
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.720.716 - RJ (2018/0017439-3)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RECORRIDO : EDUARDO DA SILVA DANTAS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição 
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa, nos 
termos da seguinte ementa:

"APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E 
EXPLOSIVO DE USO RESTRITO. CRIME ÚNICO. CONDENAÇÃO. 
RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA.
Materialidade e autoria justificadas. Acusação consolidada.
Instrução probatória farta de elementos convincentes da autoria delitiva.
Prova testemunhal robusta. Exposição coerente sobre a dinâmica dos fatos 
relatados. Silêncio do acusado. Fragilidade probatória não verificada.
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, munição e explosivo.
Potencialidade lesiva configurada. Delito de perigo abstrato cujo bem 
jurídico é a segurança pública e a paz social.
Desclassificação impositiva. Imputação inicial transmudada para o artigo 14 
da Lei 10.826/03, uma vez que a arma apreendida é de uso permitido e 
restou devidamente identificada.
Ajuste na dosimetria. Providência consequente e indissociável da 
desclassificação. Ajustes consequente ao preceito secundário da norma 
penal incriminadora descumprida. Manutenção da sentença nos demais 
tópicos. RECURSO PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME." (e-STJ, fl. 187).

Sustenta o recorrente violação do artigo 16, parágrafo único, da Lei 10.826/03, 
argumentando que o fato de se conseguir identificar por outros meios o número de série do 
armamento, não obstante a perícia ateste que este foi raspado, não afasta a adequação da 
conduta ao tipo penal acima.

Requer, assim, o provimento do recurso especial para que seja restabelecida a 
sentença condenatória.

Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 252-256) e admitido o inconformismo, 
os autos subiram ao Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso 
(e-STJ, fls. 274-276).

É o relatório.
Decido.
O recurso merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao desclassificar o delito, assim fundamentou sua 

decisão:

"No caso específico, a pericia citada identificou a numeração completa da 
arma de fogo apreendida, qual seja, UL 54005.
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Enfatize-se que o fundamento da equiparação do porte de arma de fogo de 
uso permitido, porém com numeração raspada, ao porte de arma de fogo de 
uso restrito, está exatamente na maior dificuldade de controle, pelo Estado, 
da circulação dessas armas não identificadas, bem como na maior 
dificuldade de serem investigados eventuais delitos praticados com os 
aludidos armamentos. É exatamente a sua não identificação que justifica um 
maior rigor na punição.
Muito embora a arma apreendida estivesse com numeração externa raspada, 
fato é que os próprios peritos oficiais do Instituto de Criminalística 
obtiveram a revelação total do seu número de série.
Dessa forma, entendo não subsistir o fundamento da equiparação feita pela 
lei penal, em abstrato, ao caso concreto, consideradas as suas circunstâncias, 
eis que viabilizada a identificação da arma de fogo.
Dito isto, afigura-se cogente a desclassificação da imputação penal para o 
artigo 14 da Lei 10.826/03, uma vez que a arma apreendida é de uso 
permitido e restou devidamente identificada."  (e-STJ, fls. 198-199).

Verifica-se que o Tribunal de origem desclassificou a conduta do recorrido, 
uma vez que a perícia identificou a numeração da arma, e no seu entendimento, tal fato 
afastaria a adulteração fraudulenta do objeto, afastando a tipificação da conduta do acusado 
do artigo 16 da Lei n. 10.826/03. 

Todavia, conforme jurisprudência desta Corte, estando o número de série da 
arma de fogo raspado ou suprimido, a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de 
arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da 
numeração, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer 
modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros 
ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do 
armamento. 

No mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS . POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM 
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME DO ART. 16, PARÁGRAFO  
ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/2003. PERÍCIA QUE ATESTOU 
A REMOÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE E DA MARCA DA ARMA DE 
FOGO POR AÇÃO DE AGENTES ABRASIVOS. EXAME QUÍMICO 
REVELADOR DE GRAVAÇÕES LATENTES. DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA O CRIME DO ART. 14  DO  ESTATUTO DO DESARMAMENTO. 
 IMPOSSIBILIDADE. WRIT  NÃO CONHECIDO.
1. A conduta de possuir arma de fogo com número de série e marca 
suprimidos por processo abrasivo, no momento da apreensão, se subsume  
ao crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003,  
que dispõe incorrer nas mesmas penas do caput quem portar, possuir, 
adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou 
qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.
2. Embora o exame químico-metalográfico tenha revelado a gravação latente 
 do número de série, não foi possível obter a marca da arma de fogo e a 
perícia visual concluiu que os sinais de identificação do artefato, no  
momento da apreensão, estavam suprimidos por ação humana e não por 
desgaste natural pelo uso ou pelo decurso de tempo.
3. Habeas corpus  não conhecido. (HC 334.693/RS, Rel. Min. ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 28/03/2016)
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Ante o exposto, nos termos do artigo 255, § 4º, III, do Regimento Interno do 
STJ, dou provimento ao recurso especial, para restabelecer a sentença condenatória.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília (DF), 07 de março de 2018.

Ministro RIBEIRO DANTAS 
Relator
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