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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 360  

ARMA – POSSE – USO PERMITIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – 

NECESSIDADE DE ENTREGA ESPONTÂNEA. 

A presunção de boa-fé a que se refere o artigo 32 do Estatuto do 

Desarmamento - e a consequente extinção da punibilidade – restringe-se 

àquele que entregar espontaneamente sua arma à Polícia Federal.  

 

(D.O.E.,   p.   )   
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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 Criminal nº0004086-31.2010.8.26.0368,da 

Comarca de Monte Alto, em que é apelante A.S., com 

fundamento no artigo 105, III, alíneas a e c, da Constituição 

Federal e, na forma do preceituado pelos artigos 26 e seguintes 

da Lei nº 8.038/90, vem interpor RECURSO ESPECIAL para o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de 

fls.239-241, proferido pela 14ª Câmara de Direito Criminal, pelos 

motivos adiante deduzidos. 
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1.  RESUMO DOS AUTOS 

 

  O réu em epígrafe foi denunciado, processado e 

condenado em primeiro grau à pena de 01  ano e 01 mês e 18 

dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao 

art. 12,  da Lei nº 10.826/03.  

  Consta dos autos que, no dia  , por volta das  horas, 

na Rua , cidade e comarca de Monte Alto,  guardava no interior 

de sua residência  arma de fogo e munições de uso permitido. 

  Apreciando apelação interposta pelo réu, a 

Colenda 14ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça o absolveu 

do crime de posse de arma de fogo, sob o argumento de que a 

hipótese se enquadra na abolitio criminis temporária.  

  Transcreve-se, por imagem, a íntegra do V. Acórdão 

recorrido: 
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  Foram opostos embargos de declaração para que a 

Colenda Câmara se manifestasse sobre fato relevantíssimo para 

o deslinde da causa, qual seja, a ausência de entrega 

espontânea e sim apreensão forçada da arma de fogo, nos 

seguintes termos: 

 

[...] o artigo 32 do Estatuto do Desarmamento 

determina a extinção da punibilidade – e não 

propriamente abolitio criminis –  para aquele 

indivíduo que entregar espontaneamente, mediante 

recido, a arma de fogo.  No caso específico, não 

houve entrega espontânea e sem apreensão 

forçada da arma na posse do agente. Esse 

relevante aspecto, que está expresso no art. 32 do 

Estatuto do Desarmamento não foi, concessa venia, 

apreciado por essa Colenda Câmara.  

 

  Apreciando os embargos, os dignos integrantes da 

Colenda 14ª Câmara Criminal deixaram assentado ser 

irrelevante o fato de a arma ter sido apreendida pela 

autoridade e não entregue espontaneamente, senão vejamos: 
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  Ao absolver o réu pela suposta “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 posse de arma de fogo, tanto 

de uso permitido quanto de uso restrito, entre o 
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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 – Negativa de vigência ao artigo 32 da Lei 10.826/2003: 

necessidade de entrega espontânea da arma de uso permitido 

para efeito de extinção da punibilidade. 

 

  O artigo 32 do Estatuto do Desarmamento, com a 

nova redação que lhe deu a Lei nº 11.706/2008, então vigente à 

época dos fatos apurados nestes autos, tem a seguinte redação: 

 

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. (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 

2008) 

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 11.706, de 

2008). 
 

  Como foi salientado por ocasião dos embargos de 

declaração, não houve entrega espontânea da arma de fogo e 

respectiva munição, como exige e está expresso no artigo 32 do 

Estatuto do Desarmamento.  Aliás, tratando-se de apreensão 

coercitiva, o que é irrelevante – ao reverso do que firmou a 

Colenda 14ª Câmara Criminal – não é a entrega voluntária e sim 

eventual prova da boa-fé. 
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  Inegável, portanto, que a Colenda Câmara 

Criminal, sem uma justificativa mais expressiva, com argumento 

de autoridade, firmou o equivocado entendimento quanto à 

atipicidade de se manter, no interior de residência, arma de 

fogo de uso permitido, já que, mesmo com a apreensão 

forçada, o agente não poderá ser punido.  

  Esse entendimento, concessa venia, não é razoável 

e retira, por completo, o significado da regra em exame (art. 32 

do Estatuto), notadamente após a edição da Lei 11.706/2008, 

que elidiu do sistema a chamada abolitio criminis temporária. 

  Justo ou não é esse o critério legal.  

  Ao aplicar o Direito, é natural que o seu operador  

sinta a tentação de corrigi-lo, para ajustá-lo a suas próprias 

concepções de justiça.  

  Essa tendência ganha estímulo adicional quando 

esteja em causa diploma mal redigido com imperfeições de 

ordem sistemática. 

  De todo modo, não há lacuna no Estatuto do 

Desarmamento que exija a sua complementação, a sua 

integração com outras normas, por meio da equidade, para que 

o intérprete alcance o real sentido da lei. É certo, ainda, que a 

missão normativa não foi confiada ao Poder Judiciário. É-lhe 

defeso, portanto, substituir-se ao legislador: cabe-lhe aplicar a lei 

como ela é e não como desejaria que fosse. 
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  Nem é admissível que o exercício da jurisdição 

penal, a pretexto de interpretar a lei, possa abranger a escolha 

de sanções mais suaves ou de um modo mais benévolo de 

expiação, sobretudo em tema onde o Estado não quis ser 

complacente.  

  No inteligente magistério de NÉLSON HUNGRIA, "Não 

deve ser o juiz um aplicador automático do literalismo da lei, mas 

um revelador de todo o possível direito que nela se encerra, 

suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição da 

linguagem humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei. 

Notadamente em matéria penal (...) tem de aplicar o direito 

positivo, o direito expresso ou latente nas leis, e não o direito 

idealmente concebido (...). Pode e deve humanizar a regra 

genérica da lei em face dos casos concretos de feição especial, 

ou procurar revelar o que a letra concisa da lei não pôde ou não 

soube dizer claramente; mas isso dentro da própria latitude do 

sentido ou escopo dos textos, e nunca ao arrepio deles, ou 

substituindo-os pelo que arbitrariamente entende que devia ter 

sido escrito, segundo a sua ideologia pessoal". (Comentários ao 

Código Penal. Tomo I, vol.I, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1980. 

p.88). 
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  Posto isso, considerando que a entrega não foi 

espontânea e decorreu de atividade repressiva da Polícia de 

Segurança, não se pode cogitar extinção da punibilidade e 

muito menos abolitio criminis. 

 

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: NECESSIDADE DE ENTREGA 

ESPONTÂNEA DE ARMA DE FOGO À AUTORIDADE PARA QUE O 

AGENTE POSSA SE BENEFICIAR DA CAUSA EXTINTIVA DA 

PUNIBILIDADE. 

 

3.1.  Dissídio jurisprudencial 

 

  A Egrégia 5ª Turma do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça em hipótese idêntica à dos autos (Habeas Corpus nº 

243.759 – SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 02.10.2012, D.J.E. de 

09/10/2012 – publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal 

de Justiça – documento em anexo), proferiu decisão cuja 

ementa tem o seguinte teor: 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. 
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA 
MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 
1. De acordo com o disposto no artigo 105, inciso II, 
alínea "a", da Constituição Federal, o Superior Tribunal de 
Justiça é competente para julgar, mediante recurso 
ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última 
instância pelos Tribunais Regionais Federais e pelos 
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Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 
quando a decisão for denegatória. 
2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do HC n. 109.956/PR, buscando dar 
efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, 
alínea "a", da Constituição Federal, e nos artigos 30 a 32 
da Lei n. 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do 
habeas corpus originário perante aquela Corte em 
substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento 
que deve ser adotado por este Superior Tribunal de 
Justiça, a fim de que restabelecida a organicidade da 
prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de 
locomoção. 
3. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do 
entendimento jurisprudencial, o alegado 
constrangimento ilegal será enfrentado para que se 
analise a possibilidade de eventual concessão de 
habeas corpus de ofício. 
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDUTA 
DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO 
PERPETRADA FORA DO PERÍODO DA VACATIO LEGIS. 
APLICAÇÃO DA EXEGESE DO ART. 30 DA LEI 10.826/2003. 
CONDUTA TÍPICA.  CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 
1. É considerada atípica a conduta relacionada ao crime 
de posse de arma de fogo, acessórios e munição seja de 
uso permitido ou de uso restrito, incidindo a chamada 
abolitio criminis temporária nas duas hipóteses, se 
praticada no período compreendido entre 23 de 
dezembro de 2003 a 23 de outubro de 2005. Contudo, 
este termo final foi prorrogado até 31 de dezembro de 
2008 somente para os possuidores de armamentos 
permitido (art. 12), nos termos da Medida Provisória n.º 
417 de 31 de janeiro de 2008, que estabeleceu nova 
redação aos arts. 
30 a 32 da Lei n.º 10.826/03, não mais albergando o delito 
previsto no art. 16 do Estatuto - posse de arma de fogo, 
acessórios e munição de uso proibido ou restrito. 
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2. Com a publicação da Lei n.º 11.922, de 13 de abril de 
2009, o prazo previsto no art. 30 do Estatuto do 
Desarmamento foi prorrogado para 31 de dezembro de 
2009 no que se refere exclusivamente à posse de arma 
de uso permitido. 
3. In casu, em se tratando de posse ilegal de arma de 
fogo de uso permitido, vislumbra-se que é típica a 
conduta atribuída ao paciente em relação ao art. 12 da 
Lei n.º 10.826/03, pois não se encontra abarcada pela 
excepcional vacatio legis indireta prevista nos arts. 
30 e 32 da Lei n.º 10.826/03, tendo em vista que a busca 
efetuada na sua residência ocorreu em 9.12.2010. 
4. O Decreto n.º 7.473/11 e a Portaria n.º 797/2011 não 
estenderam o prazo para a entrega de armas de uso 
permitido, nem poderiam fazê-lo, uma vez que ambas de 
hierarquia inferior à lei que estabeleceu mencionado 
prazo. 
5. A presunção de boa-fé a que se refere tais normas 
restringe-se àquele que entregar espontaneamente sua 
arma à Polícia Federal, não abrangendo o possuidor ou 
proprietário que a mantiver ilegalmente em sua 
posse/propriedade. 
6. Habeas corpus não conhecido.(HC 243759/SP, Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
02/10/2012, DJe 09/10/2012) 

   

   Para melhor demonstrar o dissídio transcreve-

se, por imagem, o Relatório e Voto do Culto Ministro Relator: 
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3.2 – Demonstração analítica de semelhança 

 

  Entendeu a Turma julgadora recorrida: 

 

[...]O v. Aresto embargado bem fundamentou a 

absolvição: “em razão da atual inexistência de 

prazo final para entrega de arma de fogo à 

Polícia Federal (Lei nº 10.826/03, art. 32), 

aperfeiçoada está a abolitio criminis pela 

conduta de possuir (e não portar, repita-se) ou 

manter sob sua guarda arma de fogo, acessório 

ou munição, no interior de residência e 

ependência desta, ou, ainda no local de trabalho, 

sendo irrelevante serem de uso permitido ou não.” 

Se houvesse prazo determinado aos possuidores 

de arma de fogo para entrega do armamento, o 

agente não poderia ser processo enquanto 

subsistisse o referido prazo. Atualmente, com a 

mudança da legislação exposta no V. Acórdão , 

não havendo prazo certo, a qualquer tempo o 

possuidor pode entregar sua arma de fogo, não 

podendo ser processado por possuí-la (e não 

portar). Em consequência, irrelevante que o 

agente tenha ou não "esboçado a pretensão de 
entregá-la..."  

   
 

  Decidiu o paradigma: 
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  Em síntese, para o acórdão recorrido: 

  Se oagente foi surpreendido na posse de arma de 

fogo municiada em sua residência, a partir de 2009, as condutas 

criminosas consistentes em possuir ou ser proprietário de arma de 

fogo, acessórios e munições, sem autorização legal, são 

consideradas atípicas, sendo irrelevante ter ou não havido 

entrega espontânea 

 
   

  Enquanto o paradigma: 

 

  Tratando-se de arma de fogo de uso permitido, 

vislumbra-se que é típica a conduta atribuída ao agente em 

relação ao artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, pois a 

presunção de boa-fé a que se refere o art. 32 do Estatuto do 

Desarmamento restringe-se àquele que entregar 

espontaneamente sua arma à Polícia Federal, não abrangendo 

o possuidor ou proprietário que a mantiver ilegalmente em sua 

posse/propriedade. 

   
  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. 

 

  Posto isso, demonstrado fundamentadamente a 

negativa de vigência da Lei Federal e  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 

mantida a sentença de primeiro grau, com a consequente 

condenação do réu por infração ao artigo 12 da Lei nº 

10.826/03. 

 

São Paulo, 16 de Janeiro de 2012. 

 

 

Pedro Henrique Demercian 

Procurador de Justiça Criminal 
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