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A POSSE IRREGULAR E O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

INTRODUÇÃO 

 

Comumente confundidas entre a sociedade, porém distintas em sua essência. Tais condutas têm previsão em 

Lei própria, qual seja a Lei 10.826 de 2003 que diferencia tanto na conduta quanto em sua penalização. 

Anteriormente à criação da citada Lei, tais condutas eram tratadas pelo art. 19 da Lei 3.688/41 conhecida Lei 

de Contravenções Penais. Após o advento da “Lei do Desarmamento” (Lei 10.826/03), a posse irregular e o 

porte ilegal passaram a ser considerados crime, e não mais contravenção penal. 
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Assim, o crime do art. 12 consiste exatamente em 

possuir ou manter a guarda de arma de fogo, 

acessório ou munição, de uso permitido, no interior de 

residência ou dependência desta, ou no local de 

trabalho, na condição de titular ou responsável legal 

do estabelecimento ou empresa, sem o devido 

registro. O legislador estabeleceu pena menor para 

esse caso por entendê-lo de menor gravidade, já que 

a arma está no interior de residência ou 

estabelecimento comercial. Por sua vez, quem portar 

ou detiver arma de fogo, por exemplo, em via pública 

ou no interior de residência ou estabelecimento 

alheios, responderá pelo crime de porte ilegal de 

arma, caso não possua autoriza- ção para fazê-lo. 

Neste caso, se a arma for de uso permitido, estará 

configurado o crime do art. 14, e se for de uso 

proibido ou restrito, o crime do art. 16 da Lei n. 

10.826/2003. 

O tema se faz importante diante da existência 

do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) que 

proíbe (em regra) o porte de arma de fogo e tipifica a 

sua posse. Para traçarmos a diferença entre o porte e 

a posse, no entanto, convém colacionar as preciosas 

lições do Ministro Felix Fischer, ao relatar o HC n º 

92.136 RJ (2007), in verbis : 

(...) 

I - Não se pode confundir posse irregular de arma de 

fogo com o porte ilegal de arma de fogo. Com o 

advento do Estatuto do Desarmamento, tais condutas 

restaram bem delineadas. A posse consiste em 

manter no interior de residência (ou dependência 

desta) ou no local de trabalho a arma de fogo. O 

porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo 

esteja fora da residência ou local de trabalho. 

(...) 

Lei10.8266/2003: 

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido 

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de 

fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

no interior de sua residência ou dependência desta, 

ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o 

titular ou o responsável legal do estabelecimento ou 

empresa: 

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

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 

Art. 14. Portar, 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 autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

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

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é 

inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver 

registrada em nome do agente. (Vide Adin 3.112-1) 


