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DDADAAAD> 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE 

FOGO – ABSOLUTA INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU PERIGO DE LESÃO 

AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO POR 

INTEMPESTIVIDADE – HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – ORDEM 

CONCEDIDA PARA ABSOLVER O RÉU, QUE ESTÁ NA IMINÊNCIA DE 

SOFRER COAÇÃO ILEGAL, NOS TERMOS DO ART. 386, III, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO PENAL.  

Uma vez que a conduta imputada ao sentenciado não representou 

qualquer perigo de lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma, 

imperiosa a reforma da sentença que condenou o apelado, sob pena de 

adotar-se medida desarrazoada e completamente despida de bom senso. 

 

V.v.p.: PENAL - PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – CRIME 

DE PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA.  

- Se o laudo é conclusivo no sentido da eficiência da munição apreendida, 

irrelevante que ela estivesse desacompanhada de arma de fogo quando 

da apreensão, uma vez que o crime de porte ilegal de arma de fogo, 

acessórios e munições é de perigo abstrato, bastando o oferecimento de 

potencial poder de lesão. 
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A C Ó R D Ã O 
 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CRIMINAL do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos 
julgamentos, em NÃO CONHECER DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE 
À UNANIMIDADE, E EM HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, CONCEDER A 
ORDEM, PARA ABSOLVER O RÉU, QUE ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SOFRER 
COAÇÃO ILEGAL, VENCIDO O DES. VOGAL. 

DES. CORRÊA CAMARGO  

RELATOR. 
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DES. CORRÊA CAMARGO (RELATOR) 

V O T O 

Trata-se de apelação criminal interposta por Renato de 

Deus Vieira, já que irresignado com a r. sentença de ff. 108-114, que julgou 

procedente a pretensão exordial e o condenou como incurso nas sanções 

do art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03, às penas de 03 (três) anos de 

reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, estes na razão de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 

O apelante, em suas razões recursais, ofertadas às ff. 121-

129, requereu a absolvição em face da atipicidade material da conduta. 

O apelado, por seu turno, apresentou contrarrazões às ff. 

129-133, rebatendo as teses apresentadas e requerendo o não provimento 

do recurso aviado. 

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça assim 

o fez às ff. 152-155. 

É o relatório. 

Passa-se à decisão: 

Recurso próprio, porém intempestivo, motivo pelo qual 

deixo de conhecê-lo. 
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O art. 593, CPP, é categórico ao estipular o prazo de 05 

(cinco) dias para a interposição de recurso de apelação. 

A sentença foi prolatada em 20.03.2013, sendo publicada 

no dia seguinte. 

Em tese, o prazo do defensor constituído (f. 79), para 

ofertar apelação, findou em 26.03.2013. 

O réu, intimado pessoalmente da sentença, por duas 

vezes, nos dias 03.04.2013 (f. 114v.) e 08.04.2013 (f. 115), permaneceu 

silente. 

Embora o advogado do acusado tenha sido destituído (ff. 

117-118), em 08.04.2013, mesma data em que fora o réu, pela segunda vez, 

intimado pessoalmente da sentença, deve o prazo para apelação ser 

contado a partir de então, ou seja, findando em 15.04.2013 caso 

apresentada a irresignação por defensor particular, ou em 18.04.2013, caso 

ofertada por defensor público. 

Entretanto, a apelação da lavra da d. Defensoria Pública só 

ocorreu em 22.05.2013, ou seja, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias após o termo 

a quo. 

Diante disso, dúvidas não há de que o recurso não pode 

ser conhecido. 

Ante o exposto, não conheço do recurso, porque 

intempestivo. 

Não obstante, prossigo. 
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O mesmo não pode ser dito quanto ao reconhecimento de 

abusos e injustiças, que podem e devem ser declaradas de ofício, em 

qualquer fase processual, conforme estabelece o art. 654, § 2º, do CPP, 

donde se extrai: 

“Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício 

ordem de habeas corpus, quando no curso de processo 

verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer 

coação ilegal.” 

Sobre o assunto, colhe-se da doutrina: 

“Os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício 

ordem de habeas corpus quando no curso de processo verificarem 

que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Na 

hipótese de concessão da ordem de ofício, quando os autos são 

conclusos ao juiz ou tribunal em decorrência de qualquer 

procedimento, é desnecessária a formação de autos específicos, 

informações, etc., limitando-se o órgão judiciário a expedir a ordem 

ante manifesto constrangimento ilegal” (Julio Fabbrini Mirabete, 

Código de Processo Penal Interpretado, p. 861/862). 

E da jurisprudência: 

“APELAÇÃO CRIMINAL – INTEMPESTIVIDADE - CITAÇÃO POR 

EDITAL - NULIDADE - CONTRANGIMENTO ILEGAL - HABEAS 

CORPUS. Ainda que o recurso de apelação seja intempestivo, 

nada impede que o julgador de segundo grau, ao verificar que o 

recorrente suporta constrangimento ilegal, conceda de ofício 

habeas corpus...” (TAMG, APCR 243.740-7,  Rel. Hyparco Immesi, 

j. 17/02/1998, DJ 26/06/1998 – ementa parcial). 
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“PROCESSO PENAL - RÉU ASSISTIDO POR DEFENSOR 

PÚBLICO - RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO 

CONSTITUÍDO - INTEMPESTIVIDADE - SENTENÇA - FALTA DE 

JUSTIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO DO QUANTUM DA PENA - 

NULIDADE - HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. No processo de 

individualização da pena, pode o juiz fixar a pena-base acima do 

mínimo legal, contudo deve justificar a razão desse aumento, em 

confronto com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do 

CP, fazendo a dosimetria da pena de acordo com o método 

trifásico, sob pena de nulidade. Vislumbrando o órgão ad quem a 

existência de nulidade absoluta na sentença por inobservância do 

critério trifásico, não conhecido o recurso interposto pela defesa 

por ser o mesmo intempestivo, deve a instância revisora, em 

habeas corpus de ofício, declarar a nulidade e anular a sentença. 

Recurso não-conhecido, mas em habeas corpus de ofício anular a 

sentença...” (TAMG, APCR 395.536-8, Rel. Antônio Armando dos 

Anjos, j. 29/04/2003 – ementa parcial). 

Assim, o que se tem é que a aplicação do habeas corpus é 

bastante ampla, não podendo ser restringida pelo rol contido no art. 648, do 

CPP, que é apenas exemplificativo. Qualquer caso de violência ou coação 

ilegal na liberdade de locomoção do paciente, ainda que iminente, dá ensejo 

ao habeas corpus, bastando que haja a ilegalidade do constrangimento para 

que o Juiz ou Tribunal conceda a ordem, o que pode ser feito até mesmo de 

ofício, nos termos do disposto no § 2°, do art. 654, do CPP. 

In casu, não obstante não se tenha conhecido do recurso, 

não há óbice a que se reforme a decisão por imperativo de Justiça. 

Narrou a denúncia que em 11 de julho de 2009, por volta 

das 22h, na Rua Encanador, Bairro Planalto, na Comarca de Uberlândia-



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 
Apelação Criminal Nº 1.0702.09.603123-3/001  
 

  
Fl. 6/13 

 
 

MG, o recorrido teria sido abordado por Policiais Militares, tendo em seu 

poder 01 (um) cartucho de arma de fogo, calibre .40, marca S & W, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.  

Diante disso, imputou o Parquet ao apelante prática de infração penal 

descrita no art. 16, da Lei n.º 10.826/03. 

Após a regular instrução, o d. Juiz de primeiro grau julgou 

procedente a ação penal. 

Saliente-se que a materialidade e a autoria do delito 

restaram comprovadas.  

Não obstante, em sede de habeas corpus de ofício, deve 

ser reformada a r. sentença condenatória proferida. 

Não se olvida do entendimento, inclusive majoritário, do 

Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o porte de munições, ou de 

arma desmuniciada, tipifica a infração penal, descrita no art. 16, da Lei n.º 

10.826/03. Exemplificativamente: 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM 

ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. PORTE 

ILEGAL DE MUNIÇÃO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. ABOLITIO 

CRIMINIS TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 

TIPICIDADE DA CONDUTA. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME 

ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira 

Turma, passou a adotar orientação no sentido de não mais admitir 

habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Precedentes: HC 
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109.956/PR, Ministro Marco Aurélio, DJe de 11.9.2012 e HC 

104.045/RJ, Ministra Rosa Weber, DJe de 6.9.2012, dentre outros. 

Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira de tal entendimento,  

tem amoldado o cabimento do remédio heróico, sem perder de 

vista, contudo, princípios constitucionais, sobretudo o do devido 

processo legal e da ampla defesa. Nessa toada, tem-se analisado 

as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência 

de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem 

de ofício. A propósito: HC 221.200/DF, Ministra Laurita Vaz, DJe de 

19.9.2012. Somente as condutas relacionadas à posse ilegal de 

arma de fogo foram abarcadas pela abolitio criminis temporária, 

estabelecida nos arts. 30 a 32 da Lei n. 10.826/2003, não se 

estendendo às condutas ligadas ao porte ilegal. Precedentes. O 

porte de munição, ou mesmo de arma desmuniciada, por ser delito 

de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança 

coletiva, subsume-se aos tipos descritos nos arts. 14 e 16 da Lei 

10.826/03. No caso, tratando-se de reincidente condenado à pena 

inferior a 4 anos, não merece reparos o aresto hostilizado ao fixar o 

regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Habeas 

corpus não conhecido.” (STJ - HC 246128 - QUINTA TURMA - 

Relatora Ministra MARILZA MAYNARD – Julgado em 23/10/2012). 

“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. 

CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO. VIA 

INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO 

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO 

CONHECIMENTO. 1. Mostra-se inadequado e descabido o manejo 

de habeas corpus em substituição ao recurso especial cabível. 2. É 

imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a bem de se 

prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua 

função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que 

resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. 3. "O 
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habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser 

vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio 

heróico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto 

recursal previsto no texto da Constituição" (STF, HC 104.045/RJ). 

4. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. 

Conforme entendimento majoritário da Sexta Turma, ressalvado o 

ponto de vista da Relatora, o simples porte de munição configura o 

tipo penal em comento, sendo desnecessária a realização de 

perícia. 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 163912 / SP - 

SEXTA TURMA – Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA – Julgado em 25/09/2012). 

No que tange à arma desmuniciada, comungo do 

entendimento de que a sua posse já configura o delito, pois se trata de 

incriminação da mera conduta, desprezando-se a exigência de produção de 

resultado naturalístico. Ademais, não se pode olvidar que a arma de fogo 

representa um instrumento eficiente para alcançar objetivos espúrios, pois 

intimida, constrange, violenta, transformando-se assim em um risco objetivo 

à paz social. Do mesmo modo, o porte de várias munições, em um contexto 

que indique que o agente possa delas fazer uso, merece a punição estatal, 

pois representa perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 

Contudo, no caso vertente, não se pode olvidar que o 

recorrente portava apenas 01 munição de calibre .40. 

Tal conduta não representa qualquer lesão, ou mesmo 

perigo de lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma, seja imediato - 

incolumidade pública, ou mediatos - vida, integridade física, patrimônio, 

liberdade, dentre outros. 
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Assim, para não adotar medida desarrazoada, 

completamente despida de bom senso, hei por bem dar provimento ao 

recurso, reformando a sentença que condenou o recorrente mediante o 

fundamento de atipicidade material da conduta, eis que a apreensão de 01 

(uma) munição de calibre .40 com o apelante não representa qualquer 

ofensa ao bem jurídico tutelado. Saliente-se que tal entendimento não 

denota qualquer equívoco, sendo inclusive adotado por respeitado Órgão 

Julgador, conforme se infere: 

TJMG: “PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE. 

AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ABSOLVIÇÃO. Com 

fulcro no princípio da intervenção mínima e de seus substratos da 

fragmentariedade e subsidiariedade, o simples porte de munição, 

sem alcance à respectiva arma, não tem capacidade para 

submeter a risco o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora, 

pois o delito em exame, além da conduta, reclama resultado 

normativo que acarrete dano ou perigo concreto, já que o perigo 

abstrato, sem qualquer concretude, não resiste mais à adequada 

filtragem constitucional, nem às modernas teorias do Direito Penal. 

Recurso provido.” (1.0024.08.178634-5/001 - 3ª CÂMARA 

CRIMINAL – Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos – Julgado em 

04/09/2012). 

Em remate, vale consignar que a intenção do réu não era 

usar a munição para fins ilícitos, mas fazer um pingente para servir-lhe de 

adorno. 

DA CONCLUSÃO: 

Diante de tais considerações, EM HABEAS CORPUS DE 

OFÍCIO, concedo a ordem, para absolver o réu, que está na iminência de 
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sofrer coação ilegal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo 

Penal. 

Custas pelo Estado. 

É como voto. 

 

 

DES. AMAURI PINTO FERREIRA (JD CONVOCADO) (REVISOR) - De 

acordo com o(a) Relator(a). 

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ 

 

VOTO DO VOGAL 

      

Oponho respeitosa divergência ao voto condutor, por não 

compactuar com a absolvição do apelante in casu. 

 

No caso em voga, o e. Des. Relator não conheceu do recurso, 

ante sua intempestividade e, em habeas corpus de ofício, absolveu-o 

do delito insculpido no art. 16 da Lei nº. 10.826/03, já que a conduta do 

acusado “não representa qualquer lesão, ou mesmo perigo de lesão 

aos bens jurídicos tutelados pela norma”. 

 

Todavia, entendo que, para a configuração do crime previsto no 

art. 16 da Lei n° 10.826/03, basta a ocorrência de uma das condutas 

ali previstas, não se exigindo a exposição de outrem a risco, uma vez 
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que se trata de crime de perigo abstrato cujo bem jurídico tutelado é a 

segurança coletiva ou a incolumidade pública, sendo, pois, irrelevante 

o fato de, no momento da busca pessoal, tratar-se de apenas uma 

munição ou não estar o ora apelante de posse de uma arma de fogo.  

 

Ressalte-se que o tipo penal em tela inclui a posse ou o porte 

ilegal de acessórios e arma de fogo que, mesmo desmuniciada, não 

estariam prontos para serem usados mas que, de qualquer forma, são 

aptos a expor as pessoas a risco. 

 

A infirmar a tese defensiva tem-se a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerias. 

 

EMBARGOS INFRINGENTES - PORTE ILEGAL DE 
MUNIÇÃO - DELITO DE PERIGO ABSTRATO - 
CONDUTA LESIVA À INCOLUMIDADE PÚBLICA - 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - 
CONDENAÇÃO MANTIDA. 01. O crime de porte ilegal 
de munição - classificado como de mera conduta - 
dispensa, para sua consumação, a efetiva 
comprovação do perigo, porque este é presumido. 02. 
Dotada de perigo abstrato, a conduta de portar 
munição em situação irregular, mesmo que não 
associada à arma de fogo de calibre combatível, 
revela-se lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma 
penal que a incrimina, revestindo-se, pois, de 
tipicidade penal. (TJMG - Embargos Infringentes n° 
1.0518.08.144804-6/002; Rel. ANTÔNIO ARMANDO 
DOS ANJOS; j. 06/07/2010); 
 
EMBARGOS INFRINGENTES - ART. 14 DA LEI Nº. 
10.826/03 - PORTE DE MUNIÇÃO - AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS - TIPICIDADE DA 
CONDUTA DEMONSTRADA - CRIME DE NATUREZA 
FORMAL - PRODUÇÃO DE RESULTADO LESIVO – 
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IRRELEVÂNCIA. .- O porte de munição não é crime 
de perigo concreto, que se consuma com a efetiva 
lesão do bem jurídico, mas de mera conduta, não 
exigindo a produção de resultado lesivo. (TJMG - 
Embargos Infringentes n° 1.0151.07.022478-8/003; 
Rel. BEATRIZ PINHEIRO CAIRES; j. 30/06/2011). 

 

Verifico não ser outro o entendimento majoritário nesta colenda 

4ª Câmara Criminal do TJMG (confira-se: Apelações Criminais nº 

1.0024.09.570612-3/001; nº 1.0024.07.665172-7/001; e 

n°1.0324.10.003359-0/001) sendo que já me posicionei sobre o tema 

em julgados de minha relatoria: 

 

PENAL - PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO - ERRO 
SOBRE A ILICITUDE DO FATO - NÃO 
CARACTERIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA 
DE ARMA DE FOGO - IRRELEVÂNCIA - CRIME DE 
PERIGO ABSTRATO - RECURSO NÃO PROVIDO. - 
A conduta daquele que porta uma munição de uso 
restrito não é escusável ao abrigo do erro sobre a 
ilicitude do fato se o agente é freqüentador assíduo do 
submundo do crime e, portanto, conhecedor da 
proibição do porte de arma ou munição de uso restrito. 
- O alto grau de reprovabilidade da conduta de quem 
porta uma munição de uso restrito bem como a 
potencial capacidade lesiva do objeto, afastam a 
aplicação do princípio da insignificância, sendo certo 
que ao utilizar o termo "munição" no singular, o 
legislador pretendeu a caracterização da conduta 
mesmo em face do porte de um único cartucho. - O 
crime de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e 
munições é de perigo abstrato, bastando o 
oferecimento de potencial poder de lesão. (TJMG – 
Apelação Criminal nº 1.0460.10.004177-7/001; Rel. 
Júlio Cezar Guttierrez, j. 31/08/2011);  
 
PENAL - PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES - 
AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO - IRRELEVÂNCIA - 
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CRIME DE PERIGO ABSTRATO - ATIPICIDADE - 
RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - 
RECURSO NÃO PROVIDO. Se o laudo é conclusivo 
no sentido da eficiência das munições apreendidas, 
irrelevante que as elas estivessem desacompanhadas 
de arma de fogo quando da apreensão, uma vez que 
o crime de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e 
munições é de perigo abstrato, bastando o 
oferecimento de potencial poder de lesão. (TJMG – 
Apelação Criminal nº 1.0460.10.004177-7/001; Rel. 
Júlio Cezar Guttierrez, j. 03/08/2011). 

 

Assim, a afasto a absolvição decretada no voto condutor, em 

habeas corpus de ofício, e adiro ao voto do e. Des. Relator quanto ao 

não conhecimento do apelo, ante sua intempestividade. 

 

Por estas razões, oponho respeitosa divergência e não 

conheço do apelo, ante sua intempestividade. 

 

É o voto. 

 

SÚMULA: "NÃO CONHECERAM DO RECURSO POR 

INTEMPESTIVIDADE À UNANIMDADE, E EM HABEAS CORPUS DE 

OFÍCIO, CONCEDERAM A ORDEM, PARA ABSOLVER O RÉU, QUE 
ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SOFRER COAÇÃO ILEGAL, VENCIDO O DES. 
VOGAL" 


