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PROTOCOLO MP/PR Nº 3587/2016
INQUÉRITO POLICIAL Nº 0004543-16.2015.8.16.0029
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE COLOMBO
INDICIADO: ALAN HENRIQUE DOS REIS
OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EMENTA: POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE (03 MUNIÇÕES
CALIBRE 40). AUSÊNCIA DE PARALELA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE.  ATIPICIDADE MATERIAL.  Muito embora o
indiciado tenha sido preso em flagrante por possuir, no interior de uma
residência, apenas 03 (três) munições de arma de fogo de uso restrito,
de  calibre  40,  ressalta-se  que,  não  havendo  paralela  apreensão  da
respectiva arma de fogo, que pudesse deflagrá-las prontamente, não se
vislumbra, neste sentido, qualquer possibilidade de potencial produção
de ofensa ou lesão à segurança pública ou à paz social, como categorias
elevadas pelo legislador penal a bens jurídicos protegidos pela norma.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de Inquérito Policial foram inaugurados por auto de

prisão em flagrante para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art. 16 da Lei

10.826/03  (posse  ilegal  de  munição),  supostamente  ocorridos  em  17.07.2015,  no

interior  da  residência  do investigado  localizada  na  Rua José  Cavassim,  s/nº,  Bairro

Centro, Colombo, PR, tendo como indiciado Alan Henrique dos Reis.
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Na oportunidade,  o  indiciado  foi  preso  em flagrante  por  possuir,  no

interior de uma residência, 03 (três) munições de uso restrito, calibre 40, além de 11

(onze) buchas da substância vulgarmente conhecida por 'cocaína' (fato esse já apurado

nos autos de nº 2707-08.2015.8.16.0029 pelo Juizado Especial Criminal).

Após  ultimação  da  instrução  policial,  sobreveio  a  promoção  de

arquivamento de fls.  03-06 (movimento 14.2),  elaborada pela Promotora de Justiça

Roberta  Franco  Massa,  contendo  fundamentação  dirigida  ao  reconhecimento  da

atipicidade de conduta do indiciado, por ausência de tipicidade material, relativamente

ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, o Juiz de Direito Hermes da

Fonseca  Neto  proferiu  a  decisão  de  fls.  07  (movimento  17.1),  discordando  da

promoção ministerial de arquivamento, ao argumento de que “o tipo penal em análise

é de perigo abstrato e a lei é cristalina quanto à punibilidade do porte de munições e

acessórios”.  Nestes  termos,  determinou  o  encaminhamento  dos  autos  a  esta

Procuradoria-Geral de Justiça, aos fins do disposto no art. 28 do Código de Processo

Penal.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos  do  disposto  no  art.  28  do  Código  de

Processo  Penal,  direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao

conteúdo do pronunciamento ministerial de fls. 03/06 (mov. 14.2), que promoveu o

arquivamento dos autos de inquérito policial em referência, por reconhecimento da

atipicidade de conduta relativamente ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.
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Conforme ressaltado  na  promoção  de  arquivamento  de  fls.  03/06,  a

conduta do indiciado é materialmente atípica, quando em cotejo com o tipo penal

previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, não ensejando, pois, persecução criminal pelo

Ministério Público em relação a este delito específico, como adiante se demonstra.

Muito embora o indiciado tenha sido preso em flagrante por possuir, no

interior de uma residência, apenas 03 (três) munições de arma de fogo de uso restrito ,

de calibre 40, ressalta-se que, não havendo paralela apreensão da respectiva arma de

fogo,  que  pudesse  deflagrá-las  prontamente,  não  se  vislumbra,  neste  sentido,

qualquer possibilidade de potencial produção de ofensa ou lesão à segurança pública

ou  à  paz  social,  como  categorias  elevadas  pelo  legislador  penal  a  bens  jurídicos

protegidos pela norma.

Portanto, a conduta isolada sob valoração – posse de munição de uso

permitido no interior de residência –, não apresenta qualquer potencialidade lesiva ou

danosidade social concreta, ou seja, se caracteriza por revelar absoluta ausência de

perigo  concreto  ao  bem  jurídico  protegido,  não  chegando,  pois,  a  proporcionar  a

necessária  tipicidade  material,  não  suprível  pela  mera  tipicidade  formal  do  delito

previsto no art. 16 da Lei 10.826/03. O princípio da lesividade em direito penal exige a

presença de um mínimo perigo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma, não

bastando a simples indicação de perigo abstrato, sem possibilidade efetiva de qualquer

risco para a incolumidade pública: caso dos presentes autos.

Conclusão em contrário,  efetivamente, representaria absoluta afronta

ao princípio da lesividade, que proíbe a criminalização de lesões irrelevantes contra

bens jurídicos protegidos na lei penal, seja do ponto de vista qualitativo, vale dizer, da

natureza da lesão ao bem jurídico em proteção, seja do ponto de vista quantitativo,

representado pela extensão da lesão ao bem jurídico em proteção.1 

1 Com  este  norte  teleológico:  GRECO,  Rogério.  Código  Penal  Comentado,  Ed.  Impetus,  8ª
edição, Niterói, RJ, 2014, p. 04, em citação a Nilo Batista, e SANTOS, Juarez Cirino dos, Direito
Penal – Parte Geral, ICPC Editora, 6ª edição, Curitiba, PR, 2014, p. 26. 
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Nesta  ordem  de  exposição,  se  por  um  lado  se  reconhece  o  atual

entendimento em contrário do Superior Tribunal de Justiça, por outro ressalta-se que,

da mesma forma que referido pensamento contemporâneo modifica entendimento

anterior do próprio STJ,2 sintonizado com o exposto na presente manifestação, poderá

aquela Corte, eventualmente, resgatar sua evolução científica de forma a, novamente,

legitimar o princípio da lesividade ao tipo penal sob análise, a exemplo do que, em

sentido análogo, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS  CORPUS.  PENAL.  ART.  16  DO  ESTATUTO  DO

DESARMAMENTO (LEI 10.826/03). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE

USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM

JURÍDICO  TUTELADO.  ATIPICIDADE  DOS  FATOS.  ORDEM

CONCEDIDA. I - Paciente que guardava no interior de sua residência

7  (sete)  cartuchos  munição  de  uso  restrito,  como  recordação do

período em que foi sargento do Exército. II - Conduta formalmente

típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/03. III - Inexistência de

potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de

arma  de  fogo.  Atipicidade  material  dos  fatos.  IV  -  Ordem

concedida.” 3 

Com  sentido  teleológico  análogo  ao  deste  último,  a  moderna

jurisprudência de Tribunais Estaduais pelo país, a exemplo do Tribunal de Justiça do

Rio Grande do Sul:

 “LEI  10.826/03.  ESTATUTO  DO  DESARMAMENTO.  ART.  14,

"CAPUT".  PORTE  ILEGAL  DE MUNIÇÃO  DE  USO  PERMITIDO.

EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. Porte de quatro cartuchos, calibre

22, munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo

2 STJ – 6ª Turma – HC 194468/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgamento em
17.04.2012.
3 STF – 1ª Turma – HC 96532/RS, Relator  Ministro Ricardo Lewandowski,  julgamento em
06.10.2009.
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com  determinação  legal.  A autoria  restou  comprovada  pelo

depoimento  do  policial  militar  que  realizou  a  apreensão  dos

cartuchos no bolso do réu no momento da revista pessoal.  FATO

ATÍPICO.  Conforme  o  caso  em  comento,  a  atipicidade  está

comprovada porque a posse da quantidade de munição é irrisória.

Desse  modo,  a  conduta  do  réu  é  materialmente  atípica,  não

gerando  lesividade  ao  bem  jurídico  tutelado  pelo  Estatuto  do

Desarmamento, qual seja, a segurança coletiva. Dessa maneira, o

réu deve ser absolvido do delito de porte ilegal de munição de uso

permitido,  com fundamento  no art.  386,  inciso  III,  do  Código  de

Processo Penal. APELO DEFENSIVO PROVIDO. UNÂNIME.” 4

Assim, reafirma-se  que a posse de pequena quantidade de munição,

sem  qualquer  possibilidade  de  sua  utilização,  posto  que  não  ocorrente  a  paralela

presença da respectiva arma de fogo, não legitima a intervenção do direito penal, sob

pena  de  violação  ao  princípio  da  lesividade  –  e  também  da  razoabilidade  –,  pois

ausente concretamente qualquer potencialidade lesiva, o que evidencia a ausência de

tipicidade material à espécie: atipicidade de conduta.

Este  conjunto  de  argumentos  e  categorias,  que  consagra  o  caráter

subsidiário  do  direito  penal,  como  sistema  a  ser  utilizado  como  ultima  ratio,  se

sintoniza com a teleologia da fundamentada promoção ministerial de arquivamento de

fls. 03/06, relativamente à ausência de adequação típica entre a conduta do indiciado

e o tipo previsto no art.  16 da Lei  10.826/03,  o que evidencia a sua razoabilidade

reflexiva  e  a  sua  adequação  fático-jurídica  ao  conjunto  normativo  atualmente  em

vigor,  a  autorizar  a  legitimação  de  seu  conteúdo,  por  esta  Procuradoria-Geral  de

Justiça.

4 TJRS – 4ª Câmara Criminal – Apelação Criminal nº 70063996326, Rel. Ivan ldeomar Bruxel,
julgamento em 28.05.2015.
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3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto,  no exercício das atribuições previstas no art.  28 do

Código de Processo Penal, entende-se pela ratificação da promoção de arquivamento

de fls. 03/06 (mov. 14.2), elaborada pela Promotora de Justiça Roberta Franco Massa,

com  consequente  devolução  dos  presentes  autos  à  origem,  para  as  baixas  e

comunicações  necessárias,  inclusive  no  que  se  refere  à  cientificação  do  Agente

Ministerial em referência. 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2016.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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