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Tese 379  

ARMA – POSSE – USO PERMITIDO OU RESTRITO – PRAZO PARA 

REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO E ENTREGA (ARTS. 30 E 32 DO 

ESTATUTO DO DESARMAMENTO) – PORTARIA Nº 797/11 DO 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – NÃO INCIDÊNCIA.  

 A portaria nº 797/11 do Ministério da Justiça não alterou o prazo para 

regularização do registro de arma de fogo previsto no artigo 30 da Lei nº 

10.826/03, que se encerrou em 31/12/2009, não se podendo considerar 

atípica essa conduta após tal data; tampouco modificou a regra do artigo 

32 que pressupõe a efetiva entrega da arma como condição para a 

extinção da punibilidade.   

(D.O.E.,  p. )          
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000891-

22.2010.8.26.0341, Comarca de MARACAÍ, em que figura como 

apelante A.D.B., vem perante Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal; art. 255, § 2o, do 

RISTJ; art. 26 da Lei nº 8.038/90 e art. 541 do Código de Processo 

Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos:1 

 

                                    
1 Acompanha o presente recurso cópia autêntica do acórdão do AgRg no 

AResp 311.866/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, j. 06/06/13, DJe 14/06/2013, que 

servirá como paradigma. 
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1. RESUMO DOS AUTOS 

  

 A.D.B. foi denunciado como incurso no art. 12 da Lei nº 

10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), porque no dia 09 de 

março de 2010, por volta da 09:30 horas, no Sítio Santa Helena, 

zona rural do município de Cruzália, Comarca de Maracaí, mantinha 

sob sua guarda, no interior de sua residência, um revólver da marca 

Taurus, calibre 38, nº 1964681, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar. 

 O laudo pericial de fls. 26 confirmou que a arma de 

fogo possuía potencial ofensivo. 

 Ao término da instrução, o acusado foi condenado a 1 

ano de detenção e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos (fls. 95). Inconformado, Albert 

interpôs recurso de apelação, tendo a Procuradoria Geral de Justiça 

apresentado parecer pelo improvimento. 

  Contudo, a Egrégia 7ª Câmara de Direito Criminal 

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

provimento ao apelo defensivo, para absolver o acusado da 

imputação, com base no art. 386, III, do CPP, de conformidade com o 

voto do relator Des. Fernando Miranda (fls. 117/121), assim 

prolatado: 
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                      ACÓRDÃO 

 

          ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000891-

22.2010.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante A.D.B., é apelado 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo de A.D.B. 

a fim de absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, nos 

termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em virtude da 

incidência da vacatio legis indireta e, consequentemente, da abolitio criminis 

temporária, mantida, no mais, a r. sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO 

MORTARI (Presidente) e ROBERTO SOLIMENE.  

São Paulo, 30 de janeiro de 2014  

FERNANDO MIRANDA  

RELATOR  

 

 

Apelação: 0000891-22.2010.8.26.0341 

Apelante: A.D.B. 

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO 

Processo: 131/2010 

Vara Única da Comarca de Maracaí 
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Ao relatório da sentença de fls. 93/95, acrescenta-se que A.D.B. foi 

condenado a um ano de detenção, em regime aberto, e dez dias-multa, unitário 

mínimo legal, como incurso no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, substituída a privativa 

de liberdade por prestação pecuniária no importe de dois salários mínimos.   

O acusado requer a absolvição por atipicidade de conduta (fls. 

101/102).   

Contrariado o recurso (fls. 105/106), manifestou-se a Procuradoria 

Geral de Justiça (fls. 110/111).   

 É o relatório.  

Verte dos autos que, após receber   informação sobre a existência 

de um revólver, marca Taurus, calibre 38, na residência do acusado, a autoridade 

policial solicitou a expedição de mandado de busca e apreensão, cumprido pelo 

investigador Paolo Giuseppe Pomilo, ocasião em que foi encontrada a aludida arma, 

que o réu mantinha sob sua guarda (fls. 7/10, 28 e mídia). 

 O apelante declarou que a arma era de propriedade de seu 

genitor, já falecido, sendo que ficou guardada como relíquia (fls. 11 e mídia). 

 É caso de absolvição por atipicidade da conduta.      

 

  Com efeito, pois, apesar de o Estatuto do Desarmamento ter 

entrado em vigor na data da sua publicação, conforme seu artigo 37, ou seja, 

em 22/12/2003, ficou estabelecido em seus artigos 30 e 32 o prazo de cento e 

oitenta (180) dias para que tanto o proprietário como o possuidor de arma de 

fogo pudessem providenciar seu registro ou entregá-la à Polícia Federal, sob 

pena de responsabilidade criminal.  
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  Ocorre que, posteriormente, foram editadas, sucessivamente, 

várias medidas provisórias prorrogando aquele prazo. E, mais recentemente, 

em 31 de janeiro de 2008, editou-se a Medida Provisória n° 417, convertida 

em Lei n° 11.706, de 19.06.2008, que extinguiu o prazo de entrega de armas 

de fogo, tornando, assim, atípica em relação ao agente, a posse ilegal de arma 

de fogo até hoje, como se vê da Portaria n° 797, de 05.05.2011, do Ministério 

da Justiça.    

Portanto, é manifestamente atípica a conduta do agente que apenas possua 

arma de fogo, acessórios ou munição, de uso permitido ou restrito, na residência ou no 

local de trabalho, ainda que o armamento esteja com a numeração raspada, no período 

denominado pela jurisprudência de vacatio legis indireta, estabelecido nos artigos 30 e 

32 da Lei nº 10.826/03.  

Ressalte-se, a propósito, que a referida lei estabeleceu claramente a diferença 

entre as condutas de portar e possuir arma de fogo, acessórios ou munições. Assim, 

conforme bem assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Não se pode 

confundir a posse de arma de fogo 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 fora da residência ou do local de 

trabalho” (RHC 18.268-SP, j. 11.04.2006).  

Como a apreensão da arma, in casu, se deu em 09/03/2010, e dentro da 

residência do recorrente, inquestionável que a posse do armamento está contemplada 

pela anistia legal temporária.  

A esse respeito, já se pronunciou a jurisprudência: “as condutas previstas nos 

arts. 12 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (posse ilegal de armas de 

fogo de uso restrito) da Lei 10.826/2003, praticadas dentro do período de 

regularização ou entrega de arma de fogo à Polícia Federal, não são dotadas de 

tipicidade” (HC nº 46.880 DJ 04.09.2006).  
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No mesmo sentido: STJ, RT 838/542.  

Por conseguinte, outra solução não resta a não ser decretar a absolvição do 

apelante, reconhecendo-se a atipicidade de sua conduta ativa, consubstanciada na 

posse de arma no interior de sua própria residência.  

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo de A.D.B. a fim de 

absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, nos termos 

do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em virtude da incidência da 

vacatio legis indireta e, conseqüentemente, da abolitio criminis temporária, mantida, 

no mais, a r. sentença recorrida. 

FERNANDO MIRANDA 

 RELATOR  

 

 

 Assim decidindo a Egrégia Corte Estadual, por sua 

Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, negou vigência ao art. 12, da 

Lei nº 10.826/2003 e contrariou o disposto nos arts. 30 e 32 da 

mesma Lei, este com a redação dada pela Medida Provisória nº 417, 

31/01/2008, convertida na Lei nº 11.706, de 19/06/08. 

 

2 – DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA E DA 

CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 Preceituam os arts. 12, 30 e 32, todos do Estatuto do 

Desamamento (Lei nº 10.826/2003): 
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“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 titular ou o responsável 

legal do estabelecimento ou empresa: 

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

multa. 

 

 “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. 

Parágrafo único.  Para fins do cumprimento do 

disposto no caput deste artigo, o proprietário de 

arma de fogo poderá obter, no Departamento de 
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Polícia Federal, certificado de registro provisório, 

expedido na forma do § 4o do art. 5o 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”. 

 

 Como já adiantado, o recorrido foi denunciado como 

incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do 

Desarmamento), porque no dia 09 de março de 2010, por volta da 

09:30 horas, no Sítio Santa Helena, zona rural do município de 

Cruzália, Comarca de Maracaí, mantinha sob sua guarda, no interior 

de sua residência, um revólver da marca Taurus, calibre 38, nº 

1964681, sem autorização e em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar. 

 Dispunham os artigos 30 ou 32 do Estatuto do 

Desarmamento em sua redação originária: 

 

 “Art. 30. Os possuidores e proprietários de armas 

de fogo não registradas deverão, sob pena de 
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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”. 

 (...) 

 

 “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 nº 11.118, de 19/05/2005 prorrogou os prazos 

destes dois artigos, estabelecendo como termo final, para o primeiro 

dispositivo (art. 30), o dia 23 de junho de 2005, e para o segundo 

(art. 32), o dia 23 de outubro de 2005. 

  

                   Após a Lei nº 11.118/2005, sobreveio a prorrogação 

somente do prazo de regularização do registro de arma de fogo 

(art. 30 do Estatuto), originária da Medida Provisória nº 417, de 

2008, convertida na Lei nº 11.706, de 19/06/08 (31 de dezembro de 

2008) e, depois, foi editada a Lei nº 11.922/09, que novamente 

prorrogou o prazo (somente para regularização do registro – art. 

30 do Estatuto), fixando-o em 31 de dezembro de 2009. 
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                    O atual texto do art. 32 da Lei nº 10.826/03, 

firmado pela Medida Provisória nº 417/08 (convertida na Lei 

nº 11.706/2008), não guarda semelhança com os anteriores.  

 

 Eis as sucessivas redações do art. 32: 

 

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. (Vide Lei nº 

10.884, de 2004)   (Vide Lei nº 11.118, de 2005)   (Vide Lei nº 11.191, de 2005) 

     

    Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo e no art. 31, as armas 

recebidas constarão de cadastro específico e, após a elaboração de laudo 

pericial, serão encaminhadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao 

Comando do Exército para destruição, sendo vedada sua utilização ou 

reaproveitamento para qualquer fim. 

         

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. (Redação dada pela Medida Provisória nº 417, de 2008) 

        

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). 
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  Saliente-se, portanto que a regra do art. 32, atualmente, 

trata apenas da extinção da punibilidade de quem entrega a arma de 

fogo, e, portanto, sequer poderia ter sido cogitada no presente feito, 

uma vez que a arma foi apreendida na casa do réu. 

 

 Como se pode perceber, as atuais redações dos artigos 

30 e 32 do Estatuto do Desarmamento distinguem-se em dois 

aspectos em relação aos textos revogados: 

a) o artigo 32 não dispõe mais de um prazo para a entrega 

da arma de fogo;  

b) a entrega da arma de fogo, pelo novo texto, deve ser 

efetiva e espontânea, para gerar a extinção da 

punibilidade.  

c) O prazo para regularização do registro encerrou-se em 

31 de dezembro de 2009.  

 

 Assim, os possuidores ou proprietários de armas 

de fogo podem devolvê-las a qualquer tempo. O art. 32 diz 

que, nesses casos, ficará extinta a punibilidade, deixando 

claro que o agente era, até então, punível. É necessário, 

entretanto, que entrega efetivamente ocorra, o que não se 

passou no caso em análise. 
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 Em suma, a interpretação que a jurisprudência dava a 

esse dispositivo não pode ser mais a mesma, ou seja, no sentido de 

que o art. 32 da Lei nº 10.826/2003 cuida de uma abolitio criminis 

temporária para os crimes de posse ilegal de arma de fogo ou de 

munição (art. 12  do mesmo diploma).  Caso se faça essa última 

leitura do dispositivo legal, estaríamos diante de uma abolitio criminis 

definitiva, reprise-se, porque o aludido art. 32 não traz mais em 

seu texto um prazo para a entrega da arma de fogo (ou de 

munição), que agora pode dar-se a qualquer tempo. 

 

 A bem da verdade é o prazo mencionado no art. 30 - 

para a regularização do registro - que impossibilitava a punição pelo 

crime do art. 12, uma vez que tal delito configura-se exatamente pela 

posse de arma de fogo de uso permitido em residência sem o 

devido registro. Assim, como havia prazo para a regularização, o 

sujeito ainda não poderia ser punido. Tal prazo, porém, encerrou-se 

em 31 de dezembro de 2009 e o réu, no caso em análise, foi flagrado 

por policiais com a arma de fogo em sua casa em 09 de março de 

2010. Se antes disso tivesse feito a entrega, estaria extinta sua 

punibilidade. Como não o fez é perfeitamente punível. O v. acórdão 

recorrido, entretanto, reconheceu que a posse de arma de fogo em 

residência (descrita no art. 12 do Estatuto do Desarmamento) 

permanece atípica até hoje (fls. 158), em razão da Portaria 797/11 

do Ministério da Justiça. Ocorre que referida Portaria não ampliou o 

prazo para registro do referido art. 30 e tampouco poderia fazê-lo já 

que uma portaria não pode modificar prazos estabelecidos em lei. 

Igualmente, não alterou a regra do art. 32 que continua a condicionar 
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a extinção da punibilidade à efetiva entrega da arma. O texto 

completo de referida Portaria está transcrito abaixo e pode-se notar 

que ela se limita a regulamentar a forma de entrega de armas de 

fogo e a respectiva indenização, não interferindo nas regras dos 

citados arts. 30 e 32 do Estatuto.  

  

PORTARIA No- 797, DE 5 DE MAIO DE 2011 
 
Estabelece os procedimentos de entrega de arma de fogo, acessório 
ou munição e da indenização prevista no art. 31 e 32 da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003. 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 87 
da Constituição Federal, e no Decreto nº 6.061, de 15 de março de 
2007, e considerando o disposto na Lei no 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, e no art. 68 do Decreto nº 5.123, de 1o de julho 
de 2004, resolve: 
 
Art. 1° A entrega de arma de fogo, acessórios ou munição e o 
pagamento de indenização no âmbito da Campanha do 
Desarmamento se dará de acordo com o procedimento estabelecido 
na presente Portaria. 
 
Parágrafo único. Será assegurada a não identificação do proprietário 
ou possuidor durante o procedimento de entrega e pagamento da 
indenização. 
 
Art. 2º O possuidor ou proprietário da arma de fogo, acessório ou 
munição interessado em entregá-lo deverá comparecer às unidades 
da Policia Federal ou em órgãos e entidades credenciados pelo 
Ministério da Justiça. 
 
§1º Para transportar a arma de fogo a ser entregue nos locais 
previstos no caput, o interessado deverá portar guia de trânsito 
disponibilizada eletronicamente na página 
http://www.entreguesuaarma.gov.br. 
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§ 2° O proprietário ou possuidor que não tenha acesso à internet 
poderá comparecer a uma das unidades credenciadas para obter a 
Guia de Trânsito prevista no § 1° deste artigo. 
 
§ 3° O interessado deverá, caso possível, levar o documento de 
registro da arma de fogo para que se proceda ao seu respectivo 
cancelamento no SINARM. 
 
§4º A arma de fogo a ser entregue nos locais previstos no caput 
deverá ser transportada desmuniciada e embalada de forma que 
não seja possível seu uso imediato. 
 
Art. 3º Recebida a arma de fogo, acessório ou munição, a Polícia 
Federal ou órgão ou entidade credenciados que efetivar o 
recolhimento expedirá protocolo para o recebimento da indenização 
e recibo, em duas vias, desde que verificada que a arma de fogo 
não é artesanal, de fabricação caseira, simulacro ou se enquadre na 
hipótese do art. 70-H do Decreto 5.123/04. 
 
§1º O protocolo previsto no caput deverá contar com numeração 
única concedida pelo Ministério da Justiça, que identificará o número 
e a arma entregue, bem como o valor devido e o prazo para o 
saque da indenização. 
 
§2º O recibo previsto no caput deverá conter numeração única 
concedida pelo Ministério da Justiça, dados de identificação da arma 
de fogo e os dados do local de entrega. 
 
§3º No momento da expedição do protocolo o proprietário ou 
possuidor que compareceu ao posto de recolhimento para a entrega 
da arma deverá cadastrar senha pessoal a ser utilizada para o 
saque do valor da indenização. 
 
Art. 4º A Secretaria Nacional de Segurança Pública deverá autorizar 
a instituição financeira, por meio eletrônico, a efetivar o pagamento 
da indenização referente aos protocolos expedidos pelos postos de 
recolhimento. 
 
Art. 5º Os valores referentes à indenização pela entrega de arma de 
fogo são os constantes na tabela do Anexo I, desta Portaria, 
podendo ser sacado em qualquer posto de auto atendimento, 
modalidade saque do Banco do Brasil, em prazo não inferior a 01 
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dia útil. 
 
Art. 6º Caberá ao agente público autorizado que receber a arma de 
fogo realizar a consulta de dados no SINARM para verificar a 
existência de ocorrência referente à arma de fogo recolhida.  
 
§1º Não havendo ocorrência no SINARM, a arma de fogo será 
imediatamente inutilizada, se possível, na presença de quem a 
entregou. 
 
§2º Verificada a existência de ocorrência no SINARM, o responsável 
pelo recebimento da arma de fogo tomará as providências 
necessárias para seu encaminhamento ao órgão policial 
competente. 
 
§4º Para fins de controle das indenizações pagas, o órgão ou 
entidade responsável pelo recebimento deverá manter a listagem 
das armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército para 
destruição. 
 
Art. 7º O órgão ou entidade credenciada, observado o procedimento 
previsto no art. 1º desta Portaria, ficará autorizada a: 
 
I - receber armas de fogo, acessório ou munição e expedir o 
respectivo recibo, por meio do sistema eletrônico disponibilizado 
pelo Ministério da Justiça; 
 
II - expedir guias de trânsito, na forma art. 2º, §1º, desta Portaria, 
para o transporte das armas do seu local de guarda até o posto de 
entrega e o protocolo referente à indenização pela entrega da arma. 
 
Art. 8º O Departamento de Polícia Federal ou os órgãos e entidades 
credenciados pelo Ministério da Justiça, deverão encaminhar as 
armas de fogo, munições e acessórios recebidos ao Comando do 
Exército para posterior destruição. 
 
Parágrafo único. Os órgãos ou entidades credenciados deverão 
encaminhar para o Departamento de Polícia Federal as armas de 
fogo de valor histórico, as brasonadas, e as que possuam ocorrência 
de furto, roubo, extravio e apreensão no SINARM, Art. 9º Os dados 
sobre entrega de armas de fogo deverão ser remetidos ao SINARM, 
de forma eletrônica e automatizada, para a atualização do sistema. 
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Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JOSÉ EDUARDO CARDOZO 
 
ANEXO I 
  
Revólver  Valor  
Cal. 22  R$ 100,00  
Cal. 32  R$ 100,00  
Cal. 38  R$ 100,00  
Cal. 357 Magnum  R$ 200,00  
Cal. 44  R$ 200,00  
Cal. 44 Magnum  R$ 200,00  
Pistola  Valor  
Cal. 22  R$ 100,00  
Cal. 6,35  R$ 100,00  
Cal. 7,65  R$ 100,00  
Cal. 380  R$ 100,00  
Cal. 9mm  R$ 300,00  
Cal. 10mm  R$ 300,00  
Cal. 40  R$ 300,00  
Cal. 357 (1)  R$ 300,00  
Cal. 44 Magnum (1)  R$ 300,00  
Cal. 45  R$ 300,00  
Espingardas  Valor  
Cal. 40  R$ 100,00  
Cal. 36  R$ 100,00  
Cal. 32  R$ 100,00  
Cal. 28  R$ 100,00  
Cal. 24  R$ 100,00  
Cal. 20  R$ 100,00  
Cal. 16  R$ 100,00  
Cal. 12  R$ 100,00  
Carabinas  Valor  
Cal. 17  R$ 200,00  
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Cal. 22  R$ 200,00  
Cal. 22 Magnum  R$ 200,00  
Cal. 32.20  R$ 200,00  
Cal. 38  R$ 200,00  
Cal. 38.40  R$ 200,00  
Cal. 44.40  R$ 200,00  
Fuzis  Valor  
Cal. 7mm  R$ 300,00  
Cal. 762/308  R$ 300,00  
Cal. 223/556  R$ 300,00  
Cal. 243  R$ 300,00  
Cal. 375  R$ 300,00  
Cal. 338  R$ 300,00  
Cal. 30  R$ 300,00  
Cal..30 carbine  R$ 300,00  
Outras armas de fogo R$ 100,00 a R$ 300,00* 

 

 

  

 Por tais motivos, repita-se o v. acórdão negou vigência 

ao art. 12, do Estatuto do Desarmamento e contrariou o disposto nos 

arts. 30 e 32 do mesmo codex, merecendo ser reformado por este 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 

 

3. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

3.1 – Acórdão Paradigma 
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 O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

AgRg no AResp 311.866/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, Sexta Turma, j. 06/06/13, DJe 14/06/2013 (acórdão paradigma - 

cópia autenticada em anexo), assim decidiu: 

 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 311.866 - MS 
(2013⁄0098505-1) 

  
RELAT

ORA 
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA 
AGRAV

ANTE 
JOSÉ MUNIZ FILHO 

ADVOG
ADO 

GUSTAVO ZORTÉA DA SILVA - DEFENSORIA 
PÚBLICA DA UNIÃO 

AGRAV
ADO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL 

EMENTA 
  
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 
386, III, DO CPP, E AO ART. 12 DA LEI N.º 10.826⁄03. POSSE DE ARMA 
DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. NÃO 
OCORRÊNCIA. CONDUTA PRATICADA APÓS 31.12.2009. EXCLUDENTE DE 
PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. A Sexta Turma, a partir do julgamento do HC n.º 188.278⁄RJ, passou 
a entender que a abolitio criminis, para a posse de armas e munições de uso permitido, 
restrito, proibido e com numeração raspada, tem como data final o dia 23 de outubro de 
2005. 

2. Dessa data até 31 de dezembro de 2009, somente as armas⁄munições de uso 
permitido (com numeração hígida) e, pois registráveis, é que estiveram abarcadas 
pelaabolitio criminis. 

3. Desde de 24 de outubro de 2005, as pessoas que possuam munições 
e⁄ou armas de uso restrito, proibido ou com numeração rapada, podem se beneficiar de 
extinção da punibilidade, desde que, voluntariamente, façam a entrega do artefato. 

4. No caso concreto, tendo sido encontrada na residência do recorrente, 
em 22⁄06⁄2011 (fls. 2⁄3), arma de fogo de uso permitido, não tinha mais como 
ser beneficiado com a abolitio criminis. De outra parte, também não se beneficia com a 
extinção da punibilidade, pois não realizou o ato de entrega espontânea, consoante o 
ditame legal. 
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5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
  
  
ACÓRDÃO 
  
  
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da SEXTA Turma do Superior Tribunal de Justiça: A 
Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do 
voto da Senhora Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Assusete 
Magalhães e Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ⁄PE) 
votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. 
  
Brasília, 06 de junho de 2013(Data do Julgamento) 
  
  
Ministra Maria Thereza de Assis Moura  
Relatora 
  
  
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 311.866 - MS 

(2013⁄0098505-1) 
  
RELAT

ORA 
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA 
AGRAV

ANTE 
JOSÉ MUNIZ FILHO 

ADVOG
ADOS 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 
GROSSO DO SUL 

 GUSTAVO ZORTÉA DA SILVA - DEFENSORIA 
PÚBLICA DA UNIÃO 

AGRAV
ADO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL 

  
RELATÓRIO 
  
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora): 
  
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ MUNIZ FILHO, 

contra decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu do agravo e deu 
provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, nos seguintes 
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termos: 
  
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, III, DO CPP, E AO ART. 
12 DA LEI N.º 10.826⁄03. POSSE DE ARMA DE FOGO DE 
USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 
CONDUTA PRATICADA APÓS 31.12.2009. EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
AGRAVO A QUE SE CONHECE PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO 
ESPECIAL. (fls. 238⁄243) 

  
Sustenta a recorrente, às fls. 265⁄270, que "está equivocada a 

diferenciação feita pela decisão agravada no sentido de que a possibilidade de registro 
de arma de fogo de uso permitido, com a conseqüente abolitio criminis, teria avançado 
até 31⁄12⁄09 e que, a partir dessa data, a previsão legal não mais seria de exclusão do 
crime, mas de extinção da punibilidade, que dependeria da entrega do armamento, de 
forma voluntária". Isso porque, ao seu ver, "ao tempo em que instituiu causa 
permanente de extinção da punibilidade para a posse da arma, o art. 32 da Lei 
10.826⁄03 sustenta, também, a abolitio criminis temporária, que se observava à época 
dos fatos e, em verdade, persiste nos dias de hoje". 

Neste contexto, assenta que "não pode ser considerada típica a conduta 
de possuir arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, praticada pelo agravante em 22⁄6⁄2011, na vigência da Lei 11.706⁄08. 
Ademais, é irrelevante o fato de o agravante não ter entregado o armamento de forma 
voluntária". Acrescenta que "diante desse quadro, torna-se inócua a discussão sobre se 
o Decreto n. 7.473⁄11 e a Portaria n. 797⁄11 poderiam respaldar a abolitio criminis. 
Afinal, esta figura descriminalizadora decorre do disposto no art. 32 da Lei 10.826⁄03, 
com redação dada pela Lei 11.706⁄08, que não apenas consagra a extinção da 
punibilidade, a despeito de sua redação literal". 

É o relatório. 
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 311.866 - MS 

(2013⁄0098505-1) 
  
EMENTA 
  
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 
386, III, DO CPP, E AO ART. 12 DA LEI N.º 10.826⁄03. POSSE DE ARMA 
DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. NÃO 
OCORRÊNCIA. CONDUTA PRATICADA APÓS 31.12.2009. EXCLUDENTE DE 
PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. A Sexta Turma, a partir do julgamento do HC n.º 188.278⁄RJ, passou 
a entender que a abolitio criminis, para a posse de armas e munições de uso permitido, 
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restrito, proibido e com numeração raspada, tem como data final o dia 23 de outubro de 
2005. 

2. Dessa data até 31 de dezembro de 2009, somente as armas⁄munições de uso 
permitido (com numeração hígida) e, pois registráveis, é que estiveram abarcadas 
pelaabolitio criminis. 

3. Desde de 24 de outubro de 2005, as pessoas que possuam munições 
e⁄ou armas de uso restrito, proibido ou com numeração rapada, podem se beneficiar de 
extinção da punibilidade, desde que, voluntariamente, façam a entrega do artefato. 

4. No caso concreto, tendo sido encontrada na residência do recorrente, 
em 22⁄06⁄2011 (fls. 2⁄3), arma de fogo de uso permitido, não tinha mais como 
ser beneficiado com a abolitio criminis. De outra parte, também não se beneficia com a 
extinção da punibilidade, pois não realizou o ato de entrega espontânea, consoante o 
ditame legal. 

5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
  
  
  
VOTO 
  
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora): 
  
A insurgência não merece prosperar. 
De fato, assim como explicitado no decisum ora agravado, observa-se que 

a respeito da controvérsia, o Tribunal de origem pronunciou-se nos seguintes termos: 
  
"No caso em questão, observa-se claramente que a conduta do apelado se 

enquadra no delito previsto no artigo 12. da Lei n. 10.826⁄03, pois foi flagrado na posse 
de arma de fogo de uso permitido, em sua residência, in verbis: 

'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.' 

  
Não há dúvida de que a arma calibre 22 encontrada no interior da residência 

do apelado faz com que caracterize o crime previsto no artigo 12 da Lei n° 10.826⁄03, 
entretanto a sua conduta configurada como posse de arma de fogo de uso permitido, 
apresenta-se, realmente, como figura atípica. Vejamos. 

Mais uma vez, ocorreu um vácuo legislativo em relação à posse de arma de 
fogo, desta vez por prazo indeterminado, com a edição do Decreto n° 7.473, de 05 de 
maio de 2011, ao estatuir que: 'presumir-se-á a boa-fé dos possuidores e proprietários 
de armas de fogo que espontaneamente entregá-las na Polícia Federal ou nos postos de 
recolhimento credenciados, nos termos do art. 32 da Lei n° 10.826, de 2003'. 

Desta forma, respeitados entendimentos diversos, atualmente ocorre 
atipicidade das condutas de possuir e manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou 
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munição, de uso permitido, em sua residência ou dependência desta, ou ainda, no seu 
local de trabalho, previstas no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, 
inexistindo punição cabível, já que se presume a boa-fé de que o agente entregaria a 
arma". (fls. 152⁄153) 

  
Acerca da questão trazida a deslinde, saliento, num primeiro momento, 

que vinha entendendo não haver distinção entre a posse da arma de uso permitido, de 
uso restrito e com numeração raspada, concluindo que em todas as hipóteses 
haveria abolitio criminis. Contudo, depois de meditar sobre o assunto e acompanhando 
o entendimento majoritário da Sexta Turma, reformulei meu ponto de vista. 

Como é cediço, existem duas condutas típicas: a) porte ilegal de arma de 
fogo de uso permitido e b) posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A 
própria Lei nº 10.826⁄2003, visando desarmar a população e estabelecer maior controle 
sobre as armas existentes no país, previu, nos artigos 30 e 32, a possibilidade de as 
pessoas registrarem suas armas ou entregá-las, dispondo esses dispositivos, em suas 
redações originais, o seguinte: 

  
Art. 30. 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. 

  
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. 

  
  
Foi estipulada, então, uma abolitio criminis temporária, prorrogando-se 

por 180 dias a incidência da norma penal incriminadora, no tocante à posse e à 
propriedade dearma de fogo, possibilitando-se às pessoas o registro (art. 30) ou a 
simples entrega (art. 32), neste caso, em troca de uma indenização. 

A Lei n.º 10.884⁄2004 estabeleceu, no seu artigo 1º, que "o termo inicial 
dos prazos previstos nos arts. 29, 30 e 32 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
passa afluir a partir da publicação do decreto que os regulamentar, não ultrapassando, 
para ter efeito, a data limite de 23 de junho de 2004." 

Posteriormente, veio a Lei nº 11.118, de 19.5.05, prorrogando os prazos 
dos artigos 30 e 32 da Lei n.º 10.826⁄2003 para 23.6.05, sendo editada, em seguida, a 
Lei n.º 11.191, de 10.11.05, estipulando nova prorrogação: 

  
Art. 1º. O termo final do prazo previsto no art. 32 da Lei no 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003, fica prorrogado até 23 de outubro de 2005. 
Art. 2º. O termo final do prazo previsto no art. 30 da Lei no 10.826, de 22 de 
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dezembro de 2003, fica prorrogado para os residentes em áreas rurais que comprovem 
depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência familiar, de acordo 
com o disposto no § 5º do art. 6º da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, por 120 
(cento e vinte) dias após a publicação desta Lei. 

  
Terminadas as prorrogações, foi editada a Lei n.º 11.706, de 19⁄6⁄2008, 

dando nova redação aos referidos dispositivos, verbis: 
  
Art. 30. Os possuidores 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 de origem 
licita 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 dopagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências 
constantes dos incisos I a III do caput do art. 4º 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. 

  
Por fim, a Lei nº 11.922⁄2009 (MP n. 445, de 6.11.2008) estipulou, em 

seu artigo 20, que "ficam prorrogados para 31 de dezembro de 2009 os prazos de que 
tratam o § 3º do art. 5º e o art. 30, ambos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003". 

Desse escorço legislativo, depreende-se que o prazo para os possuidores 
e proprietários de armas foi prorrogado até 23.10.05, sem alterações no fundamento da 
escusa, podendo se afirmar que, até aquela data, havia abolitio criminis, tanto para as 
armas permitidas quanto para as de uso restrito, assim equiparadas as de numeração 
raspada, por força do inciso IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n.º 10.826⁄2003: 

Contudo, a partir de então, em face da edição da Lei n.º 11.706⁄08, houve 
uma mudança substancial, materializada na previsão de que resta prorrogado, mais uma 
vez, para 31.12.08 o prazo do artigo 30 da Lei n.º 10.826⁄2003, que prevê o registro de 
arma de uso permitido, e o do artigo 32, que autoriza a entrega de arma com 
indenização, incluindo-se aí a entrega de artefato que não pode ser registrado. Por fim, 
o prazo do artigo 30 foi prorrogado para 31.12.09, pela Lei n.º 11.922⁄09 (MP n. 445, 
de 6⁄11⁄2008). 

Sobre a diferenciação entre as hipóteses dos artigos 30 e 32, decidiu 
o Supremo Tribunal Federal o seguinte: 

  
Os artigos 30 e 32 da Lei n. 10.826⁄03 estabeleceram um prazo para que os 

possuidores e proprietários de armas de fogo as regularizassem ou as entregassem às 
autoridades competentes, descriminalizando, temporariamente, apenas as condutas 
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típicas de "possuir ou ser proprietário” de arma de fogo (Precedentes: HC n. 98.180⁄SC, 
1ª Turma, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 29.8.10; HC 
n. 96.168⁄RJ, 2ª Turma, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ de 13.8.2009, entre 
outros). 2. A doutrina do tema leciona que “a Lei n. 10.826⁄2003 (...) concedeu prazo 
para que todos os possuidores e proprietários de armas não registradas procedessem aos 
respectivos registros, apresentando nota fiscal de compra ou comprovação da origem 
lícita. Antes do decurso do referido lapso temporal, não se pode falar na existência do 
crime de posse ilegal dessas armas, presumindo-se a boa-fé, ou seja, a ausência de 
dolo daqueles que as possuam. Assim, tanto o art. 12 (posse ilegal de arma de fogo de 
uso permitido) como parte do art. 16 (posse ilegal de armas de fogo de uso restrito) do 
Estatuto tiveram sua vigência condicionada aoencerramento do mencionado prazo. (...) 
Tal período começa em 23 de dezembro de 2003, data da entrada em vigor da maior 
parte da Lei n. 10.826⁄2003, incluindo o seu art. 36, que determinou a revogação 
expressa da antiga Lei de Arma de Fogo, e se encerra no dia 23 de junho de 2005 (...)" 
(Capez, Fernando. Estatuto do desarmamento: comentários à Lei n. 10.826, de 22-12-
2003. 4ª ed. Atual – São Paulo: Saraiva, 2006, págs. 189⁄191). (HC n. 99.448⁄RS, 
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31⁄5⁄2011) 

  
Conclui-se, então, que a possibilidade de registro de arma de fogo de 

uso permitido, com a consequente abolitio criminis, foi até 31.12.09. Já para a entrega 
de arma de fogo de uso restrito e que não seja registrável, como por exemplo a que 
tenha o número de série raspado, o prazo para obter abolitio criminis foi até 23.10.05. 
A partir dessa data, a previsão legal não é mais de exclusão do crime, mas de extinção 
da punibilidade, a depender do caso concreto. 

Aliás, quanto ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, impede 
ressaltar que "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. 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". (REsp 1296832⁄MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, DJe 21⁄09⁄2012.) 

E no presente caso, tendo sido encontrada na residência do recorrente, 
em 22⁄06⁄2011 (fls. 2⁄3), arma de fogo de uso permitido, não tinha mais como ser 
beneficiado coma abolitio criminis. De outra parte, também não se beneficia com a 
extinção da punibilidade, pois não realizou o ato de entrega espontânea, consoante o 
ditame legal. 

Note-se que a extinção da punibilidade, diferentemente da abolitio 

criminis, que, na lei tinha um cunho geral, depende, no caso, de um ato da parte 
interessada, qual seja, a entrega do armamento, de forma voluntária, porque visa a lei, 
justamente, como parte de uma política pública de maior espectro, desarmar a 
população. 

Ao ensejo, confiram-se os precedentes desta Corte: 
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"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES 
DE USO PERMITIDO. INEXIGIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. CRIME DE 
MERA CONDUTA. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA.  NÃO OCORRÊNCIA. 
ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE 
TRIBUNAL. SÚMULA 83⁄STJ. 

1. Em conformidade com o estabelecido no acórdão impugnado, 
a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento  
de que a caracterização dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826⁄2003 
prescinde de perícia acerca do potencial lesivo das armas e munições apreendidas, pois 
trata-se de crimes de mera conduta, de perigo abstrato, que se perfazem com a simples 
posse ou guarda de arma ou munição, sem a devida autorização pela 
autoridadeadministrativa competente. 

2. De outra parte, segundo a jurisprudência das Turmas integrantes da 
Terceira Seção deste Tribunal, a abolitio criminis temporária em relação ao crime 
de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido só persistiu até 
31⁄12⁄2009. Incidência da Súmula 83⁄STJ. 

3. Agravo regimental improvido". (AgRg no AREsp 235.213⁄DF, 
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12⁄03⁄2013, 
DJe 19⁄03⁄2013) 

  
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. POSSE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE. 
1. A possibilidade de registro de arma de fogo, de uso permitido, com a 

consequente abolitio criminis, foi prorrogada até 31 de dezembro de 2009, sendo, 
portanto, típica a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido, praticada em 
31⁄10⁄2010. 

2. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no 
REsp 1347000⁄RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE 
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ⁄PE), SEXTA 
TURMA, julgado em 19⁄02⁄2013, DJe 01⁄03⁄2013) 

  
"PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE REJEITA A DENÚNCIA. 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. ARTS. 593, I E 397, IV, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEIS 
N. 11.706⁄08 E 11.922⁄09. VACATIO LEGIS TEMPORARIA. ARMAS DE USO 
RESTRITO.IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO NO 
ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

1. Contra a decisão que rejeita a denúncia, cabível é o recurso em sentido 
estrito, de acordo com o art. 581, I, do Código de Processo Penal. 

2. Não tendo o acórdão recorrido enfrentado os arts. 593, I e 397, IV, do 
Código de Processo Penal, impossível sua análise pelo Superior Tribunal Justiça, em 
razão da falta de prequestionamento. 

3. A chamada abolitio criminis temporária foi prorrogada até 31 de dezembro 
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de 2008 somente para os possuidores de arma de fogo de uso permitido (art. 12), nos 
termos da medida provisória n. 417 de 31 de janeiro de 2008, que estabeleceu nova 
redação aos arts. 30 a 32 da lei n. 10.826⁄03, não mais albergando o delito previsto no 
art. 16 do estatuto - posse de arma de uso proibido ou restrito. 

4. A seu turno, a Lei n. 11.922, de 13 de abril de 2009, prorrogou o prazo 
previsto no art. 30 do Estatuto do Desarmamento para 31 de dezembro de 2009 no 
que se refere apenas à posse de arma de uso permitido. 

5. Agravo regimental improvido". (AgRg no AREsp 2707⁄MG, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12⁄06⁄2012, DJe 22⁄06⁄2012) 

  
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, por seus próprios e 

jurídicos fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental. 
É como voto. 
  
  
  
  
CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
SEXTA TURMA 
AgRg   no 
Número Registro: 

2013⁄0098505-1 
 AREsp 

311.866 ⁄ MS 
  
Números Origem:  00071113920118120002  00237146220128120000  

0023714622012812000050001  23714622012812  23714622012812000050  
71113920118120002 

  
MATÉRIA CRIMINAL 

EM MESA JULGADO: 06⁄06⁄2013 

    
Relatora 
Exma. Sra. Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
  
Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 
  
Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. JOÃO FRANCISCO SOBRINHO 
  
Secretário 
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA 
  
AUTUAÇÃO 
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AGRA

VANTE 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL 

AGRA
VADO 

JOSÉ MUNIZ FILHO 

ADVO
GADO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 
GROSSO DO SUL 

  
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante 

- Crimes do Sistema Nacional de Armas 
  
AGRAVO REGIMENTAL 
  
AGRA

VANTE 
JOSÉ MUNIZ FILHO 

ADVO
GADO 

GUSTAVO ZORTÉA DA SILVA - DEFENSORIA 
PÚBLICA DA UNIÃO 

AGRA
VADO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL 

  
CERTIDÃO 
  
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe 

na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 
  
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, 

nos termos do voto da Senhora Ministra Relatora. 
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Assusete Magalhães e Alderita 

Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ⁄PE) votaram com a Sra. 
Ministra Relatora. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. 
 

Documento: 1240922 Inteiro Teor do Acórdão - DJe: 14/06/2013 
 

 

  

 Como se vê, emerge a divergência jurisprudencial pela 

prolação do julgado do Egrégio Tribunal Paulista. 
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3.1. - O CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS. 
 

 

 É perfeita a identidade entre a situação                                                       

objetivada nos autos e aquela apreciada no aresto indicado como paradigma 

do dissídio. Nas duas discute-se a respeito da tipicidade do crime de posse 

ilegal de arma de fogo de uso permitido em residência (art. 12 da lei n. 

10.826/2003) em face das regras dos arts. 30 e 32 do mesma Lei. 

 Entendeu a Turma Julgadora recorrida: 

 “Com efeito, pois, apesar de o Estatuto do Desarmamento ter 

entrado em vigor na data da sua publicação, conforme seu artigo 37, ou 

seja, em 22/12/2003, ficou estabelecido em seus artigos 30 e 32 o prazo de 

cento e oitenta (180) dias para que tanto o proprietário como o possuidor de 

arma de fogo pudessem providenciar seu registro ou entregá-la à Polícia 

Federal, sob pena de responsabilidade criminal.  

  Ocorre que, posteriormente, foram editadas, sucessivamente, 

várias medidas provisórias prorrogando aquele prazo. E, mais 

recentemente, em 31 de janeiro de 2008, editou-se a Medida Provisória n° 

417, convertida em Lei n° 11.706, de 19.06.2008, que extinguiu o prazo de 

entrega de armas de fogo, tornando, assim, atípica em relação ao agente, a 

posse ilegal de arma de fogo até hoje, como se vê da Portaria n° 797, de 

05.05.2011, do Ministério da Justiça (...). 

  Como a apreensão da arma in casu, se deu em 09 de março de 

2010, e dentro da residência do recorrente, inquestionável que a posse do 

armamento está contemplada pela anistia legal temporária” ( fls. 119/120). 

   

 

  Enquanto para o julgado paradigma colacionado: 
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   “Conclui-se, então, que a possibilidade de registro de arma de 

fogo de uso permitido, com a consequente abolitio criminis, foi até 31.12.09. 

Já para a entrega de arma de fogo de uso restrito e que não seja registrável, 

como por exemplo a que tenha o número de série raspado, o prazo para 

obter abolitio criminis foi até 23.10.05. A partir dessa data, a previsão legal 

não é mais de exclusão do crime, mas de extinção da punibilidade, a 

depender do caso concreto. 

 Aliás, quanto ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, impede 

ressaltar que "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. 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". (REsp 1296832⁄MS, Rel. 

Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21⁄09⁄2012.) 

 E no presente caso, tendo sido encontrada na residência do recorrente, 

em 22⁄06⁄2011 (fls. 2⁄3), arma de fogo de uso permitido, não tinha mais como 

ser beneficiado coma abolitio criminis. De outra parte, também não se 

beneficia com a extinção da punibilidade, pois não realizou o ato de entrega 

espontânea, consoante o ditame legal” 

   Saliente-se que, no presente caso (objeto do 

recurso especial), a apreensão das arma de fogo na casa do recorrido 

aconteceu em  09 de março de 2010. 

   Em síntese a r. decisão recorrida, proferida em 

janeiro de 2014, afirmou que o fato é atípico declarando 

expressamente que a Lei n° 11.706, de 19.06.2008, que 
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extinguiu o prazo de entrega de armas de fogo, tornou atípica 

em relação ao agente, a posse ilegal de arma de fogo até hoje, 

como se vê da Portaria n° 797, de 05.05.2011, do Ministério 

da Justiça”, enquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu 

no sentido diametralmente oposto, assentando que se “a possibilidade 

de registro de arma de fogo de uso permitido, com a consequente abolitio criminis, 

foi até 31.12.09. (...) Aliás, quanto ao fundamento utilizado pelo Tribunal de 

origem, impede ressaltar que "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” e ainda que “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” 

    Por seu acerto, deve prevalecer  também nestes 

autos o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior de Justiça, 

sujeitando o recorrido à penas do art. 12 da lei n. 10.826/2003, tal como se deu 

em primeira Instância. 

 

4. O PEDIDO DE REFORMA 

 

  Diante do exposto, demonstrada a negativa e a 

contrariedade da lei federal, bem como o dissídio jurisprudencial, aguarda o 

Ministério Público de São Paulo a admissibilidade do presente recurso 
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especial por essa E. Presidência da Seção Criminal, bem como sua remessa e 

ulterior conhecimento e provimento pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, para que seja reformada a decisão impugnada, a fim de reconhecer a 

ocorrência do delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, 

restabelecendo-se a r. sentença lançada em primeiro grau de jurisdição, que 

condenou A.D.B..  

 

São Paulo, 20 de março de 2014. 

 

        JORGE ASSAF MALULY 

                                    Procurador de Justiça  

  

   VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES 

    PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 


