nos arts. 6.º, 7.º e 
8.º da Lei 10.826, que são os seguintes: a) Forças Armadas; b) órgãos referidos nos incisos 
do caput do art. 144 da Constituição Federal; c) guardas municipais das capitais dos Es-
tados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições 
estabelecidas no regulamento desta Lei; d) guardas municipais dos Municípios com mais 
de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em 
serviço; e) Agência Brasileira de Inteligência e Departamento de Segurança do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República; f) órgãos policiais referidos no art. 
51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal; g) quadro efetivo dos agentes e guardas 
prisionais, das escoltas de presos e das guardas portuárias; h) empresas de segurança pri-
vada e de transporte de valores constituídas de maneira regular; i) entidades de desporto 
legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo; j) 
Carreira de Auditoria da Receita Federal, Auditores Fiscais e Técnicos da Receita Federal; 
l) estabelecimento de armazenagem das armas de fogo usadas em entidades desportivas. 
Em tese, poderia haver a dupla incidência dos arts. 19 e 20 (dois aumentos de metade 
na pena), se, por exemplo, houver o comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito por 
integrante das Forças Armadas. Por outro lado, pode-se, também, aplicar, por analogia in 
bonam partem, o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que preceitua: “no 
concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz 
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que 
mais aumente ou diminua” (grifamos). Na jurisprudência: STJ: “Princípio da Correlação 
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entre Acusação e Sentença. I – É consabido que o princípio da correlação representa, no 
sistema processual penal, uma das mais importantes garantias do réu, porquanto descreve 
balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver correspondência entre 
o fato imputado ao acusado e a sua responsabilidade penal. II – In casu, o v. acórdão a 
quo concluiu que o fato de o acusado ocupar cargo das Forças Armadas não foi devida-
mente narrado na inicial acusatória, sendo, por tal razão, inviável a aplicação da causa 
de aumento, em homenagem ao princípio da correlação. Agravo regimental desprovido” 
(AgRg no REsp 1684304 – GO, 5.ª T., rel. Felix Fischer, j. 27.02.2018, v.u.). TJDFT: “O 
conjunto probatório ampara a condenação do acusado pela prática do crime do art. 15 
da Lei 10.826/2003. Cometido o crime por policial militar, incide a causa de aumento de 
pena prevista no art. 20 da Lei n.º 10.826/2003. Apelação da Defesa desprovida e provido 
o recurso do Ministério Público” (APR 20110710333697 – DFT, 1.ª Turma Criminal, rel. 
Mario Machado, 02.06.2016, v.u.). TJSP: “Apelação criminal. Disparo de arma de fogo 
em via pública e desacato. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição dos 
delitos pela fragilidade probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Testemunhas 
visualizaram o Réu efetuar disparos na via pública e ofender os policiais militares que o 
prenderam. Munição deflagrada apreendida e periciada. Pena bem dosada. Majorante do 
art. 20 da Lei 10.826/03 de rigor. Réu exercia a função de agente penitenciário. Regime 
prisional fixado foi o mais brando possível e a pena carcerária foi substituída por restri-
tivas de direitos. Recurso não provido” (Ap. 0002542-26.2009.8.26.0050 – SP, 8.ª Câmara 
de Direito Criminal, rel. Carlos Monnerat, 10.03.2016, v.u.).

Art. 21. Os crimes previstos nos arts. 16, 17 e 18 são insuscetíveis de 
liberdade provisória.112

112. Insuscetibilidade de liberdade provisória: quanto aos delitos previstos nos 
artigos 14 e 15 (parágrafos únicos), o legislador fomentou a vã ilusão de que, no Brasil, 
tornar um crime inafiançável tem algum resultado efetivo. Nenhum resultado concreto há, 
pois cabe, sempre, liberdade provisória sem fiança. Ainda assim, foram considerados in-
constitucionais os parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 desta Lei pelo STF (ver a nota 41 
ao art. 14 e a nota 53 ao art. 15). No caso do art. 21, entretanto, referindo-se aos delitos dos 
arts. 16, 17 e 18, o legislador foi radical. Vedou, explicitamente, a liberdade provisória, 
agora pouco importando se com ou sem fiança. A Constituição Federal mencionou que 
ninguém ficaria preso, quando a lei admitisse a liberdade provisória (art. 5.º, LXVI). Esta é 
uma das hipóteses, portanto, em que o legislador optou por restringir o direito à liberdade 
de quem responde a processo criminal por delito considerado grave (arts. 16 a 18 desta Lei). 
Em nosso entendimento, sustentávamos tratar-se de esdrúxulo preceito. Não se concebia a 
seguinte contradição: quem fosse preso em flagrante pela prática de delito de porte ilegal 
de arma de uso restrito, por exemplo, não poderia aguardar solto o seu julgamento; quem 
não fosse preso em flagrante pelo cometimento do mesmo tipo de crime, se não estivessem 
preenchidos os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CP), poderia ficar solto até o final 
do processo criminal. Das duas uma: ou o equívoco legislativo estava concentrado no art. 
21 desta Lei ou no art. 312 do Código de Processo Penal, que não impõe a prisão preventi-
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va, obrigatoriamente, a todos os acusados por delitos considerados graves. Tornava-se, pois, 
fator ligado à sorte do agente. Se preso em flagrante, não havia liberdade provisória e fica-
ria segregado até final julgamento. Se conseguisse furtar-se ao flagrante, poderia permane-
cer livre até que se decidisse a causa definitivamente. O equívoco estava focado no referido 
art. 21. Buscou-se uma indevida solução padronizada. Entretanto, alguns acusados pelos 
delitos previstos nos arts. 16, 17 e 18 da Lei 10.826/2003 precisam aguardar presos o julga-
mento, por questão de segurança pública; muitos outros, não. Logo, deve caber ao juiz, em 
cada caso concreto, decidir se decreta ou não a prisão preventiva, seja do delito considera-
do grave ou não. Do mesmo modo, quando houver prisão em flagrante, pode-se conceder 
liberdade provisória a quem faça jus, negando o benefício a quem não possa ficar em liber-
dade, sob o prisma dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP). A questão foi solu-
cionada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional o art. 21 desta Lei. 
STF: “O Tribunal, por maioria, julgou procedente, em parte, pedido formulado em várias 
ações diretas ajuizadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e outros para declarar a 
inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 e do art. 21 da Lei 10.826/2003 
– Estatuto do Desarmamento, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas 
de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras 
providências. Inicialmente, o Tribunal rejeitou as alegações de inconstitucionalidade formal, 
ao fundamento de que os dispositivos do texto legal impugnado não violam o art. 61, § 1.º, 
II, a e e, da CF. Salientando-se que a Lei 10.826/2003 foi aprovada depois da entrada em 
vigor da EC 32/2001, que suprimiu da iniciativa exclusiva do Presidente da República a 
estruturação e o estabelecimento de atribuições dos Ministérios e órgãos da Administração 
Pública, considerou-se que os seus dispositivos não versam sobre a criação de órgãos, car-
gos, funções ou empregos públicos, nem sobre sua extinção, como também não desbordam 
do poder de apresentar ou emendar projetos de lei, que o texto constitucional atribui aos 
congressistas. Asseverou-se que a maior parte desses dispositivos constitui mera reprodução 
de normas contidas na Lei 9.437/97, de iniciativa do Poder Executivo, revogada pela lei em 
comento, ou são consentâneos com o que nela se dispunha. Ressaltou-se que os demais 
consubstanciam preceitos que mantêm relação de pertinência com a Lei 9.437/97 ou com 
o projeto de Lei 1.073/99, encaminhados ao Congresso Nacional pela Presidência da Re-
pública, geralmente explicitando prazos e procedimentos administrativos, ou foram intro-
duzidos no texto por diplomas legais originados fora do âmbito congressual (Leis 10.867/2004, 
10.884/2004, 11.118/2005 e 11.191/2005), ou, ainda, são prescrições normativas que em 
nada interferem com a iniciativa do Presidente da República. Salientou-se, por fim, a natu-
reza concorrente da iniciativa em matéria criminal e processual, e a possibilidade, em razão 
disso, da criação, modificação ou extensão de tipos penais e respectivas sanções, bem como 
o estabelecimento de taxas ou a instituição de isenções pela lei impugnada, ainda que re-
sultantes de emendas ou projetos de lei parlamentares. Em seguida, relativamente aos pa-
rágrafos únicos dos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003, que proíbem o estabelecimento de 
fiança, respectivamente, para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e 
de disparo de arma de fogo, considerou-se desarrazoada a vedação, ao fundamento de que 
tais delitos não poderiam ser equiparados a terrorismo, prática de tortura, tráfico ilícito de 
entorpecentes ou crimes hediondos (CF, art. 5.º, XLIII). Asseverou-se, ademais, cuidar-se, 
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na verdade, de crimes de mera conduta que, embora impliquem redução no nível de segu-
rança coletiva, não podem ser igualados aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de lesão 
à vida ou à propriedade. Quanto ao art. 21 da lei impugnada, que prevê serem insuscetíveis 
de liberdade provisória os delitos capitulados nos artigos 16 (posse ou porte ilegal de arma 
de fogo de uso restrito), 17 (comércio ilegal de arma de fogo) e 18 (tráfico internacional de 
arma de fogo), entendeu-se haver afronta aos princípios constitucionais da presunção de 
inocência e do devido processo legal (CF, art. 5.º, LVII e LIV). Ressaltou-se, no ponto, que, 
não obstante a interdição à liberdade provisória tenha sido estabelecida para crimes de suma 
gravidade, liberando-se a franquia para os demais delitos, a Constituição não permite a 
prisão ex lege, sem motivação, a qual viola, ainda, os princípios da ampla defesa e do con-
traditório (CF, art. 5.º, LV). Vencidos, parcialmente, os Ministros Carlos Britto, Gilmar 
Mendes e Sepúlveda Pertence, que julgavam improcedente o pedido formulado quanto aos 
parágrafos únicos dos artigos 14 e 15, e o Ministro Marco Aurélio, que o julgava improce-
dente quanto ao parágrafo único do art. 15 e, em relação ao art. 21, apenas quanto à refe-
rência ao art. 16. O Tribunal, por unanimidade, julgou, ainda, improcedente o pedido 
quanto aos artigos 2.º, X; 5.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º; 10; 11, II; 12; 23, §§ 1.º, 2.º e 3.º; 25, parágrafo 
único; 28; 29 e ao parágrafo único do art. 32, e declarou o prejuízo da ação em relação ao 
art. 35, todos da Lei 10.826/2003” (ADI 3.112-DF, Pleno, rel. Ricardo Lewandowski, 
02.05.2007, m. v., Informativo 465). Ainda na jurisprudência: STJ: “O Juiz de primeira ins-
tância apontou genericamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, sem 
indicar motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelar-
mente privado de sua liberdade, uma vez que se limitou a afirmar que ‘o indiciado foi 
preso em flagrante portando duas armas de fogo devidamente municiadas, sendo uma 
delas uma pistola 9 mm, calibre restrito, específico das forças armadas’ e a concluir que ‘a 
liberdade do acusado certamente impõe prejuízo para a ordem pública, diante do risco 
concreto de cometimento de novos delitos, mormente até que se explique a origem das 
armas encontradas’. 3. Habeas corpus concedido, para que o paciente possa responder a ação 
penal em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da possibilidade 
de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade 
cautelar, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP” (HC 
442.804 – RJ, 6.ª T., rel. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2018, v.u.).

Capítulo V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os Estados 
e o Distrito Federal para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das 
armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, 
permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas em ato do 
chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército.

* Caput com redação determinada pela Lei 11.706/2008.
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§ 1.º Todas as munições comercializadas no País deverão estar acondicio-
nadas em embalagens com sistema de código de barras, gravado na caixa, 
visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras 
informações definidas pelo regulamento desta Lei.

§ 2.º Para os órgãos referidos no art. 6.º, somente serão expedidas autori-
zações de compra de munição com identificação do lote e do adquirente no 
culote dos projéteis, na forma do regulamento desta Lei.

§ 3.º As armas de fogo fabricadas a partir de 1 (um) ano da data de publica-
ção desta Lei conterão dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, 
gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento desta Lei, exclusive 
para os órgãos previstos no art. 6.º.

§ 4.º As instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas 
nos incisos III e IV do caput do art. 6.º desta Lei e no seu § 7.º poderão ad-
quirir insumos e máquinas de recarga de munição para o fim exclusivo de 
suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos 
definidos em regulamento.

* § 4.º acrescentado pela Lei 11.706/2008.

Art. 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2.º desta Lei, 
compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exporta-
ção, 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.

Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo 
pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução 
penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação 
aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regula-
mento desta Lei. 113

§ 1.º As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército que re-
ceberem parecer favorável à doação, obedecidos o padrão e a dotação de 
cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de 
prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o Comando do 
Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado 
àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de interesse. 114

§ 2.º O Comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem 
doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da 
instituição beneficiada.

§ 3.º O transporte das armas de fogo doadas será de responsabilidade 
da instituição beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no SINARM 
ou no SIGMA.

§ 4.º (Vetado.)
§ 5.º O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o encaminhamento 

ao SINARM ou ao SIGMA, conforme se trate de arma de uso permitido ou 
de uso restrito, semestralmente, da relação de armas acauteladas em juízo, 
mencionando suas características e o local onde se encontram.

* V. art. 65, Dec. 5.123/2004 (Regulamenta a Lei 10.826/2003).
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113. Destino das armas, acessórios e munições: após a regular apreensão, seja 
em que quantidade for, realizada a perícia, muitas vezes fundamental para a verificação 
da materialidade do crime, não mais há interesse em se manter armazenado no fórum 
ou em repartição policial um montante razoável de material desse tipo, chamativo natu-
ral para o furto ou roubo. Assim, reservada sempre uma quantidade para contraprova, 
o restante deve ser encaminhado ao Exército para a destruição ou, após a edição da Lei 
11.706/2008, para doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, confor-
me previsto no regulamento da própria lei. Atende-se, finalmente, ao reclamo formulado 
por inúmeros setores vinculados à segurança pública no sentido de que não se poderia, 
simplesmente, destruir as armas, quando a própria polícia e também as Forças Armadas 
necessitam das mesmas para o bom desempenho das suas atividades. Os integrantes de 
organizações criminosas, como regra, mantêm armamento moderno e pesado, razão pela 
qual, quando apreendido, em lugar de ser destruído, pode ser útil ao trabalho policial. 
Confere-se, então, a possibilidade legal de se deferir o perdimento do bem em favor da 
instituição beneficiada (art. 25, § 2.º). Na jurisprudência: STJ: “2. O procedimento esta-
belecido no art. 67-A do Decreto n. 5.123/2004 não se aplica à hipótese em que a arma, 
objeto de crime do Estatuto do Desarmamento, é apreendida, em flagrante delito, pela 
autoridade policial. O envio da arma ao Comando do Exército tem previsão no art. 25 da 
Lei n. 10.826/2003. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1560664 – SC, 6.ª 
T., rel. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.11.2017, v.u.). TJSC: “O perdimento da arma de fogo 
apreendida é efeito da condenação, nos moldes do artigo 25 da Lei nº 10.826/03 e do artigo 
91, inciso II, alínea a, do Código Penal” (Ap. Crim. 0008498-68.2012.8.24.0019 – SC, 1.ª 
Câmara Criminal, rel. Paulo Roberto Sartorato, 01.06.2017, v.u.).

114. Armas de fogo desinteressantes para inquérito ou processo criminal: 
devem ser encaminhadas ao Comando do Exército, para avaliação. Dependendo do pa-
recer emitido, as armas serão destruídas ou doadas aos órgãos de segurança pública ou 
às Forças Armadas. Eventualmente, é possível que alguma arma de fogo seja encontrada 
abandonada em determinado local, sem que se consiga apurar de onde veio. Se não houver 
inquérito – ou este já estiver arquivado – é natural que a referida arma seja entregue, igual-
mente, ao Comando do Exército. Termina-se, assim, com o antigo hábito de se entregar, 
em carga, as armas apreendidas, para variada utilização. Observe-se, pois, que as armas 
de fogo não devem ser depositadas, transitoriamente, em mãos de terceiros. O caminho 
correto é a legalização da sua posse, depois do perdimento decretado pelo magistrado.

Art. 26. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a impor-
tação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas 
se possam confundir.115-115-A

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros 
destinados à instrução, ao adestramento, ou à coleção de usuário autorizado, 
nas condições fixadas pelo Comando do Exército.

115. Vedação da fabricação de arma de brinquedo: muita polêmica já causou 
a utilização de arma de brinquedo para variadas finalidades, em especial, para o cometi-
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mento de roubos e extorsões. Chegou a se tornar Súmula do Superior Tribunal de Justiça 
(n. 174), hoje revogada, o emprego de arma de brinquedo, como causa suficiente para 
provocar o aumento de pena previsto no art. 157, § 2.º-A, I, do Código Penal. Chegou-
-se, ainda, a ponto de transformar em figura típica a “utilização de arma de brinquedo, 
simulacro de arma capaz de atemorizar outrem, para o fim de cometer crimes” (art. 10, § 
1.º, II, da Lei 9.437/97, hoje revogada), ainda que sob acirrada crítica da doutrina e pra-
ticamente nenhuma aplicação pelos tribunais. Em suma, a atual Lei 10.826/2003 evitou 
o erro de criminalizar essa conduta, mas vedou a fabricação, a venda, a comercialização 
e a importação desse tipo de brinquedo, réplica ou simulacro que, realmente, contribui, 
efetivamente, para a prática de variados delitos, em particular, os que envolvem grave 
ameaça. Na jurisprudência: STJ: “1. Nos termos do artigo 26 da Lei n. 10.826/2003, são 
vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e 
simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir. 2. A importação de arma 
de brinquedo capaz de ser confundida com verdadeira configura o delito de contrabando, 
diante da proibição contida no artigo 26 da Lei n. 10.826/2003, considerando os riscos à 
segurança e incolumidade públicas. 3. No crime de contrabando a tutela jurídica volta-se 
não apenas ao interesse estatal patrimonial, mas também à segurança e à incolumidade 
pública, de modo a afastar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 4. 
Recurso provido” (REsp 1727222 – PR, 5.ª T., rel. Jorge Mussi, j. 02.08.2018, v.u.).

115-A. Arma de pressão: não é considerada arma de brinquedo, não se enqua-
drando também como arma, tutelada por esta Lei. Na jurisprudência: STJ: “I – A arma de 
pressão é um produto controlado pelo Exército brasileiro, de uso permitido pelas pessoas 
em geral, nos termos da legislação de regência, cuja importação somente é possível nas 
condições estabelecidas na legislação e mediante autorização prévia do órgão compe-
tente. É, portanto, mercadoria relativamente proibida, pois possui restrições, sendo a 
importação autorizada apenas se observados determinados requisitos. II – Assim sendo, 
a conduta de importar arma de pressão de calibre igual ou inferior a seis milímetros, sem 
o atendimento do regramento legal, configura o crime de contrabando. III – É incabível 
a aplicação do princípio da insignificância, haja vista que o bem jurídico tutelado não 
possui caráter exclusivamente patrimonial, pois envolve a vontade estatal de controlar a 
entrada de determinado produto em prol da segurança e da saúde pública. Precedentes. 
Agravo regimental desprovido” (AgRg no AgRg no REsp 1427793 – RS, 5.ª T., rel. Felix 
Fischer, j. 16.02.2016, v.u.).

Art. 27. Caberá ao Comando do Exército autorizar, excepcionalmente, a 
aquisição de armas de fogo de uso restrito.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às aquisições dos 
Comandos Militares.

Art. 28. É vedado ao menor de 25 (vinte e cinco) anos adquirir arma de 
fogo, ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos I, II, III, 
V, VI, VII e X do caput do art. 6.º desta Lei.

* Artigo com redação determinada pela Lei 11.706/2008.
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Art. 29. As autorizações de porte de armas de fogo já concedidas expirar-
-se-ão 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei.

* O art. 1.º da Lei 10.884/2004 (DOU 18.06.2004) dispõe: “O termo inicial dos prazos previstos nos arts. 
29, 30 e 32 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a fluir a partir da publicação do decreto 
que os regulamentar, não ultrapassando, para ter efeito, a data limite de 23 de junho de 2004”.

Parágrafo único. O detentor de autorização com prazo de validade 
superior a 90 (noventa) dias poderá renová-la, perante a Polícia Federal, nas 
condições dos arts. 4.º, 6.º e 10 desta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias após 
sua publicação, sem ônus para o requerente.

Art. 30. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido 
ainda não registrada deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro 
de 2008, mediante apresentação de documento de identificação pessoal e 
comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou 
comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em 
direito, ou declaração firmada na qual constem as características da arma e 
a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de 
taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III 
do caput do art. 4.º desta Lei. 116-116-A

* Artigo com redação determinada pela Lei 11.706/2008.

Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no caput deste 
artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de 
Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na forma do § 4.º 
do art. 5.º desta Lei.

116. Exclusão da ilicitude temporária: parcela da doutrina e da jurisprudência 
optou por denominar de “abolitio criminis temporária” o disposto pelos arts. 30, 31 e 
32, que dizem respeito à posse ilegal de arma de fogo, mas não ao porte. Em razão do 
disposto na Medida Provisória n. 417/2008, consagrada pela Lei 11.706/2008, o prazo 
para a regularização aumentou, estendendo-se até 31 de dezembro de 2008. E, na se-
quência, a Lei 11.922/2009 prorrogou tal prazo até o dia 31 de dezembro de 2009. 
Debate-se a natureza jurídica dessa prorrogação e qual o efeito provocado no processo. 
Embora tivéssemos compartilhado do entendimento da abolitio criminis temporária, 
hoje, não nos parece a melhor opção. Afinal, se houver abolição do crime, por qualquer 
razão, jamais poderia ser temporária. A novel norma penal benéfica estenderia seus 
efeitos, automaticamente, a todos para o passado e, como teria havido descriminaliza-
ção, somente a edição de outra norma incriminadora poderia repristinar o conteúdo 
da anterior. Por isso, o que o legislador fez, em verdade, foi criar um direito paralelo 
ao tipo incriminador, que configura o exercício regular de direito, excludente de ilici-
tude. Esta, sim, pode ser temporária, pois depende da duração do direito posto. Por-
tanto, até o dia 31 de dezembro de 2009 os possuidores de armas de fogo, regulares ou 
irregulares, lícitas ou ilícitas, têm o direito de entregá-las à polícia. O art. 32, para ex-
tirpar qualquer dúvida, chega a mencionar a extinção da punibilidade de eventual 
posse irregular de arma. Ora, nem precisaria mencionar tal aspecto, pois se há o direi-
to de entregar até certa data, por óbvio, é lícito mantê-las consigo até o último dia. Não 
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se trata de extinguir a punibilidade, o que significaria a preexistência de fato típico, 
ilícito e culpável. Tecnicamente, o Estado tipificou, como crime, a posse ilegal de armas 
e trata-se de norma penal definitiva, sem qualquer caráter temporário. Mas, concomi-
tantemente, estabeleceu o direito de manter consigo a arma até o prazo fatal indicado 
em lei. Quem possui a arma irregular ou em desacordo com o permitido, por certo, 
pratica fato típico, mas lícito, enquanto durar a temporariedade de seu direito correla-
to de entrega dessa arma. Porém, o referido direito não se estendeu ao porte de arma 
de fogo irregular ou ilegal. Considerando como abolitio criminis temporária: STF: “Em 
conclusão de julgamento, a Turma desproveu recurso ordinário em habeas corpus em 
que se pretendia o trancamento de ação penal instaurada contra denunciado pela su-
posta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, 
art. 14). Sustentava, a impetração, a atipicidade da conduta, porquanto o paciente fora 
preso em flagrante durante o período de vacatio legis da citada lei – v. Informativo 412. 
Entendeu-se que os arts. 30 e 32 da Lei 10.826/2003 não descriminalizaram o porte 
ilegal de arma de fogo. Ressaltou-se que os referidos artigos destinam-se aos possuido-
res de armas de fogo e que os portadores não foram incluídos na benesse. Precedentes 
citados: RHC 86681/DF (DJU 24.02.2006); HC 86559/MG (acórdão pendente de pu-
blicação)” (RHC 86723 – GO, 2.ª T., rel. Joaquim Barbosa, 08.08.2006, Informativo 
435). Idem: STF: “O prazo de cento e oitenta dias previsto nos artigos 30 e 32 da Lei 
10.826/2003 é para que os possuidores e proprietários de armas de fogo as regularizem 
ou as entreguem às autoridades. Somente as condutas típicas ‘possuir ou ser proprie-
tário’ foram abolidas temporariamente. 2. Delito de posse de arma de fogo ocorrido 
anteriormente à vigência da Lei que instituiu a abolitio criminis temporária. Não cabi-
mento da pretensão de retroação de lei benéfica. Precedente. Ordem denegada” (HC 
96168 – RJ, 2.ª T., rel. Eros Grau, 09.12.2008, v.u.). “O Estatuto do Desarmamento não 
aboliu o crime de porte ilegal de arma de fogo. Apenas determinou que os possuidores 
ou proprietários de armas de fogo sem registro deveriam regularizá-las administrati-
vamente ou devolvê-las à Polícia Federal. Portá-las, sem registro, prossegue como 
prática delituosa (art. 14 da Lei 10.826/2003)” (HC 95744 – MG, 1.ª T., rel. Carlos 
Britto, 11.11.2008, v.u.). STJ: “(...) 2. Por incidência da abolitio criminis temporária, 
revela-se atípica a conduta daquele que possuía arma de fogo, acessórios e munição, 
fosse de uso permitido ou de uso restrito, se praticada no período compreendido entre 
23.11.2003 e 23.10.2005. Precedentes. 3. O Estatuto do Desarmamento estabeleceu o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação da lei, para que os 
proprietários e possuidores de armas de fogo não registradas, sob pena de responsabi-
lidade penal, solicitassem o seu registro mediante apresentação de nota fiscal de com-
pra ou a comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em 
direito (art. 30 da Lei n. 10.826/2003), podendo, ainda, entregá-las à Polícia Federal, 
ficando extinta a punibilidade de eventual crime de posse irregular de arma (art. 32 da 
Lei n. 10.826/2003). 4. Durante tal lapso temporal, doutrinariamente conhecido como 
vacatio legis indireta, a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido (art. 12 da 
Lei n. 10.826/2003) ou de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) era considerada 
atípica. O legislador, de fato, conferiu ao possuidor ou proprietário de arma de fogo a 
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possibilidade de regularizar a posse ou, ainda, de se desfazer do artefato espontanea-
mente, recebendo até mesmo compensação financeira. Por certo, a referida lei, em seu 
bojo, estabeleceu prazo específico para que tais dispositivos entrassem em vigor, reco-
nhecendo a atipicidade dos comportamentos praticados dentro do período de 180 
(cento e oitenta) dias. 5. Inicialmente, foi prevista abolitio criminis temporária no to-
cante aos delitos dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que tais normas in-
criminadoras permaneceram desprovidas de eficácia até transcurso do prazo de 180 
(cento e oitenta dias), contado da data de publicação do referido diploma legal. Ocor-
re que o aludido interstício teve seu termo final prorrogado até 23/10/2005 pela Lei n. 
11.191/2005, em relação aos crimes de posse irregular de arma de fogo ou munição de 
uso permitido e restrito, sem qualquer distinção. 6. Conforme a dicção do art. 1.º da 
Lei n. 11.706/2008, que conferiu nova redação aos arts. 30 e 32 da Lei n. 10.826/2003, 
o prazo final restou estendido até 31/11/2008, tão somente em relação aos possuidores 
e proprietários de arma de fogo de uso permitido. Na sequência, com o advento da Lei 
n. 11.922/2009, houve nova prorrogação de tal prazo para o dia 31/12/2009. 7. Deve 
ser considerada atípica a conduta praticada pelo ora impetrante/paciente em 26/1/2004, 
consistente em guardar, no interior de sua residência, acessório e munições de calibres 
diversos de uso restrito e permitido, sem regulamentação. 8. Writ não conhecido. Ha-
beas corpus concedido, de ofício, para, reformando o acórdão impugnado, absolver o 
paciente quanto ao crime de posse ilegal de munição de uso restrito, por atipicidade da 
conduta, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (HC 
290765 – SP, 5.ª T., rel. Ribeiro Dantas, 14.06.2016, v.u.); “II – O crime de porte ilegal 
de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, é de perigo 
abstrato e visa proteger a segurança pública e a paz social, consumando-se com o sim-
ples porte em desacordo com a legislação (precedentes). III – A jurisprudência desta 
Corte Superior pacificou-se no sentido que a abolitio criminis temporária prevista na 
Lei n. 10.826/03, com suas respectivas prorrogações, é aplicável apenas ao delito de 
posse ilegal de arma ou munição, seja de uso permitido ou restrito, não incidindo no 
crime de porte (precedentes). Habeas corpus não conhecido” (HC 339378 – RS, 5.ª T., 
rel. Felix Fischer, 21.06.2016, v.u.); “Não se pode confundir a posse de arma de fogo 
com o porte de arma de fogo. Segundo o Estatuto do Desarmamento, a posse consiste 
em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a 
arma de fogo, enquanto que o porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja 
fora da residência ou do local de trabalho” (RHC 18.268 – SP, 5.ª T., rel. Laurita Vaz, 
11.04.2006, v.u.). “Esta Corte firmou o entendimento de ser atípica a conduta apenas 
no concernente ao crime de posse irregular de arma de fogo, tanto de uso permitido 
(art. 12) quanto de uso restrito (art. 16), no período estabelecido nos arts. 30 e 32 da 
Lei 10.826/2003, que permitiu a entrega das armas à Polícia Federal mediante indeni-
zação ou a sua regularização. A conduta de portar arma de fogo sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, que ensejou a denúncia do pa-
ciente, continuou típica e não foi abrangida pela descriminalização temporária” (HC 
142359 – SP, 5.ª T., rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 01.12.2009, v.u.). Após intenso e 
longo debate, o STJ editou a Súmula 513 que estabelece: “A abolitio criminis temporária 
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prevista na Lei 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permi-
tido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, supri-
mido ou adulterado, praticado somente até 23.10.2005”. Em nosso entendimento, a 
única parte com a qual não concordamos é a data-limite. As prorrogações feitas até 
2009 deveriam ser computadas igualmente.

116-A. Arma ilegal: a exclusão da ilicitude temporária não faz diferença entre arma 
legal ou ilegal, valendo, pois, para as que não possuírem sinal identificador ou forem 
consideradas de uso restrito. Conferir: STJ: “Segundo o art. 32 da Lei 10.826/2003 – com 
a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória 417, de 31.01.2008 (posteriormente 
convertida na Lei 11.706/2008) –, o prazo para entrega de armas de fogo à autoridade 
policial foi estendido até o dia 31.12.2008. Com isso, ocorreu a abolitio criminis temporá-
ria para os delitos de posse de arma cometidos até essa data, sendo irrelevante, segundo 
entendimento firmado por esta Corte, o fato de o armamento estar com numeração 
suprimida ou ser de uso restrito” (HC 147692 – RJ, 6.ª T., rel. Og Fernandes, 04.03.2010, 
v.u.). Consultar, também, a nota anterior.

Art. 31. Os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas regu-
larmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal, mediante 
recibo e indenização, nos termos do regulamento desta Lei.117

* V. arts. 68 e 70, Dec. 5.123/2004 (Regulamenta a Lei 10.826/2003).

117. Entrega voluntária de armas de fogo: quem possuir ou for proprietário de 
arma de fogo adquirida regularmente, logo, com documentação de origem e registro, 
sem se submeter a qualquer prazo, como previsto no art. 30, pode entregá-la à Polícia 
Federal, mediante recibo e direito a indenização. Neste caso, a pessoa não mais de-
seja manter arma de fogo consigo e o caminho viável e legal para dela se desfazer é a 
entrega à polícia.

Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão en-
tregá-la, espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de boa-fé, 
serão indenizados, na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade 
de eventual posse irregular da referida arma.118

Parágrafo único. (Revogado pela Lei 11.706/2008.)

* Caput com redação determinada pela Lei 11.706/2008.

118. Entrega voluntária de armas de fogo irregulares: quem possuir ou for pro-
prietário de arma de fogo adquirida irregularmente, embora de boa-fé, deve entregá-la à 
Polícia Federal, no prazo fixado no art. 30, sob pena de responder pelo delito de posse ilegal 
de arma. A expressão contida neste artigo 32 “ficando extinta a punibilidade de eventual 
posse irregular da referia arma”, embora equivocada, constitui o sinal legislativo de ausên-
cia de interesse punitivo estatal, desde que o agente o faça no período em que o direito de 
entrega for estabelecido. Na realidade, criou-se um direito de disposição da arma irregular, 
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sem sofrer punição; trata-se do exercício regular do direito, excludente de ilicitude. Na 
jurisprudência: STF: “1. Como se lê na jurisprudência da Corte, ‘[a] mera possibilidade de 
entrega da arma de fogo, de uso permitido ou restrito, às autoridades policiais, conforme 
previsto no art. 32 da Lei nº 10.826/2003, não tem pertinência quando ausente prova de 
que o agente estava promovendo a entrega ou pelo menos tinha a intenção de entregar a 
arma de posse irregular’ (RHC nº 114.970/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa 
Weber, DJe de 8/4/13). 2. Por esse panorama, ainda que a conduta do agravante estivesse 
inserida dentro da hipótese de descriminalização temporária subscrita pelo art. 32 da 
Lei nº 10.826/06, o fato é que ele não tinha a intenção de entregar o armamento de uso 
restrito à autoridade policial competente, uma vez que dele se utilizou, um dia antes da 
prisão em flagrante, para praticar crime grave (extorsão mediante sequestro) juntamente 
com outros corréus. 3. Agravo regimental não provido” (HC 135481 AgR – RN, 2.ª T., 
rel. Dias Toffoli, 14.10.2016, v.u.).

Art. 33. Será aplicada multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme especificar o regulamento 
desta Lei:

I – à empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial 
ou lacustre que deliberadamente, por qualquer meio, faça, promova, facilite 
ou permita o transporte de arma ou munição sem a devida autorização ou 
com inobservância das normas de segurança;

II – à empresa de produção ou comércio de armamentos que realize pu-
blicidade para venda, estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo, 
exceto nas publicações especializadas.

Art. 34. Os promotores de eventos em locais fechados, com aglomeração 
superior a 1.000 (um mil) pessoas, adotarão, sob pena de responsabilidade, as 
providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, ressalva-
dos os eventos garantidos pelo inciso VI do art. 5.º da Constituição Federal.

Parágrafo único. As empresas responsáveis pela prestação dos serviços 
de transporte internacional e interestadual de passageiros adotarão as provi-
dências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados.

Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo 
o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6.º desta Lei.

§ 1.º Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação me-
diante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005.119

§ 2.º Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto neste ar-
tigo entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral.

Art. 36. É revogada a Lei 9.437, de 20 de fevereiro de 1997.
Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO
TABELA DE TAXAS

ATO ADMINISTRATIVO R$ 

I – Registro de arma de fogo:

– até 31 de dezembro de 2008

– a partir de 1.º de janeiro de 2009

Gratuito  
(art. 30)

60,00

II – Renovação do certificado de registro de arma de fogo:

– até 31 de dezembro de 2008

– a partir de 1.º de janeiro de 2009

Gratuito 
(art. 5.º, § 3.º)

60,00

III – Registro de arma de fogo para empresa de segurança privada e de transporte de valores 60,00

IV – Renovação do certificado de registro de arma de fogo para empresa de segurança privada 
e de transporte de valores:
– até 30 de junho de 2008

– de 1.º de julho de 2008 a 31 de outubro de 2008

– a partir de 1.º de novembro de 2008 

30,00

45,00

60,00

V – Expedição de porte de arma de fogo 1.000,00

VI – Renovação de porte de arma de fogo 1.000,00

VII – Expedição de segunda via de certificado de registro de arma de fogo 60,00

VIII – Expedição de segunda via de porte de arma de fogo 60,00

* Anexo com redação determinada pela Lei 11.706/2008.

119. Referendo popular: foi realizado e, por ampla maioria, foi rejeitada a proi-
bição. Logo, a comercialização de arma de fogo e munição, no Brasil, continua a existir, 
embora rigidamente controlada, nos termos desta Lei e dos demais regulamentos que a 
integram.

Brasília, 22 de dezembro de 2003; 182.º da Independência e 115.º da 
República.

Luiz Inácio Lula da Silva

(DOU 23.12.2003)
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