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 � Advogado que instrui testemunha a prestar depoimento inverídico nos autos de 
reclamação trabalhista. Conduta que contribuiu moralmente para o crime, fazendo 
nascer no agente a vontade delitiva. Art. 29 do CP. Possibilidade de coautoria. Rele-
vância do objeto jurídico tutelado pelo art. 342 do CP: a administração da justiça, no 
tocante à veracidade das provas e ao prestígio e seriedade da sua coleta. Relevância 
robustecida quando o partícipe é advogado, figura indispensável à administração 
da justiça (art. 133 da CF). Circunstâncias que afastam o entendimento de que o 
partícipe só responde pelo crime do art. 343 do CP.
[RHC 81.327, rel. min. Ellen Gracie, j. 11-12-2001, 1ª T, DJ de 5-4-2002.]
 � Falso testemunho. Alegada menoridade do paciente, quando da ocorrência do 

crime. Alegação improcedente, em face da prova contida nos autos. O paciente, 
todavia, foi ouvido como simples declarante em inquérito policial, na qualidade 
de coautor, não podendo figurar como sujeito ativo do crime de falso testemunho.
[HC 75.599, rel. min. Ilmar Galvão, j. 2-9-1997, 1ª T, DJ de 10-10-1997.]
 � Crime contra a administração da justiça: falso testemunho, art. 342 do CP. 

Testemunha que não prestou compromisso em processo civil por ser prima da 
parte, mas que foi advertida de que suas declarações poderiam caracterizar ilícito 
penal. A formalidade do compromisso não mais integra o tipo do crime de falso 
testemunho, diversamente do que ocorria no primeiro Código Penal da República, 
Decreto 847, de 11-10-1890. Quem não é obrigado pela lei a depor como teste-
munha, mas que se dispõe a fazê-lo e é advertido pelo juiz, mesmo sem ter prestado 
compromisso pode ficar sujeito às penas do crime de falso testemunho. Precedente: 
HC 66.511-0, Primeira Turma.
[HC 69.358, rel. min. Paulo Brossard, j. 30-3-1993, 2ª T, DJ de 9-12-1994.]
 � Crime de falso testemunho. Esse delito se caracteriza pela mera potencialidade de 

dano à administração da justiça, sendo, portanto, crime formal que se consuma com 
o depoimento falso, independentemente da produção do efetivo resultado material a 
que visou o agente. Por isso, como acentuado no RHC 58.039 (RTJ 95/573), a extin-
ção da punibilidade, por prescrição declarada no processo que teria havido a prática 
do delito de falso testemunho, não impede que seja este apurado e reprimido.
[RE 112.808, rel. min. Moreira Alves, j. 28-8-1987, 1ª T, DJ de 11-12-1987.]

ARMAS

 � Posse de acessório de arma de fogo de uso restrito. Art. 16 da Lei 10.826/2003. 
(...) Presente laudo especificando o modelo do silenciador de uso restrito, desne-
cessária a realização de perícia a comprovar a potencialidade lesiva do acessório 
para a configuração do delito.
[RHC 128.281, rel. min. Teori Zavascki, j. 4-8-2015, 2ª T, DJE de 26-8-2015.]
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 � Não se comunica a excludente de ilicitude que é a legítima defesa, relativa ao 
homicídio, ao crime autônomo de porte ilegal de arma.
[HC 120.678, rel. min. Luiz Fux, j. 24-2-2015, 1ª T, DJE de 6-4-2015.]
 � A posse de arma de fogo, logo após a execução de roubo com o seu emprego, 

não constitui crime autônomo previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 
10.826/2003, por se encontrar na linha de desdobramento do crime patrimonial.
[RHC 123.399, rel. min. Dias Toffoli, j. 30-9-2014, 1ª T, DJE de 17-11-2014.]
Vide RHC 106.067, rel. min. Rosa Weber, j. 26-6-2012, 1ª T, DJE de 15-8-2012
 � Art. 16 da Lei 10.826/2003. (...) O porte de munição de arma de fogo de uso 

restrito constitui crime de perigo abstrato; portanto, irrelevante a presença da arma 
de fogo para sua tipificação.
[RHC 118.304, rel. min. Rosa Weber, j. 17-12-2013, 1ª T, DJE de 14-2-2014.]

 = RHC 123.553 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, j. 7-10-2014, 2ª T, DJE de 22-10-2014
 � O tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003, ao prever as condutas de portar, 

deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gra-
tuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de 
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal e regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo 
suficiente a ação de portar ilegalmente a munição.
[HC 119.154, rel. min. Teori Zavascki, j. 26-11-2013, 2ª T, DJE de 11-12-2013.]
 � O Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) favoreceu os possuidores e 

proprietários de arma de fogo com duas medidas: (i) permitiu o registro da arma de 
fogo (art. 30) ou a sua renovação (art. 5º, § 3º); e (ii) facultou a entrega espontânea 
da arma de fogo à autoridade competente (art. 32). A sucessão legislativa prorrogou 
diversas vezes o prazo para as referidas medidas, a saber: (i) o Estatuto do Desar-
mamento, cuja publicação ocorreu em 23-12-2003, permitiu aos proprietários e 
possuidores de armas de fogo tanto a solicitação do registro quanto a entrega das 
armas no prazo de 180 dias, após a publicação do diploma; (ii) após a edição das Leis 
10.884/2004, 11.119/2005 e 11.191/2005, o prazo final para solicitação do registro 
de arma de fogo foi prorrogado para 23-6-2005, enquanto o termo final para entrega 
das armas foi fixado em 23-10-2005; (iii) a MP 417 (convertida, posteriormente, 
na Lei 11.706/2008), cuja publicação ocorreu em 31-1-2008, alargou o prazo para 
registro da arma de fogo até a data de 31-12-2008, bem como permitiu, sine die, a 
entrega espontânea da arma de fogo como causa de extinção da punibilidade; (iv) 
por fim, a Lei 11.922/2009, cuja vigência se deu a partir de 14-4-2009, tornou a 
prolongar o prazo para registro, até 31-12-2009. A construção jurisprudencial e 
doutrinária, conquanto inexistente previsão explícita de abolitio criminis, ou mesmo 
de que a eficácia do delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento estaria 
suspensa temporariamente, formou-se no sentido de que, durante o prazo assinalado 
em lei, haveria presunção de que o possuidor de arma de fogo irregular providenciaria 
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a normalização do seu registro (art. 30). O art. 12 do Estatuto do Desarmamento, 
que prevê o crime de posse de arma de fogo de uso permitido, passou a ter plena 
vigência ao encerrar-se o interstício no qual o legislador permitiu a regulariza-
ção das armas (até 23-6-2005, conforme disposto na MP 253, convertida na Lei 
11.191/2005), mas a MP 417, em 31-1-2008, reabriu o prazo para regularização até 
31 de dezembro do mesmo ano. No caso sub judice, a vexata quaestio gira em torno 
da aplicabilidade retroativa da MP 417 aos fatos anteriores a 31-1-2008, à luz do 
art. 5º, XL, da Constituição, que consagra a retroatividade da lex mitior, cabendo 
idêntico questionamento sobre a retroeficácia da Lei 11.922/2009 em relação aos 
fatos ocorridos entre 1º-1-2009 e 13 de abril do mesmo ano. Consectariamente, é 
preciso definir se a novel legislação deve ser considerada abolitio criminis temporá-
ria do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, caso em que se imporia a sua 
eficácia retro-operante. O possuidor de arma de fogo, no período em que vedada a 
regularização do registro desta, pratica conduta típica, ilícita e culpável, porquanto 
cogitável a atipicidade apenas quando possível presumir que o agente providenciaria 
em tempo hábil a referida regularização, à míngua de referência expressa, no Estatuto 
do Desarmamento e nas normas que o alteraram, da configuração de abolitio criminis.
[RE 768.494, rel. min. Luiz Fux, j. 19-9-2013, P, DJE de 8-4-2014, rg.]
 � Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da eficácia da arma para a configuração 

do tipo penal em comento, isto é, se ela está apta a efetuar disparos ou não, porque 
a hipótese é de crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não importa o 
resultado concreto da ação, sendo dispensável, por conseguinte, laudo pericial.
[RHC 117.135, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-5-2013, 2ª T, DJE de 10-6-2013.]

 ≠ HC 97.209, rel. min. Marco Aurélio, j. 16-3-2010, 1ª T, DJE de 23-4-2010
Vide RHC 90.197, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-6-2009, 1ª T, DJE de 4-9-2009
vide HC 96.922, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-3-2009, 1ª T, DJE de 17-4-2009
 � A mera condição de policial militar não autoriza o porte de qualquer arma de 

fogo e em qualquer situação. Se o paciente, aspirante a oficial da Polícia Militar, 
portava arma de fogo de uso restrito, para a qual não possuía autorização, dela fa-
zendo uso indevido em local público, responde pelo crime de porte ilegal de arma 
de uso restrito, art. 16 da Lei 10.826/2003.
[HC 106.659, rel. min. Rosa Weber, j. 11-12-2012, 1ª T, DJE de 6-2-2013.]
 � Estatuto do Desarmamento. Art. 12 da Lei 10.826/2003. Pretensão de extinção 

da punibilidade em razão da abolitio criminis temporária. Impossibilidade de regulari-
zação. Armamento utilizado pelo paciente para garantir a prática do crime de tráfico 
de entorpecente. Não há falar em abolitio criminis na espécie vertente, pois consta dos 
autos que os armamentos de posse do paciente (...) foram utilizados para garantir 
a prática de tráfico de drogas. Mesmo que tivesse a intenção de regularizá-los, não 
poderia, pois a intenção foi a utilização desses armamentos para a prática de crime.
[HC 111.842, rel. min. Cármen Lúcia, j. 13-11-2012, 2ª T, DJE de 4-12-2012.]
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 � Caso no qual o acusado foi preso portando ilegalmente arma de fogo, usada 
também em crime de roubo três dias antes. Condutas autônomas, com violação de 
diferentes bens jurídicos em cada uma delas. Inocorrente o esgotamento do dano 
social no crime de roubo, ante a violação posterior da incolumidade pública pelo 
porte ilegal de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio da consunção.
[RHC 106.067, rel. min. Rosa Weber, j. 26-6-2012, 1ª T, DJE de 15-8-2012.]
Vide RHC 123.399, rel. min. Dias Toffoli, j. 30-9-2014, 1ª T, DJE de 17-11-2014
 � No período compreendido entre 23-12-2003 e 23-10-2005, o possuidor de arma 

de fogo poderia providenciar a regularização do registro ou a devolução da arma aos 
órgãos competentes, razão pela qual, nesse espaço delimitado de tempo, a conduta 
de possuir arma de fogo de uso restrito era atípica (atipicidade temporária). Após 
o termo final desse prazo, aquele flagrado na posse de arma de fogo de uso restrito 
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, comete, 
em tese, o crime tipificado no art. 16 do Estatuto do Desarmamento. O disposto 
nos arts. 30 e 32 do Estatuto, alterados pela Lei 11.706/2008, não se aplica aos 
possuidores de arma de fogo de uso restrito.
[HC 109.100, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-2-2012, 1ª T, DJE de 24-2-2012.]

 = RHC 114.970, rel. min. Rosa Weber, j. 5-2-2013, 1ª T, DJE de 8-4-2013
 = HC 110.697, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 25-9-2012, 2ª T, DJE de 8-10-2012
 � Arma. Porte. Estado físico. Diante da circunstância de perícia realizada nas 

armas haver concluído pela possibilidade de uso, de feitura de disparo, descabe 
cogitar de atipicidade da conduta no que sustentado que seriam armas históricas. 
Porte de arma. Ausência de munição. Crime. Configuração. O fato de a arma estar 
desprovida de munição não implica a descaracterização do crime de porte. Erro 
sobre a ilicitude do fato. Ante depoimento de testemunha no sentido de que fora 
contatada pelo acusado visando viabilizar o registro das armas, inadequada surge a 
articulação quanto a erro sobre a ilicitude do fato, isso considerado o porte.
[HC 96.650 segundo julgamento, rel. min. Marco Aurélio, j. 22-11-2011, 1ª T, 
DJE de 6-2-2012.]
 � Eventual nulidade do exame pericial na arma de fogo não descaracteriza o delito 

previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 quando existir um conjunto proba-
tório que permita ao julgador formar convicção no sentido da existência do crime 
imputado ao paciente, bem como da autoria do fato.
[HC 96.921, rel. p/ o ac. min. Dias Toffoli, j. 14-9-2010, 1ª T, DJE de 14-12-2010.]
 � A conduta delituosa imputada ao paciente, anteriormente prevista no art. 10, 

§ 1º, III, da Lei 9.437/1997, foi tipificada na Lei 10.826/2003, especificamente em 
seu art. 15 (...). Diante disso, não reconheço plausibilidade à tese sustentada pela 
defesa, uma vez que, ao contrário do que alegado, não houve “verdadeira descrimi-
nalização das condutas antes previstas pelo Estatuto do Desarmamento”, mas, sim, 
continuidade normativa acerca do tipo penal. (...) Ademais, saliento que o art. 15 da 
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Lei 10.826/2003 implica tratamento mais severo à conduta imputada ao paciente, 
razão pela qual não poderá retroagir.
[HC 97.881, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 31-8-2010, 2ª T, DJE de 24-9-2010.]
 � Porte ilegal de arma de fogo. Alegação de atipicidade da conduta imputada ao 

paciente, ao argumento de ausência de potencialidade lesiva da arma. Laudo pericial 
elaborado. Potencialidade lesiva caracterizada.
[HC 100.021, rel. min. Gilmar Mendes, j. 24-8-2010, 2ª T, DJE de 10-9-2010.]
Vide HC 97.811, rel. p/ o ac. min. Eros Grau, j. 9-6-2009, 2ª T, DJE de 21-8-2009
 � Na espécie, não há justa causa para a ação penal com base no art. 16 da Lei 

10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). A apreensão de “caneta-revólver” na 
residência do investigado, cujas características são de todo assemelhadas à arma 
registrada em seu nome perante o órgão competente, com mera divergência quanto à 
origem de sua fabricação, não é suficiente para caracterizar o crime de posse ilegal de 
arma de fogo de uso restrito, máxime não tendo sido localizado outro equipamento 
similar de origem diversa.
[HC 102.422, rel. min. Dias Toffoli, j. 10-6-2010, P, DJE de 14-9-2011.]
 � Eventual nulidade do exame pericial na arma de fogo não descaracteriza o delito pre-

visto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (previsto antigamente no art. 10 da Lei 9.437/ 
1997) quando existir um conjunto probatório que permita ao julgador formar convicção 
no sentido da existência do crime imputado ao réu, bem como da autoria do fato (...).
[HC 100.008, rel. min. Dias Toffoli, j. 18-5-2010, 1ª T, DJE de 6-8-2010.]
 � (...) o Ministério Público ofertou a denúncia. Reportou-se ao inciso IV do pa-

rágrafo único do art. 16 da Lei 10.826/2003 e ao fato de, com o denunciado, terem 
sido encontradas as armas. Ora, a circunstância de haver-se referido ao elemento 
do crime, ao núcleo portar, em vez de deter, não se mostrou inviabilizadora da 
defesa. O ora paciente pode apresentá-la no que se aludiu ao fato de haver sido 
surpreendido, em via pública — referência na denúncia —, com as armas. Assim, 
não surgiu, ante esse contexto, situação concreta a cogitar-se da necessidade de ter-se 
a figura do art. 384 do CPP, valendo notar que o preceito — na redação primitiva 
aplicável à espécie no que consubstancia norma instrumental — previa elementar 
não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou na queixa. (...) o alegado 
defeito da denúncia — sem prejudicar a defesa — considerado o flagrante não foi 
veiculado perante o juízo, vindo a sê-lo tão somente em grau de apelação quando o 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deixou consignado — acórdão no apenso: 
“(...) Assim, como o réu defende-se dos fatos, contendo a denúncia narrativa clara 
correspondente ao verbo ‘portar’, não incorre em violação ao princípio da correla-
ção, o fato de o julgador ter condenado o denunciado como incurso nas sanções do 
art. 14, caput da Lei 10.826/2003, reconhecendo que o réu portava o revólver e a 
munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”
[HC 96.296, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 11-5-2010, 1ª T, DJE de 4-6-2010.]
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 � São típicas as condutas de possuir, ter em depósito, manter sob guarda e ocultar 
arma de fogo de uso restrito.
[HC 90.178, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 26-3-2010.]
 � A alegação de que a arma estaria sendo transportada para o local onde se daria 

a regularização não tem a virtude de tornar a conduta atípica. (...) Estando a arma 
próxima a um pente carregador provido de oito cartuchos intactos, a possibilidade 
de rápido municiamento é evidente, não cabendo, portanto, falar-se em atipici-
dade da conduta.
[HC 91.193, rel. min. Eros Grau, j. 20-10-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010.]
 � Paciente que guardava no interior de sua residência sete cartuchos munição de 

uso restrito, como recordação do período em que foi sargento do Exército. Conduta 
formalmente típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/2003. Inexistência de 
potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. 
Atipicidade material dos fatos.
[HC 96.532, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 6-10-2009, 1ª T, DJE de 27- 
11-2009.]
 � A questão debatida no presente writ diz respeito à eventual nulidade do exame 

pericial de arma de fogo, que teria sido realizado por pessoas sem a qualifica-
ção necessária, em desacordo com os ditames legais do CPP. Os pacientes foram 
condenados pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 
10.826/2003. A pistola apreendida estava municiada e o laudo pericial concluiu que 
a arma se mostrou eficaz para produzir disparos. A perícia foi realizada por dois 
policiais, nomeados pelo delegado de polícia, que assumiram o compromisso, sob 
as penas da lei, de bem e fielmente desempenharem o encargo. Ainda que o laudo 
pericial não tenha informado se os peritos nomeados para o exame tinham ou não 
diploma de curso superior, é inegável que, enquanto policiais, possuíam a necessária 
habilitação técnica para aferir a eficácia de uma arma de fogo.
[HC 98.306, rel. min. Ellen Gracie, j. 29-9-2009, 2ª T, DJE de 20-11-2009.]

 = HC 101.028, rel. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, j. 28-9-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011
 = HC 100.215, rel. min. Ayres Britto, j. 27-10-2009, 1ª T, DJE de 27-11-2009
 � No julgamento do RHC 89.889, da relatoria da ministra Cármen 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 Desarmamento 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. 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 
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ou não) estar com a numeração ou qualquer outro sinal identificador adulterado, 
raspado ou suprimido.
[HC 99.582, rel. min. Ayres Britto, j. 8-9-2009, 1ª T, DJE de 6-11-2009.]

 = HC 104.116, rel. min. Dias Toffoli, j. 30-8-2011, 1ª T, DJE de 28-9-2011
 = HC 91.853, rel. min. Eros Grau, j. 6-10-2009, 2ª T, DJE de 29-10-2009
 � Porte de arma de fogo desmuniciada. (...) 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. Mostra-se irrele-
vante, 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 
desimporta o resultado concreto da ação.
[RHC 90.197, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-6-2009, 1ª T, DJE de 4-9-2009.]

 = RHC 106.346, rel. min. Rosa Weber, j. 2-10-2012, 1ª T, DJE de 25-10-2012
 = HC 104.410, rel. min. Gilmar Mendes, j. 6-3-2012, 2ª T, DJE de 27-3-2012
 ≠ HC 99.449, rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, j. 25-8-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010
 ≠ RHC 81.057, rel. p/ o ac. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-5-2004, 1ª T, DJ de 29-4-2005

vide HC 97.209, rel. min. Marco Aurélio, j. 16-3-2010, 1ª T, DJE de 23-4-2010
vide RHC 90.197, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-6-2009, 1ª T, DJE de 4-9-2009
Vide HC 96.922, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-3-2009, 1ª T, DJE de 17-4-2009
 � Porte ilegal de arma de fogo. Arma desmuniciada. Ausência de laudo pericial. 

Atipicidade. Inexistindo laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma de 
fogo, resulta atípica a conduta consistente em possuir, portar e conduzir espingarda 
sem munição.
[HC 97.811, rel. p/ o ac. min. Eros Grau, j. 9-6-2009, 2ª T, DJE de 21-8-2009.]

 ≠ HC 94.342, rel. min. Ayres Britto, j. 2-6-2009, 1ª T, DJE de 1º-7-2009
 ≠ HC 95.271, rel. min. Ellen Gracie, j. 28-4-2009, 2ª T, DJE de 22-5-2009
 � Porte de munição de uso restrito. Art. 16 da Lei 10.826/2003. Perícia para a 

comprovação do potencial lesivo da munição. Desnecessidade.
[HC 93.876, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 28-4-2009, 1ª T, DJE de 6-11-2009.]
Vide RHC 118.304, rel. min. Rosa Weber, j. 17-12-2013, 1ª T, DJE de 14-2-2014
vide RHC 90.197, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-6-2009, 1ª T, DJE de 4-9-2009
vide HC 96.922, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-3-2009, 1ª T, DJE de 17-4-2009
 � Para a configuração do crime de porte de arma de fogo não importa se a arma 

está ou não municiada ou, ainda, se apresenta regular funcionamento. A norma 
incriminadora prevista no art. 10 da Lei 9.437/1997 não fazia qualquer menção à 
necessidade de se aferir o potencial lesivo da arma. O Estatuto do Desarmamento, 
em seu art. 14, tipificou criminalmente a simples conduta de portar munição, a qual, 
isoladamente, ou seja, sem a arma, não possui qualquer potencial ofensivo. A ob-
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jetividade jurídica dos delitos previstos nas duas leis transcendem a mera proteção 
da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da liberdade individual e 
de todo o corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança 
coletiva que ele propicia. Despicienda a ausência ou nulidade do laudo pericial da 
arma para a aferição da material; idade do delito.
[HC 96.922, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-3-2009, 1ª T, DJE de 17-4-2009.]

 = HC 94.342, rel. min. Ayres Britto, j. 2-6-2009, 1ª T, DJE de 1º-7-2009
 = HC 95.271, rel. min. Ellen Gracie, j. 28-4-2009, 2ª T, DJE de 22-5-2009
 ≠ HC 97.811, rel. p/ o ac. min. Eros Grau, j. 9-6-2009, 2ª T, DJE de 21-8-2009

Vide HC 96.532, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 6-10-2009, 1ª T, DJE de 27-11-2009
vide RHC 90.197, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-6-2009, 1ª T, DJE de 4-9-2009
 � Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no 

roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria 
natureza do artefato. Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. A qua-
lificadora do art. 157, § 2º, I, do CP, pode ser evidenciada por qualquer meio de 
prova, em especial pela palavra da vítima — reduzida à impossibilidade de resistência 
pelo agente — ou pelo depoimento de testemunha presencial. Se o acusado alegar 
o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para 
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do 
CPP. A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser 
empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. Hipótese 
que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo.
[HC 96.099, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 19-2-2009, P, DJE de 5-6-2009.]
 � Porte de arma de fogo sem autorização e em oposição à determinação legal 

(art. 14 da Lei 10.826/2003 — Estatuto do Desarmamento). Vacatio legis especial. 
Atipicidade temporária apenas para o crime de posse. Inexistência de abolitio crimi-
nis para o crime de porte. Precedentes. A jurisprudência desta Corte firmou-se no 
sentido de que as condutas “possuir” e “ser proprietário” foram abolidas, tempora-
riamente, pelos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, mas não a conduta de 
portar arma de fogo (fora da residência ou do local de trabalho). Ausente, portanto, 
o pressuposto fundamental para que se tenha por caracterizada a abolitio criminis.
[HC 94.213, rel. min. Menezes Direito, j. 18-11-2008, 1ª T, DJE de 6-2-2008.]

 = HC 88.757, rel. min. Luiz Fux, j. 6-9-2011, 1ª T, DJE de 20-9-2011
 = HC 104.769, rel. min. Gilmar Mendes, j. 7-12-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011

Vide HC 97.811, rel. p/ o ac. min. Eros Grau, j. 9-6-2009, 2ª T, DJE de 21-8-2009
vide HC 90.995, rel. min. Menezes Direito, j. 12-2-2008, 1ª T, DJE de 7-3-2008
 � No tocante ao art. 35, sustentou-se não apenas a inconstitucionalidade material do 

dispositivo como também a formal. Esta por ofensa ao art. 49, XV, da Constituição, 
porque o Congresso Nacional não teria competência para deflagrar a realização de 
referendo, mas apenas para autorizá-lo; aquela por violar o art. 5º, caput, do mesmo 
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diploma, nos tópicos em que garante o direito individual à segurança e à propriedade. 
Tenho que tais ponderações encontram-se prejudicadas, assim como o argumento 
de que teria havido violação ao art. 170, caput, e parágrafo único, da Carta Magna, 
porquanto o referendo em causa, como é sabido, já se realizou, tendo o povo votado no 
sentido de permitir o comércio de armas, o qual, no entanto, convém sublinhar, como 
toda e qualquer atividade econômica, sujeita-se ao poder regulamentar do Estado.
[ADI 3.112, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 2-5-2007, P, DJ de 26-
10-2007.]
 � A proibição de estabelecimento de fiança para os delitos de “porte ilegal de arma 

de fogo de uso permitido” e de “disparo de arma de fogo”, mostra-se desarrazoada, 
porquanto são crimes de mera conduta, que não se equiparam aos crimes que acarre-
tam lesão ou ameaça de lesão à vida ou à propriedade. Insusceptibilidade de liberdade 
provisória quanto aos delitos elencados nos arts. 16, 17 e 18. Inconstitucionalidade reco-
nhecida, visto que o texto magno não autoriza a prisão ex lege, em face dos princípios da 
presunção de inocência e da obrigatoriedade de fundamentação dos mandados de prisão 
pela autoridade competente. Identificação das armas e munições, de modo a permitir 
o rastreamento dos respectivos fabricantes e adquirentes, medida que não se mostra 
irrazoável. A idade mínima para aquisição de arma de fogo pode ser estabelecida por 
meio de lei ordinária, como se tem admitido em outras hipóteses. Prejudicado o exame 
da inconstitucionalidade formal e material do art. 35, tendo em conta a realização de 
referendo. Ação julgada procedente, em parte, para declarar a inconstitucionalidade 
dos parágrafos únicos dos arts. 14 e 15 e do art. 21 da Lei 10.826, de 22-12-2003.
[ADI 3.112, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 2-5-2007, P, DJ de 26-10-2007.]
 � Os arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento referem-se a possuidores e 

proprietários de armas de fogo. O art. 29 e seu parágrafo único dispõem sobre a 
autorização para o porte de arma de fogo. Aos possuidores e proprietários a lei 
faculta, no art. 30, a regularização, mediante comprovação da aquisição lícita, no 
prazo assinalado. O art. 32 obriga, aos que não puderem demonstrar a aquisição 
lícita, a entrega da arma à Polícia Federal, no prazo que estipula. O art. 29 e seu 
parágrafo único, da Lei 10.826/2003, dizem respeito às pessoas autorizadas a portar 
armas de fogo. Dispõem sobre o término das autorizações já concedidas (caput) 
e a propósito da renovação (parágrafo único), desde que atendidas as condições 
estipuladas nos seus arts. 4º, 6º e 10. O prazo legal estipulado para regularização 
das autorizações concedidas não configura vacatio legis, do que decorreria a abolitio 
criminis temporária, no que tange ao crime de porte de arma de fogo por pessoa 
não autorizada. A vingarem as razões recursais, chegar-se-ia ao absurdo de admitir, 
no prazo fixado para regularização das autorizações, o porte de arma de fogo por 
pessoas e entidades não arroladas nos incisos I a IX do art. 6º da Lei 10.826/2003.
[RHC 86.681, rel. min. Eros Grau, j. 6-12-2005, 1ª T, DJ de 24-2-2006.]

 = HC 98.691, rel. min. Marco Aurélio, j. 8-11-2011, 1ª T, DJE de 30-11-2011
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 � Arma de fogo: porte consigo de arma de fogo, no entanto, desmuniciada e sem 
que o agente tivesse, nas circunstâncias, a pronta disponibilidade de munição. In-
teligência do art. 10 da Lei 9.437/1997: atipicidade do fato (...). Na figura criminal 
cogitada, os princípios bastam, de logo, para elidir a incriminação do porte da arma 
de fogo inidônea para a produção de disparos: aqui, falta à incriminação da conduta o 
objeto material do tipo. Não importa que a arma verdadeira, mas incapaz de disparar, 
ou a arma de brinquedo possam servir de instrumento de intimidação para a prática 
de outros crimes, particularmente os comissíveis mediante ameaça, pois é certo que, 
como tal, também se podem utilizar outros objetos — da faca à pedra e ao caco de 
vidro —, cujo porte não constitui crime autônomo e cuja utilização não se erigiu 
em causa especial de aumento de pena. No porte de arma de fogo desmuniciada, 
é preciso distinguir duas situações, à luz do princípio de disponibilidade: (1) se o 
agente traz consigo a arma desmuniciada, mas tem a munição adequada à mão, de 
modo a viabilizar sem demora significativa o municiamento e, em consequência, o 
eventual disparo, tem-se arma disponível e o fato realiza o tipo; (2) ao contrário, se 
a munição não existe ou está em lugar inacessível de imediato, não há a imprescin-
dível disponibilidade da arma de fogo, como tal — isto é, como artefato idôneo a 
produzir disparo —, e, por isso, não se realiza a figura típica.
[RHC 81.057, rel. p/ o ac. min. Sepúlveda Pertence, j. 25-5-2004, 1ª T, DJ de 29-4-2005.]

 = HC 99.449, rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, j. 25-8-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010
 ≠ RHC 90.197, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-6-2009, 1ª T, DJE de 4-9-2009

Vide HC 97.811, rel. p/ o ac. min. Eros Grau, j. 9-6-2009, 2ª T, DJE de 21-8-2009
vide HC 96.922, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-3-2009, 1ª T, DJE de 17-4-2009

Nota: Os precedentes a seguir foram julgados com base na redação anterior dos arts. 30 e 
32 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), alterada pela Lei 11.706/2008.

 � Abolitio criminis temporária. Posse de arma de fogo com numeração raspada. 
Vacatio legis da Lei 10.826/2003. Inaplicabilidade. A MP 417, que deu nova redação 
ao art. 30 da Lei 10.826/2003, promoveu a prorrogação do prazo para o dia 31-12-
2008 para os possuidores de arma de fogo de uso permitido ainda não registrada, 
não abarcando, por conseguinte, a conduta de possuir arma de fogo de uso proibido 
ou restrito ou com numeração raspada.
[HC 110.301, rel. min. Gilmar Mendes, j. 13-3-2012, 2ª T, DJE de 29-3-2012.]

 = RHC 106.358, rel. min. Rosa Weber, j. 21-8-2012, 1ª T, DJE de 5-9-2012
 � Os arts. 30 e 32 da Lei 10.826/2003 estabeleceram um prazo para que os pos-

suidores e proprietários de armas de fogo as regularizassem ou as entregassem às 
autoridades competentes, descriminalizando, temporariamente, apenas as condutas 
típicas de “possuir ou ser proprietário” de arma de fogo (...). In casu, debate-se se a 
permuta recíproca de armas entre dois indivíduos configuraria, ou não, fornecimento 
de arma de fogo e se poderia, ou não, ser absorvida pelo crime de posse. O art. 16 da 
Lei 10.826/2003 tipifica as condutas que caracterizam a prática do crime de posse 
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ilegal de arma de fogo de uso restrito, não estando aí incluída a conduta “permutar”. 
Deveras, a permuta nada mais é do que uma forma de aquisição de armas, podendo 
ser considerada como uma cessão ou como um fornecimento recíproco, não haven-
do que se falar, portanto, em atipicidade da conduta. (...) Os arts. 30 e 32 da Lei 
10.826/2003 descriminalizaram, temporariamente, apenas as condutas típicas de 
“possuir ou ser proprietário” de arma de fogo. Deveras, não é lícito estender o âmbito 
de incidência da abolitio criminis temporária, às condutas de “adquirir”, “fornecer” ou 
“ceder” armamentos, porquanto referidas condutas só poderiam deixar de ser punidas 
caso fossem consumidas pela conduta “possuir”.(...) In casu, a conduta “permutar” 
não constitui meio necessário ou fase preparatória para a execução de outro crime, 
ao contrário, caracteriza delito autônomo, razão pela qual não há como aplicar-se o 
princípio da consunção. Ainda que assim não fosse, verifica-se que, com o advento 
da Lei 10.826/2003 (conhecida como Estatuto do Desarmamento), a intenção do 
legislador foi retirar da população a disponibilidade imediata de armas de fogo, dei-
xando de punir o indivíduo que possuísse arma até o dia 23-10-2005, estimulando, 
portanto, o desarmamento voluntário. Sob o ângulo jus-filosófico, é forçoso concluir 
que, em período de estímulo ao desarmamento, no qual, inclusive, descriminalizou-se 
temporariamente o delito de posse de arma de fogo, a circulação de armas é fato tão 
contrário ao espírito da lei que a permuta de armas ganha contornos de tamanha 
gravidade a ponto de não poder ser simplesmente desconsiderada.
[HC 99.448, rel. min. Luiz Fux, j. 10-5-2011, 1ª T, DJE de 31-5-2011.]
 � O prazo de 180 dias previsto nos arts. 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 proprietário” foram abolidas 
temporariamente. Delito de posse de arma de fogo ocorrido anteriormente à vigência 
da lei que instituiu a abolitio criminis temporária. Não cabimento da pretensão de 
retroação de lei benéfica.
[HC 96.168, rel. min. Eros Grau, j. 9-12-2008, 2ª T, DJE de 14-8-2009.]

 = HC 98.180, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 29-6-2010, 1ª T, DJE de 20-8-2010
Vide RE 768.494, rel. min. Luiz Fux, j. 19-9-2013, P, DJE de 8-4-2014, rg
vide HC 97.881, rel. min. Gilmar Mendes, j. 31-8-2010, 2ª T, DJE de 24-9-2010

Nota: O precedente a seguir foi julgado com base na redação originária do art. 25 
da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), alterada pela Lei 11.706/2008.

 � A teor do disposto no art. 25 da Lei 10.826/2003, apreendida arma de fogo, 
acessório ou munição, cumpre proceder-se a perícia elaborando-se laudo para jun-
tada ao processo. O abandono da formalidade legal implica a impossibilidade de 
ter-se como configurado o tipo.
[HC 97.209, rel. min. Marco Aurélio, j. 16-3-2010, 1ª T, DJE de 23-4-2010.]

 ≠ RHC 117.135, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-5-2013, 2ª T, DJE de 10-6-2013
Vide HC 96.922, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-3-2009, 1ª T, DJE de 17-4-2009


