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Tese 382  

ARMA – MUNIÇÃO – USO PERMITIDO – POSSE EM RESIDÊNCIA 

APÓS 31 DE DEZEMBRO DE 2009 – ARTIGO 32 DO ESTATUTO DO 

DESARMAMENTO – CARACTERIZAÇÃO.  

A ‘abolitio criminis’ do artigo 32 do Estatuto do Desarmamento, conforme 

a redação dada pela Lei nº 11.706/08, exige, para sua caracterização, a 

entrega espontânea da munição, ou que esteja demonstrada a intenção 

inequívoca do agente de se dirigir ao órgão público ou de avisá-lo da 

referida posse, para o fim de devolvê-la. 

 (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 0060992-

25.2012.8.26.0577, Comarca de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, em 

que figura como apelante L.G.A., 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. RESUMO DOS AUTOS 

  

                                    
1 Acompanha o presente recurso cópia autêntica do acórdão do Ag no REsp  

287.377 - MG (2013⁄0032522-6),  relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

Quinta Turma, j. 27/03/2014, DJe 07/04/2014, ora oferecido como paradigma. 
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 L.G.A.foi denunciado como incurso no art. 14 da Lei nº 

10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), porque no dia 13 

dezembro de 2012, por volta das 06:30 horas, na Rua Ceres, 254, 

Jardim da Granja, na cidade de São José dos Campos, portava 

cartucho de arma de fogo .380 (de uso permitido).  

 Apesar da capitulação no art. 14 do Estatuto do 

Desarmamento, a denúncia descreve em seu corpo a posse da 

munição dentro da residência do próprio acusado, que foi localizada 

por policiais civis quando cumpriam mandado de prisão no local. Por 

tal razão, sobreveio condenação do réu a 1 ano e 4 meses de 

detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, por infração 

ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 111/115). 

 O laudo pericial de fls. 91 confirmou a potencialidade 

lesiva da munição. 

 Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação, 

tendo a Procuradoria Geral de Justiça apresentado parecer pelo 

improvimento (fls. 145/147). 

  Contudo, a Egrégia 8ª 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. Roberto Grassi Neto (153/158), assim prolatado: 

 

ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0060992-
25.2012.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante 
LUCIANO GOMES DE AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
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ESTADO DE SÃO PAULO.  

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, absolvendo o 
apelante do delito descrito no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, com fulcro no art. 
386, III, do CPP. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LOURI 
BARBIERO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E MARCO 
ANTÔNIO COGAN.  

São Paulo, 24 de junho de 2014.  

GRASSI NETO RELATOR 

Assinatura Eletrônica  

VOTO Nº 3095  

APELAÇÃO nº 0060992-25.2012.8.26.0577 São José dos Campos  

APELANTE: L.G.A. 

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

Posse ilegal de munição – Apreensão de munição de uso permitido no interior de 
residência – Presunção de boa-fé – Abolitio criminis pela inexistência de prazo 
legal para entrega às autoridades – Entendimento do art. 32 da Lei n. 11.706/08, 
após a redação dada pela Lei n. 11.706/2008 Após a alteração empreendida no 
texto do art. 32 da Lei n. 10.826/03 pela MP n. 417/08 (convertida na Lei n. 
11.706/2008), cumpre seja extinta a punibilidade daquele que possua 
irregularmente munição ou arma de fogo de uso permitido, cuja numeração não 
tenha sido obliterada ou raspada, uma vez que seu possuidor pode ainda, a 
qualquer tempo, entrega-la espontaneamente à autoridade.  

Vistos,  

Pela r. sentença de fls. 111/115, prolatada pelo MM. Juiz 
Brenno Gimenes Cesca, cujo relatório ora se adota, L.G.A.foi 
condenado como incurso no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, às 
penas de 01 ano e 04 meses de detenção, em regime inicial 
semiaberto, e de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário 
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mínimo vigente à época dos fatos.  

Inconformado, apelou o réu em busca de sua absolvição por 
atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, 
requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 
direitos.  

Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta 
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.  

É o Relatório.  

O recurso merece prosperar.  

Restou demonstrado que, na data dos fatos, em cumprimento 
de mandado de prisão, policiais civis apreenderam, na residência do 
apelante, na estante da sala de estar, um cartucho íntegro de munição 
de arma de fogo, calibre 38, marca CBC, conforme auto de fls. 31/32 e 
laudo de fls. 91.  

Impõe-se absolvição do ora apelante em relação ao delito 
tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, uma vez que a conduta 
descrita na sentença passou a se revestir de atipicidade, após o 
advento da Lei n. 11.706/08.  

Na medida em que a munição não era uso restrito e que sua 
apreensão teria se dado no interior da casa do acusado, entendo que a 
conduta do agente estaria amparada pela excludente prevista no art. 32 
da Lei n. 10.826/03.  

Referido texto legal, que entrou em vigor em 23 de dezembro 
de 2003, dispunha em sua redação original que:  

Art. 30 da Lei n. 10.826/03: “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 da Lei n. 10.826/03: “Os possuidores e proprietários de armas de 
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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.”  

O prazo de 180 dias (art. 30) para solicitar o registro da arma 
de fogo foi primeiramente prorrogado até o dia 23 de junho de 2005 (Lei 
n. 11.118/2005), uma segunda vez até o dia 31 de outubro de 2008 (Lei 
n. 11.706/2008) e, finalmente, até o dia 31 de dezembro de 2009 (Lei n. 
11922/09), não tendo havido nova dilação, desde então.  

No que concerne, todavia, ao prazo para solicitar a 
indenização pela entrega espontânea de armas de fogo (art. 32), o 
legislador optou por, após uma primeira prorrogação (até o dia 23 de 
outubro de 2005, nos termos da Lei n. 11), empreender nova alteração 
no texto do art. 32 da Lei n. 10.826/03 (MP n. 417/08, convertida na Lei 
n. 11.706/2008), pela qual se determinou a extinção da punibilidade 
pela eventual posse irregular de boa-fé de arma de fogo, na hipótese 
de haver sua entrega espontânea à autoridade, quando caberá, 
inclusive, pagamento de indenização.  

Art. 32 da Lei n. 10.826/03: “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 atual, dada pela Lei nº 
11.706, de 2008)  

Na medida em que o legislador de 2008 simplesmente deixou 
de estabelecer qualquer prazo para que eventuais possuidores ou 
proprietários de armas de fogo as entreguem às autoridades, passou a 
prevalecer na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que tal 
opção poderá ser por eles exercida a qualquer tempo.  

Assim sendo, conquanto a possibilidade do possuidor 
regularizar o registro da arma tenha se esgotado em dezembro de 
2009, a conduta do agente que vier a ser surpreendido de boa-fé na 
posse irregular de arma de fogo passou a ser considerada atípica, em 
razão de verdadeira abolitio criminis.  

Não se enquadram em tal hipótese apenas aqueles que 
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forem flagrados na posse de arma de uso restrito ou cuja numeração foi 
obliterada ou raspada, uma vez serem tais situações evidentemente 
incompatíveis com a boa-fé.  

Nesse sentido tem decidido o Col. STJ:  

Penal Posse de arma de fogo com numeração raspada Abolitio 

criminis temporária Não ocorrência É típica a conduta de possuir arma de fogo de 
uso permitido com numeração raspada, praticada pelo recorrido em 7/9/2006, pois, 
em relação a esse delito, a abolitio criminis temporária cessou em 24/10/2005 (AgRg 
no REsp 1360541 / MG, Relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, STJ, 6ª 
Turma; data do julgamento: 21 Fev. 2013; publicado: DJe 01 Mar. 2013).  

Não há que ser objetado, tampouco, que a apreensão não 
versaria arma de fogo, mas munição.  

O tipo penal incriminador do art. 12 da Lei n. 10.826/03 prevê 
em seu preceito primário, com efeito, consistir crime a conduta de 
possuir ou manter sob guarda tanto a arma de fogo, como seus 
respectivos acessórios ou munições de uso permitido.  

A excludente prevista no mencionado art. 32 deve ser, pois, 
interpretada extensivamente, de modo que aludido exercício da opção 
de entrega às autoridades abranja, de igual modo, eventuais 
possuidores de munição, desde que esta seja de uso permitido.  

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, absolvendo-se 
o apelante do delito descrito no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, com 
fulcro no art. 386, III, do CPP.  

ROBERTO GRASSI NETO  

RELATOR  
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 Assim decidindo a Egrégia Corte Estadual, por sua 

Colenda 8ª 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): 

 

“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 
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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 

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”. 

 



Recurso Especial nº 0060992-25.2012.8.26.0577 
 

                              Página 10 de 33 

 

 Como já adiantado, o recorrido foi condenado como 

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

Desarmamento), porque no dia 13 de dezembro de 2012, por volta 

das 06:30 horas, na Rua Ceres, 254, Jardim da Granja, na cidade de 

São José dos Campos, possuía no interior de sua residência, cartucho 

de arma de fogo .380 (de uso permitido). 

 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 

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”. 
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 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. 

   

                    Contudo, a regra do artigo 32, que atualmente trata 

apenas da extinção da punibilidade de quem devolve a arma de fogo, 

não pode incidir no presente feito. 

 

 O v. acórdão reconheceu que a posse de munição 

descrita no delito previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento, 

foi descriminalizada, sendo que, em razão do referido art. 32, a posse 

ilegal de munição é atípica independentemente da data em que o fato 

ocorra (fls. 156). 

  

 Mas 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.  
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 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). 

 

 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: 
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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. 

 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 era o prazo conferido 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 
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posse de arma de fogo 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 munição de arma de fogo em sua casa em 13 de 

dezembro de 2012. Se antes disso tivesse feito a entrega, estaria 

extinta sua punibilidade. Como não o fez é perfeitamente punível. 

  

 O Promotor de Justiça de São Paulo WILLIAM TERRA 

DE OLIVEIRA, nos autos da Apelação Criminal nº 1.206.149.3/4 do 

TJSP, comarca de São Sebastião, ao apresentar suas contrarrazões 

ministeriais, bem destacou a questão: 

 

“Com efeito, na casuística prática, podemos ter dois 

contextos fáticos distintos frente à posse de armas de 

fogo sem registro e a ciência por parte do Estado sobre 

tal situação: 

 

a) numa primeira situação o possuidor da arma de 

fogo irregular atende ao estabelecido no artigo 32 

do Estatuto do Desarmamento2 e comparece 

perante o Poder Público para entregar o objeto. 

                                    
2 Diz o art. 32 do Estatuto do Desarmamento: “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) 
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b) em uma outra situação, o possuidor da arma de 

fogo clandestina é descoberto pelo Estado em poder 

do objeto (como no caso dos autos). 

 

Sob nosso ponto de vista, essas situações de fato 

nos remetem a duas situações de direito diferentes: 

 

a) na primeira retira-se a ilicitude da conduta 

daquele que, sabendo ser possível trazer ao 

conhecimento do Estado uma arma ilegal, toma a 

atitude positiva (ativa) de retirar o objeto da 

clandestinidade, comunicando que possui o 

armamento em desacordo com a regulamentação 

legal (situação passiva até então antijurídica até 

aquele momento) através de uma informação aos 

órgãos competentes. 

b) Numa outra situação (ou outro contexto fático) 

temos a hipótese daquele que, por estar em meio 

com problemas com a justiça (como no caso dos 

autos) foi pilhado pelo Estado possuindo um 

armamento clandestino”. 

 

 Assim, o que extingue a punibilidade do agente, com 

base no art. 32 do Estatuto do Desarmamento, é a sua intenção em 
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um contexto determinado. Se a sua conduta for inequívoca, franca, 

de se dirigir ao Órgão Público ou de avisá-lo da posse de uma arma 

de fogo ou de munição, para o fim de devolvê-la, a incidência do tipo 

penal é afastada. 

 

 Porém, se em outras circunstâncias de fato, é 

surpreendido na clandestinidade com uma arma de fogo ou 

munição, de tal sorte que seu comportamento revela a 

ausência da intenção de restituí-la ao Poder Público, a norma 

incriminadora deve incidir. 

 

 Como lembra o ilustre Promotor de Justiça WILLIAM 

TERRA DE OLIVEIRA na aludida manifestação processual: 

 

 “Não é em vão que a lei menciona a 

espontaneidade e a boa-fé. É fundamental destacar 

que o Estatuto do Desarmamento quando trata do 

tema relacionado com a devolução da arma de fogo, 

menciona expressamente a expressão 

“espontaneamente” deixando clara e evidente a 

necessidade de presença desse componente anímico 

para validar a não incidência da norma penal pela 

posse ilegal, ou em outras palavras, para retirar do 

contexto fático seu conteúdo de injusto”. 
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 Prevalecendo entendimento contrário, para se 

reconhecer a abolitio criminis em uma situação em que não está 

presente a espontaneidade ou a boa-fé do agente na entrega da 

arma de fogo ou de munição ao Poder Público, frise-se, estar-se-ia 

negando vigência ao artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, conclusão 

absurda, que não pode se sustentar nestes autos ou na 

jurisprudência. 

 

 Como a apreensão da munição não decorreu de 

uma conduta espontânea do agente, mas de sua guarda 

clandestina, o recorrido não pode ser beneficiado com a 

inexistente “abolitio criminis” do art. 32 da Lei nº 

10.826/2003. 

  

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

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

ars. 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 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 287.377 - MG (2013⁄0032522-6),  relator 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, j. 27/03/2014, DJe 

07/04/2014 (acórdão paradigma - cópia autenticada em anexo), assim 

decidiu: 

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO 

AGRAVADA. POSSE DE MUNIÇÃO. RECONHECIMENTO DE 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO 

APÓS  31 DE DEZEMBRO DE 2009. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

LESIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. O agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos 

que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento 

ao agravo regimental. 

2. Na esteira dos precedentes da Quinta Turma deste Tribunal, não resta dúvida 

que a conduta atribuída ao agravante não está acobertada pelo manto da abolitio 

criminis. O prazo máximo para o reconhecimento da referida causa de extinção 

da punibilidade é 31 de dezembro de 2009. 

3. A tese defensiva de violação ao princípio da lesividade, alegada 

exclusivamente na interposição do agravo regimental, não merece conhecimento 

por caracterizar inovação recursal. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 287.377/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014) 
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  Transcreve-se a seguir o inteiro teor do v. aresto da Corte 

Superior: 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 287.377 - MG (2013⁄0032522-
6) 
  
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE 
AGRAVANTE : JOSÉ EDUARDO SOA ES 

ADVOGADO : MIRIAM APARECIDA DE LAET MARSIGLIA - 
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EMENTA 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO 
AGRAVADA. POSSE DE MUNIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE 
DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO APÓS  31 DE 
DEZEMBRO DE 2009. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. 
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. O agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos 
que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao 
agravo regimental. 
2. Na esteira dos precedentes da Quinta Turma deste Tribunal, não resta dúvida que a 
conduta atribuída ao agravante não está acobertada pelo manto da abolitio criminis. 
O prazo máximo para o reconhecimento da referida causa de extinção da punibilidade 
é 31 de dezembro de 2009. 
3.A tese defensiva de violação ao princípio da lesividade, alegada exclusivamente 
na interposição do agravo regimental, não merece conhecimento por caracterizar 
inovação recursal. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, Laurita Vaz e Jorge Mussi 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Brasília (DF), 27 de março de 2014 (data do julgamento). 
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MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator 
  
  
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 287.377 - MG (2013⁄0032522-
6) 
  

  

RELATÓRIO 

  

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

Trata-se de agravo regimental interposto por José Eduardo Soares, com fulcro nos 
arts. 258 e 259 do RISTJ, no intuito de ver reformada decisão monocrática da minha 
lavra (fls.  242⁄246), por meio da qual neguei provimento ao agravo em recurso 
especial. 

Confira-se a ementa da decisão: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMINAL. PORTE ILEGAL 
DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO 
CRIMINIS TEMPORÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. 
APREENSÃO DOS PROJETEIS APÓS ESGOTADO O PRAZO PARA A 
ENTREGA ESPONTÂNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 
  

No presente recurso (fls. 253⁄259), o agravante sustenta que "a posse de munição, sem 
qualquer arma de fogo correspondente, é impossível de causar dano a bens jurídicos 
fundamentais, tais como a vida, o patrimônio e a integridade física, portanto, a posse 
de munição não pode ser considerada uma conduta criminosa, já que sem arma de 
fogo é totalmente impossível que a simples posse de munição tenha capacidade de 
colocar em perigo algum bem jurídico tutelado" (fl. 258). Aduz, ainda,que a 
manutenção da condenação viola o princípio da intervenção mínima, assim como o 
julgamento monocrático do recurso vilipendia o princípio da colegialidade. 

Pugna, assim, pela reconsideração ou pelo provimento da irresignação no órgão 
colegiado. 

É o relatório. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 287.377 - MG (2013⁄0032522-
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6) 
  

  

VOTO 

  

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR): 

O recurso não merece prosperar. 

No tocante à preliminar de nulidade da decisão monocrática, registre-se que não viola 
o princípio da colegialidade a apreciação unipessoal, pelo relator, do mérito do 
recurso, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, bem como 
observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do SupremoTribunal 
Federal. 

Nesse sentido: 

A - AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL 
CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS (ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL). CRIME OMISSIVO 
PRÓPRIO. EXIGÊNCIA APENAS DO DOLO GENÉRICO. MATÉRIA DE 
DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 07⁄STJ. 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O julgamento do recurso especial conforme o art. 557, § 1º-A, do CPC não ofende 
os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, se observados os 
requisitos recursais de admissibilidade, os enunciados de Súmulas e a 
jurisprudência dominante do STJ. 
2. 'Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator 
pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC' (AgRg no REsp 
819.728⁄RN, Rel. Min. CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO 
DO TJ⁄SP), DJe 02.03.2009). 
3. Não incide a Súmula 07 do STJ quando a matéria questionada for de direito e os 
fatos delineados pelas instâncias ordinárias se revelarem incontroversos, de modo a 
permitir, na via especial, uma nova valoração jurídica, com a correta aplicação do 
Direito ao caso concreto. 
4. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a 
caracterização do delito de apropriação indébita previdenciária, basta o dolo genérico, 
já que é um crime omissivo próprio, não se exigindo, portanto, o dolo específico do 
agente de se beneficiar dos valores arrecadados dos empregados e não repassados à 
Previdência Social (animus rem sibi habendi). 
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5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp nº 868.944⁄CE, 
Relator o Desembargador convocado do TJ⁄RS VASCO DELLA GIUSTINA, DJe de 
12⁄9⁄2011.) 
  
B - PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO 
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 557, § 1º, DO CPC C.C. 3º 
DO CPP. ART. 
38 DA LEI 8.038⁄90. POSSIBILIDADE. EC 45⁄04. CELERIDADE PROCESSUAL. 
DECISÃO RATIFICADA. 
1. Em princípio, não viola o princípio da colegialidade o julgamento monocrático 
proferido pelo relator que dá provimento ao recurso, nos termos do art. 557, § 1º, do 
CPC c.c. 3º do CPP e art. 38 da Lei 8.038⁄90, quando a decisão recorrida estiver em 
manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior. 
2. A Emenda Constitucional 45⁄04 preconiza que 'a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação', especialmente, nas hipóteses adequadas a 
decisão monocrática. 
3. Determinado o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o 
redimensionamento da pena aplicada ao recorrido, como entender de direito, 
ratificando a decisão de fls. 356⁄359, pelos seus próprios fundamentos. (REsp nº 
902.665⁄MG, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,  DJe de 3⁄8⁄2009.) 
  

Além disso, a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, no julgamento de agravo 
regimental, supera eventual violação ao princípio da colegialidade. 

A propósito, confira-se: 

AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR 
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM 
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO MANTIDO COM BASE NA 
JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA DESTA CORTE. 
1. De registrar, inicialmente, que o julgamento monocrático, com fundamento em 
precedentes de uma das Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte, não viola o 
disposto no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil, ou o art. 38 da Lei nº 
8.038⁄90. 
2. Ademais, o cabimento do recurso de agravo regimental das decisões singulares 
proferidas pelo relator, afasta a alegada ofensa ao princípio da colegialidade. 
3. Inexistindo divergência na Sexta Turma deste Tribunal quanto à possibilidade de 
concessão de liberdade provisória a acusado de crime hediondo ou equiparado, nas 
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hipóteses em que não estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de 
Processo Penal, não há razão para modificar a decisão agravada, que deve ser mantida 
por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.163.453⁄RS, 
Relator o Ministro OG FERNANDES, DJe de 1º⁄3⁄2010.) 

No mérito, não obstante os esmerados argumentos expendidos pelo agravante, estes 
não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada: 

Trata-se de agravo interposto por José Eduardo Soares contra inadmissão, na origem, 
de recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição 
da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
Consta dos autos que o agravado foi condenado por infração ao art. 12 da Lei n. 
10.826⁄03, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, mais pagamento de 
10 (dez) dias-multa. 
Irresignada a defesa apelou pleiteando a absolvição, ao argumento de que a simples 
posse de munição não pode ser considerada crime, pois carece de lesividade. 
O recurso não foi provido, por maioria, haja vista o Desembargador Vogal entender 
possível o reconhecimento da abolitio criminis temporária. Nesse contexto, foram 
manejados embargos infringentes, não acolhidos, nos termos do acórdão de fls. 
179⁄193, assim ementado: 
EMBARGOS INFRINGENTES- POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO - LEI N° 
11.922⁄09 - ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 30 DA LEI N°. 10.826⁄03 -
 ABOLITIO CRIMINIS DA CONDUTA DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO E MUNIÇÃO ATE 31.12.2009 - CONDUTA PRATICADA FORA DO 
PERÍODO - TIPICIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. -E típica a 
conduta daquele que tinha em sua residência posse de munição em 08⁄10⁄2010, isto é, 
fora do período de abrangência da abolitiocriminis prevista pela Lei n° 10.826⁄03, 
alterada pela Lei n° 11.922⁄09, qual seja, de 23 de dezembro de 2003 a 31 
de dezembro de 2009. (fl. 183) 
  
Inconformada, a defesa interpôs recurso especial alegando violação aos art. 2º e 107 
do Código Penal. Sustentou, em síntese, que a conduta de manter 10 munições de 
calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal, em 08⁄10⁄2010, 
seria atípica, pelo reconhecimento da abolitio criminis. 
O Tribunal de origem indeferiu o processamento do recurso especial, por vislumbrar a 
incidência do enunciado n. 83⁄STJ. 
O Ministério Público Federal opinou, no parecer de fls. 238⁄240, pelo não provimento 
do recurso. 
Brevemente relatado, decido. 
A irresignação merece prosperar. 
Com efeito, com relação à abolitio criminis temporária, impende asseverar que a Lei 
nº 10.826⁄2003, ao ser editada, estabeleceu condição suspensiva para que os 
possuidores de arma de fogo, munição ou artefato explosivo de uso permitido ou 
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restrito pudessem obter o seu registro, possibilitando, outrossim, no mesmo prazo, 
aentrega à Polícia Federal dos artefatos registrados ou não, desde que de forma 
espontânea. 
Entretanto, a Lei nº 10.884, de 17⁄6⁄2004, estabeleceu que o termo inicial da contagem 
do prazo para o pedido de registro ou para entrega das armas seria a publicação do 
decreto que regulamentasse os arts. 30 e 32 da Lei nº 10.826⁄2003, não ultrapassando 
a data limite de 23 de junho de 2004. A Lei nº 11.118, de 19⁄5⁄2005, prorrogou o prazo 
acima para 23⁄6⁄2005, advindo, ainda, a Lei nº 11.191, de 10⁄11⁄2005, que adiou o 
termo final para 23⁄10⁄2005. 
Diante disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de 
considerar atípica a conduta de posse irregular de arma de fogo, munição e explosivo, 
tanto de uso permitido quanto de uso restrito, praticada no período de 23⁄12⁄2003 a 
23⁄10⁄2005 (cf. HC nº 95.945⁄SC, relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe 08⁄02⁄2010). 
Em 19⁄6⁄2008, foi editada, ainda, a Lei nº 11.706, modificando novamente a redação 
dos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento. 
A propósito: 
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 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 se vê, a prorrogação do período para a regularização do artefato não abarcou os 
possuidores de arma de fogo, munição e explosivos de uso restrito, referindo-se a 
nova redação do art. 30 da Lei nº 10.826⁄2003 apenas aos possuidores e proprietários 
de armamento de uso permitido. Em razão disso, esta Corte firmou orientação no 
sentido de que a prorrogação do prazo para 31⁄12⁄2008 apenas abarcou os possuidores 
de artefatos de uso permitido - Medida Provisória n.º 417, de 31⁄1⁄2008 - não mais 
abrangendo a posse de arma de fogo, munição e explosivo de uso restrito. 
A Lei nº 11.922, de 13⁄4⁄2009, por seu turno, prorrogou o prazo acima para 
31⁄12⁄2009, porém, abrangendo apenas a posse de arma de fogo de uso permitido. Por 
fim, tem-se que o Decreto nº 7.473⁄2011 e a Portaria nº 797⁄2011 não estenderam o 
período de entrega dos armamentos de uso permitido. Tais normas apenas se aplicam 
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àqueles que entregaram espontaneamente as armas à Polícia Federal, não abrangendo 
o possuidor ou proprietário que mantiver o artefato ilegalmente em sua posse ou 
propriedade. 
Nesse sentido: 
  
A - AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA DE 
FOGO DE USO RESTRITO OCORRIDA EM 16⁄1⁄2009. PERÍODO NÃO 
ABRANGIDO PELA VACATIO LEGIS INDIRETA. ABOLITIO CRIMINIS QUE 
NÃO SE OPERA. 
1. A abolitio criminis, para a posse de armas e munições de uso permitido, restrito, 
proibido ou com numeração raspada, tem como data final o dia 23 de outubro de 
2005. Desta data até 31 de dezembro de 2009, somente as armas⁄munições de uso 
permitido (com numeração hígida) e, pois, registráveis, é que foram abarcadas 
pelaabolitio criminis. 
2. No presente caso, a conduta atribuída à agravante - posse ilegal de arma proibida 
ocorrida em 16⁄1⁄2009 - não foi alcançada pela abolitio criminis temporária, não 
havendo que se falar em atipicidade da conduta. 
3. Não trazendo a agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento 
anteriormente firmado, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios 
fundamentos. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no REsp nº 1.362.425⁄MG, relator o Ministro OG FERNANDES, DJe 
21⁄06⁄2013) 
  
B - HABEAS CORPUS. (...). 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. 
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 
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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 n.º 243.759⁄SP, relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe de 9⁄10⁄2012.) 
  
Diante de tais considerações, não há se falar que a conduta do recorrido foi abarcada 
pela abolitio criminis temporária, pois a posse irregular das munições de uso 
permitido perdurou até 08⁄10⁄2010, quando não estava mais em vigor a vacatio 
legis temporária para a hipótese. 
Inconteste, portanto, que o acórdão impugnado está em consonância com 
jurisprudência desta Corte, situação que atrai a incidência do enunciado nº 83 da 
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4º, II, a, do Código de Processo Civil c⁄c art. 
3º do Código de Processo Penal, conheço do agravo para negar-lhe provimento. 
  

No que tange às considerações quanto à atipicidade da conduta por ausência de 
lesividade, verifico que o tema foi suscitado de forma inédita na interposição do 
agravo regimental, não merecendo, assim, conhecimento. Isso porque as proposições 
deduzidas pela primeira vez no regimental caracterizam manifesta inovação recursal, 
procedimento vedado por esta Corte. 

A propósito, veja-se: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. INOVAÇÃO 
RECURSAL. INVIABILIDADE. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
DELAÇÃO PREMIADA OU PERDÃO JUDICIAL. LEI N.º 9.807⁄99. AUSÊNCIA 
DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
RECONHECIMENTO DE TRÊSCAUSAS DE AUMENTO DE PENA. 
ACRÉSCIMO FIXADO EM 1⁄2 (METADE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, 
DESPROVIDO. 
1. Alegação estranha às razões do recurso especial e à motivação da decisão 
agravada não deve ser apreciada nesta sede, uma vez que se trata de indevida 
inovação recursal. 
(...) 
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg 
no REsp 1254534⁄PR, Rel. a Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 
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30⁄04⁄2013) 
  

Assim, em face da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos da 
decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo 
prosperar o presente recurso. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

É como voto. 

  
  
  
CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
QUINTA TURMA 
AgRg   no 
Número Registro: 2013⁄0032522-6  

PROCESSO 
ELETRÔNICO 

AREsp 287.377 ⁄ 
MG 

  
Números Origem:  10637100083822001  10637100083822002  10637100083822003  
10637100083822004  637100083822  83822302010 
  
MATÉRIA CRIMINAL 

EM MESA JULGADO: 27⁄03⁄2014 

    
Relator 
Exmo. Sr. Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE 
  
Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE 
  
Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
  
Secretário 
Bel. LAURO ROCHA REIS 
  
AUTUAÇÃO 
  
AGRAVANTE : JOSÉ EDUARDO SOARES 
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ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

    DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
  
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - 
Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas 
Afins 
  
AGRAVO REGIMENTAL 
  
AGRAVANTE : JOSÉ EDUARDO SOARES 

ADVOGADO : MIRIAM APARECIDA DE LAET MARSIGLIA - 
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
  
CERTIDÃO 
  
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 
  
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental." 
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, Laurita Vaz e Jorge Mussi 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 
  

 

 

 

 Como se vê, emerge a divergência jurisprudencial pela 

prolação do julgado do Egrégio Tribunal Paulista. 

 

3.1. - O CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS. 
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 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 munição arma de fogo de uso permitido em residência (art. 12 da lei n. 

10.826/2003) após 31/12/2009, em face das regras dos arts. 30 e 32 do mesma 

Lei. 

 Entendeu a Turma Julgadora recorrida: 

    “Na medida em que o legislador de 2008 simplesmente deixou 
de estabelecer qualquer prazo para que eventuais possuidores ou 
proprietários de armas de fogo as entreguem às autoridades, 
passou a prevalecer na doutrina e na jurisprudência o 
entendimento de que tal opção poderá ser por eles exercida a 
qualquer tempo.  

 Assim sendo, conquanto a possibilidade do possuidor 
regularizar o registro da arma tenha se esgotado em dezembro de 
2009, a conduta do agente que vier a ser surpreendido de boa-fé 
na posse irregular de arma de fogo passou a ser considerada 
atípica, em razão de verdadeira abolitio criminis.  

 Não se enquadram em tal hipótese apenas aqueles que forem 
flagrados na posse de arma de uso restrito ou cuja numeração foi 
obliterada ou raspada, uma vez serem tais situações 
evidentemente incompatíveis com a boa-fé.  

 Nesse sentido tem decidido o Col. STJ:  

Penal Posse de arma de fogo com numeração raspada Abolitio criminis 

temporária Não ocorrência É típica a conduta de possuir arma de fogo de uso 
permitido com numeração raspada, praticada pelo recorrido em 7/9/2006, 
pois, em relação a esse delito, a abolitio criminis temporária cessou em 
24/10/2005 (AgRg no REsp 1360541 / MG, Relatora Ministra Alderita Ramos 
de Oliveira, STJ, 6ª Turma; data do julgamento: 21 Fev. 2013; publicado: DJe 
01 Mar. 2013).  
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 Não há que ser objetado, tampouco, que a apreensão não 
versaria arma de fogo, mas munição.  

 O tipo penal incriminador do art. 12 da Lei n. 10.826/03 prevê 
em seu preceito primário, com efeito, consistir crime a conduta de 
possuir ou manter sob guarda tanto a arma de fogo, como seus 
respectivos acessórios ou munições de uso permitido.  

 A excludente prevista no mencionado art. 32 deve ser, pois, 
interpretada extensivamente, de modo que aludido exercício da 
opção de entrega às autoridades abranja, de igual modo, eventuais 
possuidores de munição, desde que esta seja de uso permitido” (fls. 
156/157).   

 

  Enquanto para o julgado paradigma colacionado: 

  “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. 
 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. 
 (...)  
 Diante de tais considerações, não há se falar que a conduta 
do recorrido foi abarcada pela abolitio criminis temporária, pois a 
posse irregular das munições de uso permitido perdurou 
até 08⁄10⁄2010, quando não estava mais em vigor a vacatio 
legis temporária para a hipótese.” 
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   Saliente-se que, no presente caso (objeto do 

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

aconteceu em  13 de dezembro de 2012. 

   Em síntese a r. decisão recorrida afirmou que 

a posse de munição em residência é atípica independentemente da 

data em que ocorra : “conquanto a possibilidade do possuidor regularizar 

o registro da arma tenha se esgotado em dezembro de 2009, a conduta do 

agente que vier a ser surpreendido de boa-fé na posse irregular de arma de 

fogo passou a ser considerada atípica, em razão de verdadeira abolitio 

criminis (...) A excludente prevista no mencionado art. 32 deve ser, pois, 

interpretada extensivamente, de modo que aludido exercício da opção de 

entrega às autoridades abranja, de igual modo, eventuais possuidores de 

munição, desde que esta seja de uso permitido” (fls. 156/157).  Por 

outro lado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido 

diametralmente oposto, assentando que o “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. 

 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. (...)  Diante de tais considerações, não há se falar 
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que a conduta do recorrido foi abarcada pela abolitio criminis temporária, 

pois a posse irregular das munições de uso permitido perdurou 

até 08⁄10⁄2010, quando não estava mais em vigor a vacatio legis temporária 

para a hipótese”.  

    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 

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 LUCIANO GOMES DE AZEVEDO.  

 

São Paulo, 10 de julho de 2014. 
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    PROCURADORA DE JUSTIÇA 

 

 

  VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES 
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