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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 326 

ARMA – POSSE – USO PROIBIDO OU RESTRITO – ABOLITIO 

CRIMINIS SOMENTE ENTRE O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2003 E O 

DIA 25 DE OUTUBRO DE 2005 

A nova redação dada aos dispositivos legais pela Medida Provisória nº 

417, convertida na Lei nº 11.706/2008, prorrogou até o dia 31 de 

dezembro de 2008 apenas o prazo para a regularização de armas de fogo 

de uso permitido, não contemplando as armas de uso proibido ou restrito. 

(D.O.E., 12/05/2010, p. 50) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação nº 990.08.064202-2, da Comarca de São 

Paulo, em que é apelante M.P.S., com fundamento no artigo 105, III, 

“c”, da Constituição Federal e, na forma do preceituado pelos artigos 

26 e seguintes da Lei nº 8.038/90, vem interpor RECURSO ESPECIAL 

Acompanha o presente acórdão proferido pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº  124.454 – PR, 5ª Turma, Rel. 

Min. LAURITA VAZ, j. 16/06/2009, D.J.U. de 03/08/2009, obtido na 

Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. 
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para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de 

fls. 265/272, proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal, pelos 

motivos adiante deduzidos. 

                  

 

 

 

 

1. O RESUMO DOS AUTOS 

 

  M.P.S., pela r. sentença de fls. 209/216, “foi condenado ao 

cumprimento da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime 

inicial semi-aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, por 

infração ao artigo 16, "caput", da Lei n° 10.826/03, substituída a pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à 

comunidade a ser regulamentada pelo Juízo das Execuções e prestação 

pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, destinada a entidade 

assistencial” (fls. 266). A mesma decisão absolveu “o co-réu Joabis Felix 

Pessoa da imputação de prática do crime previsto no art. 16, "caput", da Lei n° 
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10.826/03, com fundamento no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal” 

(fls. 266).  

 

  A r. sentença reconheceu que MARCEL, no dia 23 de 

agosto de 2006, “possuía uma submetralhadora, 9mm, que era guardada em 

um barraco existente na Rua Estados Unidos, nº 279” (fls. 268). 

 

  Inconformado, MARCEL apelou, postulando “a inversão do 

julgado e sua conseqüente absolvição, argumentando para tanto com a 

insuficiência probatória e, subsidiariamente” (fls. 267) requereu “a fixação da 

pena-base no mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto (fls. 

233/240)” (fls. 267). 

 

  Os Desembargadores da Colenda 4ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, 

“DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ABSOLVER O 

ACUSADO M.P.S. DA IMPUTAÇAO DE PRÁTICA DO CRIME PREVISTO 

NO ART. 16, "CAPUT", DA LEI N° 10.826/2003, NOS TERMOS DO ART. 

386, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (fls. 265). 
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  Transcreve-se a fundamentação do v. acórdão: 

 

  “Com efeito, a despeito da inteligência da argumentação 
expendida pelo órgão acusatório, bem como na manifestação da 
douta Procuradoria de Justiça, temos que a absolvição do acusado 
em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito 
é medida que se impõe. 
 
  Consta dos autos que no dia 23 de agosto de 2006, por 
volta das 04h00min, na Rua Claudeli, n° 20, casa 01, nesta Capital, 
o acusado Joabis Felix Pessoa recebeu, manteve sob sua guarda e 
ocultou uma submetralhadora, calibre 9 mm, sem marca aparente, 
com carregador e 34 (trinta e quatro) cartuchos íntegros, a pedido 
do acusado Mareei Pereira de Souza.  
 
  Segundo apurado, na data dos fatos, policiais realizavam 
investigações relacionadas a prática de crime de extorsão mediante 
seqüestro, oportunidade em que constataram a semelhança do fato 
com outro crime praticado pelo acusado Mareei contra outra vítima, 
razão pela qual passaram a investigá-lo, o qual foi detido na 
residência de sua namorada. Durante a abordagem, o acusado 
Marcel confessou informalmente aos milicianos ter participado de 
três sequestros, e informou-lhes que possuía uma submetralhadora, 
9mm, que era guardada em um barraco existente na Rua Estados 
Unidos, n° 279, local em que os policiais efetivamente encontraram 
a arma de fogo, bem como o co-réu Joabis, membro da mesma 
quadrilha, cuja função era ocultar a metralhadora.  
 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

  A materialidade do delito restou demonstrada pelas 
circunstâncias descritas no Boletim de Ocorrência (fls. 10/11), pelo 
auto de exibição e apreensão (fls. 46), pelos laudos periciais (fls. 
180/184) atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo, bem 
como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução 
penal.  
 
  Da mesma forma não há dúvida quanto à autoria atribuída 
ao acusado.  
 
  Perante a autoridade policial o acusado M.P.S. confessou a 
prática delitiva afirmando que estava sendo investigado em virtude 
da prática de crimes de extorsão mediante seqüestro, razão pela 
qual foi detido por policiais militares na porta da casa de sua 
namorada, oportunidade em que confessou aos milicianos a prática 
de três seqüestras, bem como o fato de possuir uma 
submetralhadora, 9mm, que deixava em um barraco na Rua Estados 
Unidos, n° 279. informou ter conduzido os milicianos até o local, 
onde lograram êxito em apreender o armamento, dois coletes da 
Polícia Federal usados para o arrebatamento das vítimas, sendo 
certo que o co-réu Joabis Felix Pessoa era o responsável pela 
guarda da submetralhadora e demais objetos (fls. 06/07).  
 
  Em juízo, porém, o acusado Marcel apresentou outra 
versão para os fatos, aduzindo que havia sido submetido a tortura 
em sede policial e somente por essa razão confessou a prática dos 
crimes de seqüestro, afirmou que a arma de fogo apreendida era de 
propriedade do namorado de sua sogra, cujo nome é Juvenal, sendo 
que a pedido deste indivíduo guardou a submetralhadora em um 
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local próximo de sua residência, na Rua Estados Unidos, onde 
inclusive, reside sua sogra (fls. 46/47).  
 
  Os investigadores de polícia João Paulo de Abreu e 
Roberto Rivelino Marinho confirmaram, em uníssono, as 
circunstâncias da diligência afirmando que na data dos fatos 
estavam realizando investigações relacionadas à prática de crimes 
de extorsão mediante seqüestro, sendo certo que o acusado Marcel 
foi submetido a reconhecimento fotográfico por uma das vítimas. 
Diante disso, passaram a investigá-lo e constataram que naquele dia 
Marcel estaria na residência de sua namorada, onde foi detido pelos 
milicianos e confessou participação em três seqüestras informando 
o local em que mantinha ocultada uma submetralhadora e coletes 
da Polícia Federal utilizados para abordar as vítimas. Em diligência 
no local indicado por Marcel os investigadores apreenderam a 
referida arma de fogo e os coletes no interior de uma caixa de som, 
sendo certo que no momento da abordagem o co-réu Joabis também 
estava presente (fls. 158/160).  
 
  Assim, verifica-se dos autos, em especial pela confissão do 
acusado, bem como pelos firmes e coerentes depoimentos prestados 
pelos investigadores de polícia que o acusado Marcel efetivamente 
possuía a arma de fogo de uso restrito descrita na denúncia, a qual 
ocultava no interior de um barraco próximo a sua residência, 
conduta prevista no art. 16, "caput", da Lei n° 10.826/03.  
 
  Todavia, com o advento da Lei nº 11.706/08, que deu nova 
redação aos artigos 30 e 32 da Lei n° 10.826/03, tornou-se atípica a 
conduta imputada ao réu, na medida) em que foi prorrogado até 31 
de dezembro de 2008 o prazo para registro de armas de fogo de uso 
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permitido ainda não registradas, e não mais se fixou prazo para a 
entrega espontânea de armas de fogo de uso permitido ou restrito, - 
caracterizando-se assim hipótese de "abolido críminis".  
 
  Ademais, o art. 32 do Estatuto do Desarmamento, ao 
prever a entrega da arma não regularizada às autoridades, não faz 
distinção entre a arma regularizável e a de impossível 
regularização, esta última adequando-se à hipótese dos autos, até 
porque, realizando a hermenêutica do dispositivo legal, a intenção 
do legislador foi convencer o maior número de pessoas possível a 
entregar suas armas, principalmente para recolher aquelas 
totalmente irregulares, como a que foi apreendida nos autos.  
 
  Por fim, cumpre salientar que a Lei n° 11.706/08 prevê 
expressamente a extinção da punibilidade de eventuais crimes de 
posse irregular de arma de fogo, cometidos anteriormente à sua 
vigência, o que permite concluir pela atipicidade da conduta 
imputada ao recorrente.  
 
  É, pois, de ser provido o recurso, reconhecendo-se que o 
acusado está acobertado pela “abolitio criminis” merecendo a 
absolvição em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de 
uso restrito, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de 
Processo Penal.  
 
  Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, 
para absolver o acusado M.P.S. da imputação de prática do crime 
previsto no art. 16, "caput", da Lei n° 10.826/2003, nos termos do 
art. 386, inc. IlI, do Código de Processo Penal.  
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Salles Abreu 
Relator” (fls. 267/272). 

   
   

  Ao absolver o apelante, pela “abolitio criminis”, o v. 

acórdão divergiu do entendimento do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, quanto à interpretação dos artigos dos artigos 30 e 32 do 

Estatuto do Desarmamento, trazida pela Medida Provisória n.º 417, 

convertida na Lei n.º 11.706/2008. Decidiu aquela Corte Superior:  

 

 

  HABEAS CORPUS. PENAL. ESTATUTO DO 

DESARMAMENTO. ARTIGO 16, CAPUT E INCISO III, DA 

LEI 10.826/03. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. 

INEXISTÊNCIA. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA 

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 417. IMPOSSIBILIDADE DE 

REGULARIZAR AS ARMAS APREENDIDAS. TIPICIDADE 

DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 

  1. Esta Corte vem entendendo que, diante da 

literalidade dos artigos relativos ao prazo legal para 

regularização do registro da arma, prorrogado pelas Leis 

10.884/04, 11.118/05 e 11.191/05, houve a descriminalização 

temporária no tocante às condutas delituosas relacionadas à 
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posse de arma de fogo, tanto de uso permitido quanto de uso 

restrito, entre o dia 23 de dezembro de 2003 e o dia 25 de 

outubro de 2005. 

  2. A nova redação dada aos dispositivos legais pela 

Medida Provisória n.º 417, convertida na Lei n.º 11.706/2008, 

prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2008 apenas o prazo 

para a regularização de armas de fogo de uso permitido, não 

contemplando as armas de uso restrito ou de numeração 

raspada, como no caso dos autos. 

  3. O Paciente, flagrado no dia o dia 09 de abril de 2008, 

não tinha qualquer possibilidade de regularizar as armas que 

possuía nem as entregou espontaneamente à autoridade 

competente, o que evidencia a existência de justa causa para a 

ação penal, pela demonstração do dolo de manter em seu poder 

armas de fogo de origem irregular. 

  4. Habeas corpus denegado. 

(HC 124.454/PR, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 03/08/2009 – 

publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 

Justiça – documento em anexo). 
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2 – “A nova redação dada aos dispositivos legais pela Medida 

Provisória n.º 417, convertida na Lei n.º 11.706/2008, prorrogou até 

o dia 31 de dezembro de 2008 apenas o prazo para a regularização 

de armas de fogo de uso permitido, não contemplando as armas 

de uso restrito ou de numeração raspada, como no caso dos 

autos”. 

 

 

 

  

2.a – Dissídio jurisprudencial 

 

  A Egrégia 5ª Turma do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça em hipótese idêntica à dos autos (Habeas Corpus nº 124.454 – 

PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 16.06.2009, D.J.U. de 03.08.2009 – 

publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça – 

documento em anexo), proferiu decisão cuja ementa tem o seguinte 

teor: 
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HABEAS CORPUS. PENAL. ESTATUTO DO 

DESARMAMENTO. ARTIGO 16, CAPUT E INCISO III, DA 

LEI 10.826/03. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. 

INEXISTÊNCIA. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA 

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 417. IMPOSSIBILIDADE DE 

REGULARIZAR AS ARMAS APREENDIDAS. TIPICIDADE 

DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 

  1. Esta Corte vem entendendo que, diante da 

literalidade dos artigos relativos ao prazo legal para 

regularização do registro da arma, prorrogado pelas Leis 

10.884/04, 11.118/05 e 11.191/05, houve a descriminalização 

temporária no tocante às condutas delituosas relacionadas à 

posse de arma de fogo, tanto de uso permitido quanto de uso 

restrito, entre o dia 23 de dezembro de 2003 e o dia 25 de 

outubro de 2005. 

  2. A nova redação dada aos dispositivos legais pela 

Medida Provisória n.º 417, convertida na Lei n.º 11.706/2008, 

prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2008 apenas o prazo 

para a regularização de armas de fogo de uso permitido, não 
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contemplando as armas de uso restrito ou de numeração 

raspada, como no caso dos autos. 

  3. O Paciente, flagrado no dia o dia 09 de abril de 2008, 

não tinha qualquer possibilidade de regularizar as armas que 

possuía nem as entregou espontaneamente à autoridade 

competente, o que evidencia a existência de justa causa para a 

ação penal, pela demonstração do dolo de manter em seu poder 

armas de fogo de origem irregular. 

  4. Habeas corpus denegado. 

  
 

  Para melhor demonstrar o dissídio transcreve-se o 

Relatório e Voto da Culta Ministra Relatora: 

 

“RELATÓRIO 
  
  A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:  
  Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso 
ordinário, com pedido liminar, impetrato em favor de CARLOS 
APARECIDO SILVEIRA DA SILVA, em face de acórdão 
denegatório do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que 
manteve o recebimento da denúncia em relação ao crime e posse 
ilegal de arma, nos termos da ementa a seguir transcrita, in verbis: 
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  "HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO 
PELA POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ALEGADA 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NO RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. A NOVA REDAÇÃO DO 
ART. 30 DA LEI 10.826⁄03 PERMITE A REGULARIZAÇÃO 
DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO ATÉ 
31.12.2008, NÃO CONTEMPLANDO AS ARMAS DE USO 
RESTRITO E DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. 
ESPONTANEIDADE NA ENTREGA NÃO CONFIGURADA. 
AÇÃO POLICIAL QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE 
ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO. INAPLICABILIDADE 
DOS ARTS. 30 E 32 DA LEI 10.826⁄2003 EM NOVA 
REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 11.706⁄2008. JUSTA 
CAUSA CONFIGURADA PARA O RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO 
PENAL. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA." (fl. 35) 

  
  Sustenta o Impetrante, em suma, "constrangimento ilegal 
oriundo da manutenção do recebimento da denúncia relativa aos 
supostos delitos de posse irregular de armas de fogo (artigo 16, 
caput e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826⁄2003)" 
(fl. 04), ocorridos "na manhã do dia 09 de abril de 2008" (fl. 13). 
  Ressalta, para tanto, o equívoco no entendimento adotado 
pelo Tribunal de origem, ao considerar, em posicionamento 
contrário aos recentes julgados desta Corte, "que armas 
apreendidas pela autoridade policial não estão contempladas pelo 
texto da Medida Provisória nº 417⁄08 e que armas de uso restrito 
também não podem ser albergadas pela alegada atipicidade 
temporária." (fl. 15) 
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  E conclui "que a conduta atribuída ao denunciado nos 
itens 4 e 5 da peça inaugural acusatória - crime de posse de arma 
de fogo em período em que a legislação autorizava a regularização 
do registro e a entrega espontânea - são temporariamente atípicos, 
situação que deveria ter ensejado a rejeição da denúncia nestes 
tópicos, com fundamento no art. 43, inciso I, do CPP." (fl. 28) 
  Requer, assim, liminarmente, a suspensão parcial do ato 
coator "com a exclusão provisória das imputações constrangedoras 
ora suscitadas do objeto do processo-crime até que haja 
pronunciamento definitivo desta Corte em relação ao mérito do 
presente habeas corpus" (fl. 32), quando deverá ser concedida a 
ordem para trancar parcialmente o processo-crime n.º 2008.7324-0, 
"especificamente no que atine aos fatos denunciados sob os nºs 04 
e 05 (delitos de posse irregular de arma de fogo), por absoluta 
atipicidade temporária das referidas condutas" (fl. 33). 
  A liminar pleiteada foi indeferida às fls. 439⁄440. 
  O Ministério Público Federal opinou pela concessão da 
ordem, em parecer que guarda a seguinte ementa, litteris: 

  "HABEAS CORPUS. Posse ilegal de armas de fogo 
de uso restrito, com numeração raspada e munições. Delitos 
praticados durante o prazo de regularização e entrega. 
Vacatio Legis indireta. Atipicidade da conduta. Pedido de 
trancamento parcial de ação penal no que tange à acusação 
de infração aos artigos 16, caput; e, 16, parágrafo único, 
inciso IV, da Lei nº 10.826⁄2003. Parecer pela concessão da 
ordem." (fl. 442) 

  
  É o relatório. 
 
HABEAS CORPUS Nº 124.454 - PR (2008⁄0281785-4) 
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EMENTA 
  

  HABEAS CORPUS. PENAL. ESTATUTO DO 
DESARMAMENTO. ARTIGO 16, CAPUT E INCISO III, 
DA LEI 10.826⁄03. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. 
INEXISTÊNCIA. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA 
MEDIDA PROVISÓRIA N.º 417. IMPOSSIBILIDADE DE 
REGULARIZAR AS ARMAS APREENDIDAS. 
TIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 
  1. Esta Corte vem entendendo que, diante da 
literalidade dos artigos relativos ao prazo legal para 
regularização do registro da arma, prorrogado pelas Leis 
10.884⁄04, 11.118⁄05 e 11.191⁄05, houve a descriminalização 
temporária no tocante às condutas delituosas relacionadas à 
posse de arma de fogo, tanto de uso permitido quanto de uso 
restrito, entre o dia 23 de dezembro de 2003 e o dia 25 de 
outubro de 2005. 
  2. A nova redação dada aos dispositivos legais pela 
Medida Provisória n.º 417, convertida na Lei n.º 11.706⁄2008, 
prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2008 apenas o prazo 
para a regularização de armas de fogo de uso permitido, não 
contemplando as armas de uso restrito ou de numeração 
raspada, como no caso dos autos. 
  3. O Paciente, flagrado no dia o dia 09 de abril de 
2008, não tinha qualquer possibilidade de regularizar as 
armas que possuía nem as entregou espontaneamente à 
autoridade competente, o que evidencia a existência de justa 
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causa para a ação penal, pela demonstração do dolo de manter 
em seu poder armas de fogo de origem irregular. 
  4. Habeas corpus denegado. 

  
VOTO 

  
  A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ 
(RELATORA):  
  A ordem não merece concessão. 
  De início, ressalte-se que não se pode confundir a posse 
com o porte de arma de fogo. Segundo o Estatuto do 
Desarmamento, a posse consiste em manter no interior de 
residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de 
fogo, enquanto que o porte, por sua vez, pressupõe que a arma de 
fogo esteja em poder do agente fora da residência ou do local de 
trabalho. 
  Esta Corte vem entendendo que, diante da literalidade dos 
artigos relativos ao prazo legal para regularização do registro da 
arma (artigos 30, 31 e 32 da Lei 10.826⁄03), houve a 
descriminalização temporária no tocante às condutas delituosas 
relacionadas à posse de arma de fogo, tanto de uso permitido 
quanto de uso restrito. 
  Tais delitos estão tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n.º 
10.826⁄2003, não sendo demais transcrevê-los: 

  "Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma 
de fogo, accessório 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." 
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  "Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, 
receber, ter em depósito,  transportar, ceder, ainda que 
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua 
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de 
uso  proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar." 

  
  Em seu texto original, publicado no dia 22 de dezembro de 
2003, o art. 30 do Estatuto do Desarmamento determinava que: "Os 
possuidores e proprietários de armas de fogo não registradas 
deverão, sob pena de responsabilidade penal, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias após a publicação desta Lei, solicitar o seu 
registro apresentando nota fiscal de compra ou a comprovação da 
origem lícita da posse, pelos meios de prova em direito admitidos". 
Tal dispositivo, como se vê, não faz qualquer distinção sobre 
natureza de uso restrito ou permitido do armamento. 
  Possuíam os detentores de quaisquer armas de fogo o 
mesmo prazo para as entregar à Polícia Federal, mediante recibo e, 
presumindo-se a boa-fé, poderiam, inclusive, ser indenizados, nos 
termos do art. 32 desta mesma Lei. Confira-se: 

  Art. 32. Os possuidores e proprietários de armas 
de fogo não registradas poderão, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias após a publicação desta Lei, entregá-las à 
Polícia Federal, mediante recibo e, presumindo-se a boa-fé, 
poderão ser indenizados, nos termos do regulamento desta 
Lei. 

  
  A Lei n.º 10.884, de 17 junho de 2004, determinou que o 
prazo para o registro ou para a entrega do armamento passaria "a 
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fluir a partir da publicação do decreto que os regulamentar, não 
ultrapassando, para ter efeito, a data limite de 23 de junho de 
2004". 
  Seguiu-se a promulgação da Lei n.º 11.118, de 19 de maio 
de 2005, que prorrogou o termo final do prazo para regularização 
ou entrega das armas (arts. 30 e 32) até a data 23 de junho de 2005. 
  Já a Lei n.º 11.191 de 10 de novembro de 2005, prorrogou 
o prazo para a entrega (art. 32) e para regularização (art. 30) das 
armas até o dia 23 de outubro de 2005, restringindo a segunda 
hipótese tão-somente às pessoas residentes em áreas rurais que 
comprovassem depender de arma de fogo para prover a subsistência 
familiar. 
  Nessa esteira, esta Corte vem entendendo que, diante da 
literalidade dos artigos relativos ao prazo legal para regularização 
do registro da arma, prorrogado pelas Leis 10.884⁄04, 11.118⁄05 e 
11.191⁄05, houve a descriminalização temporária no tocante às 
condutas delituosas de posse de arma de fogo previstas nos arts. 12 
e 16 do Estatuto do Desarmamento, entre o dia 23 de dezembro de 
2003 e o dia 25 de outubro de 2005. 
  Nesse sentido: 

  "HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO 
POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM 
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PAR. ÚNICO, IV DA 
LEI 10.826⁄03). ATIPICIDADE. EXISTÊNCIA. VACATIO 
LEGIS DOS ARTS. 30 E 32 DA LEI 10.826⁄03, 
PRORROGADO PELAS LEIS 10.884⁄04, 11.118⁄05 E 
11.191⁄05. RECEDENTES DO STJ. WRIT CONCEDIDO. 
  1. O paciente fora denunciado, por fatos ocorridos 
em outubro de 2004, como incurso no art. 16, parágrafo 
único, inciso IV da Lei 10.826⁄03 c⁄c art. 29 do CPB (posse 
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ilegal de arma de fogo de uso restrito em concurso de 
pessoas). 
  2. Esta Corte firmou o entendimento de ser atípica 
a conduta no concernente ao crime de posse irregular de 
arma de fogo, tanto de uso permitido (art. 12) quanto de uso 
restrito (art. 16), no período estabelecido nos arts. 30 e 32 da 
Lei 10.826⁄03, prorrogado pelas Leis 10.884⁄04, 11.118⁄05 e 
11.191⁄05. Precedentes do STJ. 
  3. Ordem concedida, em consonância com o 
parecer ministerial."(HC 106.230⁄SP, 5ª Turma, Rel. Min. 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ de 20⁄10⁄2008.) 

  
  Entretanto, nova redação foi dada aos mencionados 
dispositivos legais pela Medida Provisória n.º 417, de 31 de janeiro 
de 2008. Desta feita, a Lei 10.826⁄2003 passou a ter a seguinte 
redação, litteris: 

  "Art. 30. Os possuidores e proprietários de armas 
de fogo de fabricação nacional, de uso permitido e não 
registradas, deverão solicitar o seu registro até o dia 31 de 
dezembro de 2008, apresentando nota fiscal de compra ou 
comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova 
em direito admitidos, ou declaração firmada na qual constem 
as características da arma e a sua condição de proprietário. 
  Parágrafo único. Os possuidores e proprietários 
de armas de fogo de procedência estrangeira, de uso 
permitido, fabricadas anteriormente ao ano de 1997, 
poderão solicitar o seu registro no prazo e condições 
estabelecidos no caput.  
  [...] 
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  Art. 32. Os possuidores e proprietários de armas 
de fogo poderão entregá-las, espontaneamente, mediante 
recibo e, presumindo-se de boa fé, poderão ser indenizados." 

  
  Este é o dispositivo legal vigente na data da conduta 
imputada ao Paciente. 
  A medida provisória foi convertida na Lei n.º 11.706⁄2008, 
de 19 de junho de 2008, que deu a atual redação do Estatuto do 
Desarmamento sobre a matéria, litteris: 

  "Art. 30. Os possuidores e proprietários de arma 
de fogo de uso permitido ainda não registrada deverão 
solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008, 
mediante apresentação de documento de identificação 
pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de 
nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da 
posse, pelos meios de prova admitidos em direito, ou 
declaração firmada na qual constem as características da 
arma e a sua condição de proprietário, ficando este 
dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das 
demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do 
art. 4o desta Lei. 
  Art. 31. Os possuidores e proprietários de armas 
de fogo adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, 
entregá-las à Polícia Federal, mediante recibo e indenização, 
nos termos do regulamento desta Lei. 
  Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de 
fogo poderão entregá-la, espontaneamente, mediante recibo, 
e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados, na forma do 
regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual 
posse irregular da referida arma. 
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  Recentemente, o prazo para registro de armas de uso 
permitido, a que se refere o art. 30 da Lei n.° 10.826⁄2003, foi 
prorrogado para 31 de dezembro de 2009, pela Lei n.º 11.922, de 13 
de abril de 2009. 
  Com se vê, desde a nova redação dada aos dispositivos 
legais pela Medida Provisória n.º 417, convertida na Lei n.º 
11.706⁄2008, há distinção entre os crimes previstos no art. 12 e 16 
do Estatuto do Desarmamento, sendo prorrogado tão-somente o 
prazo para a regularização de armas de fogo de uso permitido. 
  Entendo, portanto, que o reconhecimento da vacatio legis 
para o crime de posse de arma de fogo de uso restrito deve se 
restringir apenas ao período compreendido entre o dia 23 de 
dezembro de 2003 e o dia 25 de outubro de 2005. 
  Como dito, o ora Paciente foi denunciado com incurso nos 
arts. 16, caput, e, 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 
10.826⁄2003, porque no dia 09 de abril de 2008 possuía, no interior 
de sua residência, uma arma de fogo de uso restrito (pistola calibre 
45 mm) e uma arma de fogo de uso permitido com a numeração 
raspada (pistola calibre 38 mm), ambas as armas sem autorização e 
em desacordo com a determinação legal. 
  Ressaltou o acórdão impugnado que apenas "o prazo para 
a regularização de armas de fogo de fabricação nacional e de uso 
permitido foi estendido até 31.12.08 (art. 30), não contemplando as 
armas de uso restrito ou de numeração raspada" (fl. 429), como é 
o caso em exame, onde a própria natureza do armamento indica que 
ele é de origem ilegal e não poderia ser registrado em nome do 
Paciente. 
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  De fato, cabia ao Paciente entregar espontaneamente suas 
armas nos termos da então vigente redação do art. 32 do Estatuto do 
Desarmamento. 
  Quando foi flagrado, o acusado não possuía mais qualquer 
possibilidade de regularizar as armas que mantinha em seu poder 
sem autorização e em desacordo com determinação legal e 
regulamentar. 
  Nessa esteira, resta evidenciada a existência de justa causa 
para a ação penal, porque demonstrado o dolo de possuir armas de 
fogo de origem irregular. 
  Nesse sentido, já sinalizou a jurisprudência da Corte 
Especial deste Superior Tribunal de Justiça, confira-se: 

  "PENAL E PROCESSO PENAL – PREVENÇÃO – 
REGISTRO, POSSE E COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS 
DE FOGO E MUNIÇÃO – SISTEMA NACIONAL DE 
ARMAS - SINARM – LEI 10.826⁄03. 
  1. Se durante o cumprimento do mandado de busca 
e apreensão há apreensão de armas, está prevento o 
magistrado autor da ordem para processar e julgar a 
infração com base na Lei do Desarmamento. 
  2. A denúncia dispensa investigação formal em 
inquérito policial, quando os fatos delituosos estão 
comprovados em elementos probatórios considerados 
suficientes pelo MPF. 
  3. A Lei 10.826⁄03 contempla a possibilidade de 
uso de certas armas, mas exige que sejam devidamente 
registradas. 
  4. As regras de transição para aplicação efetiva do 
Estatuto do Desarmamento, representadas por inúmeros 
diplomas legislativos e regulamentadores, não contêm 
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abolitio criminis  ou vacatio legis para o porte de arma 
proibida (precedentes do STF). 
  5. A apreensão de armas de uso permitido, mas 
não registradas, só se tornou pertinente após vencido o 
período de tolerância legal para a realização da renovação 
do registro de arma de fogo. 
  6. Atipicidade da conduta indicada pelo MPF 
como enquadrada no art. 12 da lei, porque realizada a 
apreensão antes de vencido o prazo de tolerância. 
  7. Denúncia parcialmente recebida." (Apn 476⁄RO, 
Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 19⁄11⁄2007.) 

  
  O precedente do Supremo Tribunal Federal mencionado 
no acórdão acima, restou assim ementado: 

  "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
LEI 10.826⁄2003: ARTS. 30 E 32. DESCRIMINALIZAÇÃO 
DO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 
INCONSISTÊNCIA DO ARGUMENTO. RECURSO A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. 
  Os arts. 30 e 32 da Lei 10.826⁄2003 e os diplomas 
posteriores que ampliaram o prazo para a entrega de armas 
de fogo de uso permitido não promoveram descriminalização 
ou abolitio criminis da conduta de porte de arma de fogo. Tal 
interpretação é equivocada, seja porque os citados 
dispositivos são dirigidos aos possuidores de armas de fogo, 
e não àqueles que as portam, seja porque dar tal sentido à 
Lei 10.826⁄2003 iria de encontro a um de seus objetivos: o de 
conter a criminalidade no País. A legislação infralegal 
permite que armas de fogo sejam entregues às autoridades 
competentes somente mediante autorização específica para 
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tanto. A dilatação do prazo para a entrega das armas de fogo 
promovido por diplomas posteriores à Lei 10.826⁄2003 deve-
se à necessidade de maior conscientização da existência da 
lei ou a dificuldades burocráticas para a implementação de 
seus arts. 30 e 32. Recurso a que se nega provimento." (RHC 
86.723⁄GO, 2.ª Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 
de 06⁄11⁄2006.) 

  
  O Exmo. Ministro JOAQUIM BARBOSA, no voto-
condutor do acórdão, argumentou o seguinte: 

  "A questão de fundo resume-se a saber se a Lei 
10.826⁄2003 e os vários diplomas legislativos que 
prorrogaram o prazo contido em seus arts. 30 e 32 teriam o 
condão de promover abolitio criminis ou vacatio legis 
indireta, já que o paciente teria sido flagrado portando arma 
de fogo no período de “anistia” que os diplomas legislativos 
promoveram. 
  [...] 
  Segundo, pode-se concluir que a abolitio criminis 
decorreria logicamente da obrigação, estabelecida pela lei, 
de entregar a arma de fogo, contida no art. 33. Raciocínio de 
tal tipo poderia ser verdadeiro caso houvesse, quando muito, 
uma total desregulamentação sobre as formas de entrega das 
armas de fogo. Entretanto, tal desregulamentação não 
ocorre. O voto vencedor no acórdão ora recorrido, proferido 
pelo ministro Gilson Dipp, bem explicita esse aspecto: 

“Em regulamentação a alguns dispositivos do Estatuto, 
foi editada a Instrução Normativa nº 001-DG⁄DPF, de 
26 de fevereiro de 2004, estabelecendo regras para o 
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trânsito de arma de fogo para efeito de sua entrega à 
Polícia Federal, nestes termos: 
'A autorização para trânsito de arma de fogo de uso 

permitido, ressalvada a competência do Coordenador-
Geral de Defesa Institucional, será concedida pelo 
chefe da DELINST ou pelo Chefe da Delegacia de 
Polícia Federal, conforme modelo próprio. 
(...) 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
(...) 
4.2. Na hipótese do comparecimento de pessoa que 

deseje entregar arma de fogo, mas não a traga 

consigo na ocasião, a unidade do DPF deverá expedir 

uma Guia de Trânsito para o transporte entre o local 

em que a arma se encontre e a unidade do DPF. 
Percebe-se que a referida instrução só se refere às 
armas de uso permitido. 
Nesse contexto, somente estaria acobertado pela 
abolitio criminis temporária, o portador de arma de 
fogo de uso permitido, munido com a Guia de Trânsito 
expedida pelo Departamento da Polícia Federal ou que 
tivesse o porte regularmente concedido” (Fls. 176) 
Evidentemente, mesmo depois do advento da Lei 
10.826⁄2003, não se poderia conceber que alguém, ao 
pretender entregar arma de fogo de uso permitido às 
autoridades competentes, pudesse com ela transitar – 
com o objetivo de entregá-la – sem nenhum tipo de 
autorização. Se da Lei 10.826⁄2003 realmente se 
extraísse tal sentido, ela mesma estaria possibilitando o 
trânsito indiscriminado de pessoas com armas pelas 
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ruas, ainda que se tratasse de trajeto entre o local onde 
a arma estivesse, originalmente, e os destinados à sua 
entrega. 
Como ressalta o ministro Gilson Dipp, tal autorização 

é unicamente dirigida aos portadores de armas de 

fogo de uso permitido. Assim, ela guarda estreita 

relação de sentido com os arts. 30 e 32. Tais 

dispositivos referem-se às armas de fogo não 

registradas. Ora, não se pode registrar aquilo que não 

seja de uso permitido. Portanto, todo possuidor de 

arma de fogo de uso permitido pode registrá-la ou 

entregá-la, na medida em que somente armas de fogo 

de uso permitido são passíveis de registro. 
Terceiro, do ponto de vista da política criminal, em 
virtude das sucessivas ampliações dos prazos referidos 
nos arts. 30 e 32 da Lei 10.826⁄2003, não seria 
producente concluir que as leis dilatadoras do citado 
prazo pretendem aumentar o período de “anistia” para 
a posse de arma de fogo. As ampliações de prazo 
devem-se à necessidade de maior conscientização da 
existência da Lei 10.826⁄2003 ou a dificuldades 
burocráticas para a implementação dos arts. 30 e 32. 

  Do exposto, nego provimento ao recurso." (grifei) 
  
  Portanto, aderindo aos entendimentos acima transcritos, 
entendo que a redação dos arts. 30 e 32 do Estatuto do 
Desarmamento, trazida pela Medida Provisória n.º 417 e aplicável 
na data da prisão em flagrante, não traz qualquer descriminalização 
temporária às condutas delituosas relacionadas à posse de arma de 
de uso restrito ou de numeração raspada, como no caso dos autos. 
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  Ante o exposto, DENEGO A ORDEM. 
  É o voto” (grifos do original). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.b – Demonstração analítica de semelhança 

 

  Entendeu a Turma julgadora recorrida: 

 

  “Consta dos autos que no dia 23 de agosto de 
2006, por volta das 04h00min, na Rua Claudeli, n° 20, casa 01, 
nesta Capital, o acusado Joabis Felix Pessoa recebeu, manteve sob 
sua guarda e ocultou uma submetralhadora, calibre 9 mm, sem 
marca aparente, com carregador e 34 (trinta e quatro) cartuchos 
íntegros, a pedido do acusado Mareei Pereira de Souza.  
 
  Segundo apurado, na data dos fatos, policiais realizavam 
investigações relacionadas a prática de crime de extorsão mediante 
seqüestro, oportunidade em que constataram a semelhança do fato 
com outro crime praticado pelo acusado Mareei contra outra vítima, 
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razão pela qual passaram a investigá-lo, o qual foi detido na 
residência de sua namorada. Durante a abordagem, o acusado 
Marcel confessou informalmente aos milicianos ter participado de 
três sequestros, e informou-lhes que possuía uma submetralhadora, 
9mm, que era guardada em um barraco existente na Rua Estados 
Unidos, n° 279, local em que os policiais efetivamente encontraram 
a arma de fogo, bem como o co-réu Joabis, membro da mesma 
quadrilha, cuja função era ocultar a metralhadora.  
 
  A materialidade do delito restou demonstrada pelas 
circunstâncias descritas no Boletim de Ocorrência (fls. 10/11), pelo 
auto de exibição e apreensão (fls. 46), pelos laudos periciais (fls. 
180/184) atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo, bem 
como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução 
penal.  
 
  Da mesma forma não há dúvida quanto à autoria atribuída 
ao acusado” (fls. 268/269 – destacamos) 
 

... 

 
 
  “Assim, verifica-se dos autos, em especial pela confissão 
do acusado, bem como pelos firmes e coerentes depoimentos 
prestados pelos investigadores de polícia que o acusado Marcel 
efetivamente possuía a arma de fogo de uso restrito descrita na 
denúncia, a qual ocultava no interior de um barraco próximo a sua 
residência, conduta prevista no art. 16, "caput", da Lei n° 
10.826/03.  
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  Todavia, com o advento da Lei nº 11.706/08, que deu nova 
redação aos artigos 30 e 32 da Lei n° 10.826/03, tornou-se atípica a 
conduta imputada ao réu, na medida) em que foi prorrogado até 31 
de dezembro de 2008 o prazo para registro de armas de fogo de uso 
permitido ainda não registradas, e não mais se fixou prazo para a 
entrega espontânea de armas de fogo de uso permitido ou restrito, - 
caracterizando-se assim hipótese de "abolido críminis".  
 
  Ademais, o art. 32 do Estatuto do Desarmamento, ao 
prever a entrega da arma não regularizada às autoridades, não faz 
distinção entre a arma regularizável e a de impossível 
regularização, esta última adequando-se à hipótese dos autos, até 
porque, realizando a hermenêutica do dispositivo legal, a intenção 
do legislador foi convencer o maior número de pessoas possível a 
entregar suas armas, principalmente para recolher aquelas 
totalmente irregulares, como a que foi apreendida nos autos.  
 
  Por fim, cumpre salientar que a Lei n° 11.706/08 prevê 
expressamente a extinção da punibilidade de eventuais crimes de 
posse irregular de arma de fogo, cometidos anteriormente à sua 
vigência, o que permite concluir pela atipicidade da conduta 
imputada ao recorrente.  
 
  É, pois, de ser provido o recurso, reconhecendo-se que o 
acusado está acobertado pela “abolitio criminis” merecendo a 
absolvição em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de 
uso restrito, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de 
Processo Penal.  
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  Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, 
para absolver o acusado M.P.S. da imputação de prática do crime 
previsto no art. 16, "caput", da Lei n° 10.826/2003, nos termos do 
art. 386, inc. IlI, do Código de Processo Penal” (fls. 270/272).  
   
 

   

  Decidiu o paradigma: 

 

  “Esta Corte vem entendendo que, diante da literalidade dos 
artigos relativos ao prazo legal para regularização do registro da 
arma (artigos 30, 31 e 32 da Lei 10.826⁄03), houve a 
descriminalização temporária no tocante às condutas delituosas 
relacionadas à posse de arma de fogo, tanto de uso permitido 
quanto de uso restrito. 
  Tais delitos estão tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n.º 
10.826⁄2003, não sendo demais transcrevê-los: 

  "Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma 
de fogo, accessório 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." 
  
  "Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, 
receber, ter em depósito,  transportar, ceder, ainda que 
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua 
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de 
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uso  proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar." 

  
  Em seu texto original, publicado no dia 22 de dezembro de 
2003, o art. 30 do Estatuto do Desarmamento determinava que: "Os 
possuidores e proprietários de armas de fogo não registradas 
deverão, sob pena de responsabilidade penal, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias após a publicação desta Lei, solicitar o seu 
registro apresentando nota fiscal de compra ou a comprovação da 
origem lícita da posse, pelos meios de prova em direito admitidos". 
Tal dispositivo, como se vê, não faz qualquer distinção sobre 
natureza de uso restrito ou permitido do armamento. 
  Possuíam os detentores de quaisquer armas de fogo o 
mesmo prazo para as entregar à Polícia Federal, mediante recibo e, 
presumindo-se a boa-fé, poderiam, inclusive, ser indenizados, nos 
termos do art. 32 desta mesma Lei. Confira-se: 

  Art. 32. Os possuidores e proprietários de armas 
de fogo não registradas poderão, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias após a publicação desta Lei, entregá-las à 
Polícia Federal, mediante recibo e, presumindo-se a boa-fé, 
poderão ser indenizados, nos termos do regulamento desta 
Lei. 

  
  A Lei n.º 10.884, de 17 junho de 2004, determinou que o 
prazo para o registro ou para a entrega do armamento passaria "a 
fluir a partir da publicação do decreto que os regulamentar, não 
ultrapassando, para ter efeito, a data limite de 23 de junho de 
2004". 
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  Seguiu-se a promulgação da Lei n.º 11.118, de 19 de maio 
de 2005, que prorrogou o termo final do prazo para regularização 
ou entrega das armas (arts. 30 e 32) até a data 23 de junho de 2005. 
  Já a Lei n.º 11.191 de 10 de novembro de 2005, prorrogou 
o prazo para a entrega (art. 32) e para regularização (art. 30) das 
armas até o dia 23 de outubro de 2005, restringindo a segunda 
hipótese tão-somente às pessoas residentes em áreas rurais que 
comprovassem depender de arma de fogo para prover a subsistência 
familiar. 
  Nessa esteira, esta Corte vem entendendo que, diante da 
literalidade dos artigos relativos ao prazo legal para regularização 
do registro da arma, prorrogado pelas Leis 10.884⁄04, 11.118⁄05 e 
11.191⁄05, houve a descriminalização temporária no tocante às 
condutas delituosas de posse de arma de fogo previstas nos arts. 12 
e 16 do Estatuto do Desarmamento, entre o dia 23 de dezembro de 
2003 e o dia 25 de outubro de 2005. 
  Nesse sentido: 

  "HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO 
POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM 
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PAR. ÚNICO, IV DA 
LEI 10.826⁄03). ATIPICIDADE. EXISTÊNCIA. VACATIO 
LEGIS DOS ARTS. 30 E 32 DA LEI 10.826⁄03, 
PRORROGADO PELAS LEIS 10.884⁄04, 11.118⁄05 E 
11.191⁄05. RECEDENTES DO STJ. WRIT CONCEDIDO. 
  1. O paciente fora denunciado, por fatos ocorridos 
em outubro de 2004, como incurso no art. 16, parágrafo 
único, inciso IV da Lei 10.826⁄03 c⁄c art. 29 do CPB (posse 
ilegal de arma de fogo de uso restrito em concurso de 
pessoas). 
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  2. Esta Corte firmou o entendimento de ser atípica 
a conduta no concernente ao crime de posse irregular de 
arma de fogo, tanto de uso permitido (art. 12) quanto de uso 
restrito (art. 16), no período estabelecido nos arts. 30 e 32 da 
Lei 10.826⁄03, prorrogado pelas Leis 10.884⁄04, 11.118⁄05 e 
11.191⁄05. Precedentes do STJ. 
  3. Ordem concedida, em consonância com o 
parecer ministerial."(HC 106.230⁄SP, 5ª Turma, Rel. Min. 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ de 20⁄10⁄2008.) 

  
  Entretanto, nova redação foi dada aos mencionados 
dispositivos legais pela Medida Provisória n.º 417, de 31 de janeiro 
de 2008. Desta feita, a Lei 10.826⁄2003 passou a ter a seguinte 
redação, litteris: 

  "Art. 30. Os possuidores e proprietários de armas 
de fogo de fabricação nacional, de uso permitido e não 
registradas, deverão solicitar o seu registro até o dia 31 de 
dezembro de 2008, apresentando nota fiscal de compra ou 
comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova 
em direito admitidos, ou declaração firmada na qual constem 
as características da arma e a sua condição de proprietário. 
  Parágrafo único. Os possuidores e proprietários 
de armas de fogo de procedência estrangeira, de uso 
permitido, fabricadas anteriormente ao ano de 1997, 
poderão solicitar o seu registro no prazo e condições 
estabelecidos no caput.  
  [...] 
  Art. 32. Os possuidores e proprietários de armas 
de fogo poderão entregá-las, espontaneamente, mediante 
recibo e, presumindo-se de boa fé, poderão ser indenizados." 
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  Este é o dispositivo legal vigente na data da conduta 
imputada ao Paciente. 
  A medida provisória foi convertida na Lei n.º 11.706⁄2008, 
de 19 de junho de 2008, que deu a atual redação do Estatuto do 
Desarmamento sobre a matéria, litteris: 

  "Art. 30. Os possuidores e proprietários de arma 
de fogo de uso permitido ainda não registrada deverão 
solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008, 
mediante apresentação de documento de identificação 
pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de 
nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da 
posse, pelos meios de prova admitidos em direito, ou 
declaração firmada na qual constem as características da 
arma e a sua condição de proprietário, ficando este 
dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das 
demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do 
art. 4o desta Lei. 
  Art. 31. Os possuidores e proprietários de armas 
de fogo adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, 
entregá-las à Polícia Federal, mediante recibo e indenização, 
nos termos do regulamento desta Lei. 
  Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de 
fogo poderão entregá-la, espontaneamente, mediante recibo, 
e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados, na forma do 
regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual 
posse irregular da referida arma. 

  
  Recentemente, o prazo para registro de armas de uso 
permitido, a que se refere o art. 30 da Lei n.° 10.826⁄2003, foi 
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prorrogado para 31 de dezembro de 2009, pela Lei n.º 11.922, de 13 
de abril de 2009. 
  Com se vê, desde a nova redação dada aos dispositivos 
legais pela Medida Provisória n.º 417, convertida na Lei n.º 
11.706⁄2008, há distinção entre os crimes previstos no art. 12 e 16 
do Estatuto do Desarmamento, sendo prorrogado tão-somente o 
prazo para a regularização de armas de fogo de uso permitido. 
  Entendo, portanto, que o reconhecimento da vacatio legis 
para o crime de posse de arma de fogo de uso restrito deve se 
restringir apenas ao período compreendido entre o dia 23 de 
dezembro de 2003 e o dia 25 de outubro de 2005. 
  Como dito, o ora Paciente foi denunciado com incurso nos 
arts. 16, caput, e, 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 
10.826⁄2003, porque no dia 09 de abril de 2008 possuía, no interior 
de sua residência, uma arma de fogo de uso restrito (pistola calibre 
45 mm) e uma arma de fogo de uso permitido com a numeração 
raspada (pistola calibre 38 mm), ambas as armas sem autorização e 
em desacordo com a determinação legal. 
  Ressaltou o acórdão impugnado que apenas "o prazo para 
a regularização de armas de fogo de fabricação nacional e de uso 
permitido foi estendido até 31.12.08 (art. 30), não contemplando as 
armas de uso restrito ou de numeração raspada" (fl. 429), como é 
o caso em exame, onde a própria natureza do armamento indica que 
ele é de origem ilegal e não poderia ser registrado em nome do 
Paciente. 
  De fato, cabia ao Paciente entregar espontaneamente suas 
armas nos termos da então vigente redação do art. 32 do Estatuto do 
Desarmamento. 
  Quando foi flagrado, o acusado não possuía mais qualquer 
possibilidade de regularizar as armas que mantinha em seu poder 
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sem autorização e em desacordo com determinação legal e 
regulamentar. 
  Nessa esteira, resta evidenciada a existência de justa causa 
para a ação penal, porque demonstrado o dolo de possuir armas de 
fogo de origem irregular. 
  Nesse sentido, já sinalizou a jurisprudência da Corte 
Especial deste Superior Tribunal de Justiça, confira-se: 

  "PENAL E PROCESSO PENAL – PREVENÇÃO – 
REGISTRO, POSSE E COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS 
DE FOGO E MUNIÇÃO – SISTEMA NACIONAL DE 
ARMAS - SINARM – LEI 10.826⁄03. 
  1. Se durante o cumprimento do mandado de busca 
e apreensão há apreensão de armas, está prevento o 
magistrado autor da ordem para processar e julgar a 
infração com base na Lei do Desarmamento. 
  2. A denúncia dispensa investigação formal em 
inquérito policial, quando os fatos delituosos estão 
comprovados em elementos probatórios considerados 
suficientes pelo MPF. 
  3. A Lei 10.826⁄03 contempla a possibilidade de 
uso de certas armas, mas exige que sejam devidamente 
registradas. 
  4. As regras de transição para aplicação efetiva do 
Estatuto do Desarmamento, representadas por inúmeros 
diplomas legislativos e regulamentadores, não contêm 
abolitio criminis  ou vacatio legis para o porte de arma 
proibida (precedentes do STF). 
  5. A apreensão de armas de uso permitido, mas 
não registradas, só se tornou pertinente após vencido o 
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período de tolerância legal para a realização da renovação 
do registro de arma de fogo. 
  6. Atipicidade da conduta indicada pelo MPF 
como enquadrada no art. 12 da lei, porque realizada a 
apreensão antes de vencido o prazo de tolerância. 
  7. Denúncia parcialmente recebida." (Apn 476⁄RO, 
Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 19⁄11⁄2007.) 

  
  O precedente do Supremo Tribunal Federal mencionado 
no acórdão acima, restou assim ementado: 

  "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
LEI 10.826⁄2003: ARTS. 30 E 32. DESCRIMINALIZAÇÃO 
DO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 
INCONSISTÊNCIA DO ARGUMENTO. RECURSO A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. 
  Os arts. 30 e 32 da Lei 10.826⁄2003 e os diplomas 
posteriores que ampliaram o prazo para a entrega de armas 
de fogo de uso permitido não promoveram descriminalização 
ou abolitio criminis da conduta de porte de arma de fogo. Tal 
interpretação é equivocada, seja porque os citados 
dispositivos são dirigidos aos possuidores de armas de fogo, 
e não àqueles que as portam, seja porque dar tal sentido à 
Lei 10.826⁄2003 iria de encontro a um de seus objetivos: o de 
conter a criminalidade no País. A legislação infralegal 
permite que armas de fogo sejam entregues às autoridades 
competentes somente mediante autorização específica para 
tanto. A dilatação do prazo para a entrega das armas de fogo 
promovido por diplomas posteriores à Lei 10.826⁄2003 deve-
se à necessidade de maior conscientização da existência da 
lei ou a dificuldades burocráticas para a implementação de 
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seus arts. 30 e 32. Recurso a que se nega provimento." (RHC 
86.723⁄GO, 2.ª Turma, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 
de 06⁄11⁄2006.) 

  
  O Exmo. Ministro JOAQUIM BARBOSA, no voto-
condutor do acórdão, argumentou o seguinte: 

  "A questão de fundo resume-se a saber se a Lei 
10.826⁄2003 e os vários diplomas legislativos que 
prorrogaram o prazo contido em seus arts. 30 e 32 teriam o 
condão de promover abolitio criminis ou vacatio legis 
indireta, já que o paciente teria sido flagrado portando arma 
de fogo no período de “anistia” que os diplomas legislativos 
promoveram. 
  [...] 
  Segundo, pode-se concluir que a abolitio criminis 
decorreria logicamente da obrigação, estabelecida pela lei, 
de entregar a arma de fogo, contida no art. 33. Raciocínio de 
tal tipo poderia ser verdadeiro caso houvesse, quando muito, 
uma total desregulamentação sobre as formas de entrega das 
armas de fogo. Entretanto, tal desregulamentação não 
ocorre. O voto vencedor no acórdão ora recorrido, proferido 
pelo ministro Gilson Dipp, bem explicita esse aspecto: 

“Em regulamentação a alguns dispositivos do Estatuto, 
foi editada a Instrução Normativa nº 001-DG⁄DPF, de 
26 de fevereiro de 2004, estabelecendo regras para o 
trânsito de arma de fogo para efeito de sua entrega à 
Polícia Federal, nestes termos: 
'A autorização para trânsito de arma de fogo de uso 

permitido, ressalvada a competência do Coordenador-
Geral de Defesa Institucional, será concedida pelo 
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chefe da DELINST ou pelo Chefe da Delegacia de 
Polícia Federal, conforme modelo próprio. 
(...) 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
(...) 
4.2. Na hipótese do comparecimento de pessoa que 

deseje entregar arma de fogo, mas não a traga 

consigo na ocasião, a unidade do DPF deverá expedir 

uma Guia de Trânsito para o transporte entre o local 

em que a arma se encontre e a unidade do DPF. 
Percebe-se que a referida instrução só se refere às 
armas de uso permitido. 
Nesse contexto, somente estaria acobertado pela 
abolitio criminis temporária, o portador de arma de 
fogo de uso permitido, munido com a Guia de Trânsito 
expedida pelo Departamento da Polícia Federal ou que 
tivesse o porte regularmente concedido” (Fls. 176) 
Evidentemente, mesmo depois do advento da Lei 
10.826⁄2003, não se poderia conceber que alguém, ao 
pretender entregar arma de fogo de uso permitido às 
autoridades competentes, pudesse com ela transitar – 
com o objetivo de entregá-la – sem nenhum tipo de 
autorização. Se da Lei 10.826⁄2003 realmente se 
extraísse tal sentido, ela mesma estaria possibilitando o 
trânsito indiscriminado de pessoas com armas pelas 
ruas, ainda que se tratasse de trajeto entre o local onde 
a arma estivesse, originalmente, e os destinados à sua 
entrega. 
Como ressalta o ministro Gilson Dipp, tal autorização 

é unicamente dirigida aos portadores de armas de 
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fogo de uso permitido. Assim, ela guarda estreita 

relação de sentido com os arts. 30 e 32. Tais 

dispositivos referem-se às armas de fogo não 

registradas. Ora, não se pode registrar aquilo que não 

seja de uso permitido. Portanto, todo possuidor de 

arma de fogo de uso permitido pode registrá-la ou 

entregá-la, na medida em que somente armas de fogo 

de uso permitido são passíveis de registro. 
Terceiro, do ponto de vista da política criminal, em 
virtude das sucessivas ampliações dos prazos referidos 
nos arts. 30 e 32 da Lei 10.826⁄2003, não seria 
producente concluir que as leis dilatadoras do citado 
prazo pretendem aumentar o período de “anistia” para 
a posse de arma de fogo. As ampliações de prazo 
devem-se à necessidade de maior conscientização da 
existência da Lei 10.826⁄2003 ou a dificuldades 
burocráticas para a implementação dos arts. 30 e 32. 

  Do exposto, nego provimento ao recurso." (grifei) 
  
  Portanto, aderindo aos entendimentos acima transcritos, 
entendo que a redação dos arts. 30 e 32 do Estatuto do 
Desarmamento, trazida pela Medida Provisória n.º 417 e aplicável 
na data da prisão em flagrante, não traz qualquer descriminalização 
temporária às condutas delituosas relacionadas à posse de arma de 
de uso restrito ou de numeração raspada, como no caso dos autos. 
  Ante o exposto, DENEGO A ORDEM. 
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  Em síntese, para o acórdão recorrido: 

  “Todavia, com o advento da Lei nº 11.706/08, que deu 
nova redação aos artigos 30 e 32 da Lei n° 10.826/03, tornou-se 
atípica a conduta imputada ao réu, na medida em que foi 
prorrogado até 31 de dezembro de 2008 o prazo para registro de 
armas de fogo de uso permitido ainda não registradas, e não mais se 
fixou prazo para a entrega espontânea de armas de fogo de uso 
permitido ou restrito, - caracterizando-se assim hipótese de 
"abolido críminis".  
  Ademais, o art. 32 do Estatuto do Desarmamento, ao 
prever a entrega da arma não regularizada às autoridades, não faz 
distinção entre a arma regularizável e a de impossível 
regularização, esta última adequando-se à hipótese dos autos, até 
porque, realizando a hermenêutica do dispositivo legal, a intenção 
do legislador foi convencer o maior número de pessoas possível a 
entregar suas armas, principalmente para recolher aquelas 
totalmente irregulares, como a que foi apreendida nos autos” (fls. 
270/271).  
    

 

  Enquanto o paradigma: 

 

  “Entendo, portanto, que o reconhecimento da vacatio legis 
para o crime de posse de arma de fogo de uso restrito deve se 
restringir apenas ao período compreendido entre o dia 23 de 
dezembro de 2003 e o dia 25 de outubro de 2005. 
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  Como dito, o ora Paciente foi denunciado com incurso nos 
arts. 16, caput, e, 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 
10.826⁄2003, porque no dia 09 de abril de 2008 possuía, no interior 
de sua residência, uma arma de fogo de uso restrito (pistola calibre 
45 mm) e uma arma de fogo de uso permitido com a numeração 
raspada (pistola calibre 38 mm), ambas as armas sem autorização e 
em desacordo com a determinação legal. 
  Ressaltou o acórdão impugnado que apenas "o prazo para 
a regularização de armas de fogo de fabricação nacional e de uso 
permitido foi estendido até 31.12.08 (art. 30), não contemplando as 
armas de uso restrito ou de numeração raspada" (fl. 429), como é 
o caso em exame, onde a própria natureza do armamento indica que 
ele é de origem ilegal e não poderia ser registrado em nome do 
Paciente. 

 

  Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. Mais correta, é óbvio, a 

interpretação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
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3. RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 

 

  Ante o exposto, demonstrado fundamentadamente o 

dissídio jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do Estado de São 

Paulo seja deferido o processamento do presente recurso especial por 

Essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e 

provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja reformado 

o acórdão impugnado, e, conseqüentemente, seja restabelecida a 

decisão de primeiro grau. 

 

  São Paulo, 17 de novembro de 2009. 

 

   

PERSEU GENTIL NEGRÃO  

Procurador de Justiça 

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

Índices 
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