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APELAÇÃO  CRIME.  PORTE  DE  ARMA  DE
FOGO.  CONDENAÇÃO.  INCONFORMISMO
DEFENSIVO.  ARTEFATO  QUE  ERA
TRANSPORTADO  NO  VEÍCULO  EM  VIA
PÚBLICA.   VACATIO  LEGIS.  ABOLITIO
CRIMINIS  TEMPORÁRIA  QUE  INCIDE  TÃO-
SOMENTE  AO  TIPO  PENAL  DE  POSSE  DE
ARMA DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO,  NÃO
ABARCANDO  O  PORTE.  SUPLICA  PELO
RECONHECIMENTO  DO  AUTOMÓVEL  COMO
EXTENSÃO DE DOMICILIO. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO.

A abolitio criminis temporária efetuada pelo art. 30
da  Lei nº 10.826/2003 incide tão somente sob a
posse de arma de  fogo, ou seja, sob a conduta do
agente que mantém a arma de fogo no local da
residência  ou  do  trabalho  (art.  12  da  Lei  nº
10.826/2003).

Não se cogita,  a possibilidade de se considerar o
automóvel de propriedade do réu como extensão
de seu domicílio à descaracterizar o porte ilegal de
arma de fogo,  reiterando o fato de que o réu a
transportava sem autorização legal para tanto.

Restando demonstrada a autoria e materialidade
do delito, a condenação do ora apelante é medida
que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
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da Paraíba, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR.  

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Antonio Bezerra

de Lima Segundo(fl.180), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da

2ª  Vara  da  Comarca  de  Mamanguape  (fls.  154/156  e  174/175),  que  o

condenou a uma pena de 02 (dois) anos e 03(três) meses de reclusão pela

prática do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003,  substituída por

duas restritivas de direito.

Em suas razões às fls.181/181, o Apelante sustenta atipicidade da

conduta praticada, por ser acobertada pela "vacatio legis", argumentando  que

a  arma  de  fogo  foi  encontrada  dentro  de  seu  veículo,  extensão  de  seu

domicílio. Ao final, roga por absolvição.

Contrarrazoando  o  recurso  (fls.187/189),  o  Ministério  Público

pugna pelo desprovimento do apelo. 

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do

recurso interposto (fls.194/197).

É o relatório. 

V O T O: 

O representante do Ministério Público com exercício na 2ª Vara da

Comarca de Mamanguape ofertou denúncia contra Antonio Bezerra de Lima

Segundo  por ter ele no dia 10 de janeiro de 2007, por volta das 19h30min, na

rodovia BR 101, KM 38, no porto da Polícia Rodoviária Federal sido preso em

Desembargador João Benedito da Silva
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flagrante delito, portando arma de fogo calibre 380, marca Taurus, contendo

sete  munições  intactas,  sendo  03(três)  pontas  ocas  e  04(quatro)  pontas

ogivais, nº de série KOD65554, sem que para isso tivesse autorização legal.

Segue  a  exordial  afirmando  que  naquele  dia,  o  denunciado

encontrava-se no interior do veículo ww Gol de placa MXK7424/RN, cor verde

ano 1999, na companhia de outros três ocupantes quando citado veiculo foi

abordado por policiais rodoviários. Ato continuo, feita a revista no veículo foi

encontrada,  dentro  do  porta  luvas,  a  arma  supra  caracterizada,  quando  o

acusado denunciou-se proprietário da mesma.

Por fim, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 14 da

Lei 10.826/03.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado  julgou procedente a

Pretensão Punitiva Estatal, para condenar o  réu e ora apelante a uma pena de

02 (dois) anos e 06(seis) meses de reclusão e  60(sessenta) dias-multa,

pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei nº. 10.826/2003.

Posteriormente,  a  defesa  interpôs  Embargos  de  Declaração,

sendo  acolhido  em  parte  para  tão  somente  reconhecer  a  atenuante  da

confissão(CP,  art.65,  inc.  III,  al.  “d”),  reduzindo-a  para   02  (dois)  anos  e

03(três) meses de reclusão, tornando-a definitiva(fls.174/175).

Inicialmente, importante esclarecer que não houve qualquer tipo

de questionamento, por parte da defesa, a respeito da materialidade e autoria

delitiva, tendo o acusado, inclusive, confessado a prática ilícita.

Dessa  forma,  versa  o  inconformismo  do  apelante unicamente

sobre  a  alegação de que a  sua conduta  é atípica  por  ser  acobertada pela

"vacatio legis", sob o fundamento de que a arma de fogo foi encontrada dentro

do veículo, sendo extensão de seu domicílio. Ao final, roga por absolvição.

Desembargador João Benedito da Silva
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No entanto, sem razão.

Como visto, o réu foi denunciado e  condenado como incurso nas

sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por esta portando, ilegalmente, em

seu automóvel arma de fogo, sem que tivesse autorização legal. 

Com efeito, sabe-se que  a abolitio criminis temporária a qual se

reporta  o  Apelante,  que  se  referem  os  arts.  30  a  32  da  Lei  10.826/2003,

estendida até  o  dia  31  de dezembro de 2009,  por  força  do art.  20  da Lei

11.922/2009, não se aplica aos crimes de porte de arma, conduta praticada

pelo  apelante,  mas,  exclusivamente,  aos delitos  de  posse de arma de que

tratam os arts. 12 e 16 do Estatuto do desarmamento.

Nesse sentido o entendimento dos Tribunais:

 a vacatio legis estabelecida pelos artigos 30 e 32
da Lei nº 10.826/2003, para a regularização das
armas  dos  seus  proprietários  e  possuidores,  é
reconhecida  hipótese  de  abolitio  criminis
temporalis e aplica-se retroativamente aos delitos
de  posse de arma praticados sob a vigência da
Lei  nº  9.437/97.  Tal  compreensão,  todavia,
somente abrange as hipóteses de posse de arma
de fogo, assim compreendidas aquelas em que a
arma está na residência ou no local de trabalho
do  acusado,  configurando-se  o  porte,  não
abrangido pela vacatio legis, se apreendida em
local  diverso. STJ  -  (HC  84.034/MG,  Rel.
Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta
Turma, julgado em 01/12/2009, DJe 05/04/2010).

O prazo concedido nos arts. 30 e 32 do Estatuto
do  Desarmamento  para  que  possuidores  e
proprietários  de  arma  de  fogo  regularizem  a
situação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
por meio do registro ou entrega da arma à Polícia
Federal, restringe-se às hipóteses de  posse de
arma,  previstas  nos  arts.  12  e  16  da  Lei
10.826/03, que  não se confunde com o porte,

Desembargador João Benedito da Silva
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previsto no art. 14 da citada norma. Precedentes.
(AgRg  no  REsp  971.393/RS,  Rel.  Ministro 
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em
29/11/2007, DJ 07/02/2008 p. 1.).

"HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NA VIGÊNCIA
DA  LEI  9.437/97.  ABOLITIO  CRIMINIS
INEXISTENTE. VACATI0 LEGIS DOS ARTS. 30 E 32
DA  LEI  10.826/03  INAPLICÁVEL,  NA  HIPÓTESE.
PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1. A
Lei 10.826/03 não aboliu o crime de porte ilegal de
arma de fogo e munições, anteriormente regulado
pelo  art.  10  da  Lei  9.437/97,  prevendo-o,
expressamente,  agora  nos  arts.  12,  14  e  16,
inclusive  com  alteração  da  pena  máxima  para
maior,  inexistente,  assim,  a  abolido  criminis  do
referido delito. 2. Esta Corte firmou o entendimento
de ser atípica a conduta apenas no concernente ao
crime de posse irregular de arma de fogo, tanto de
uso permitido (art. 12) quanto de uso restrito (art.
16), no período  estabelecido nos arts. 30 e 32 da
Lei 10.826/03, que permitiu a entrega das armas à
Polícia  Federal  mediante  indenização  ou  a  sua
regularização.  A conduta de portar  arma de fogo
sem  autorização  ou  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar, que ensejou a
condenação  do  impetrante/paciente,  continuou
típica e não foi  abrangida pela descriminalização
temporária. 3. Parecer do MPF pela denegação da
ordem. 4. Ordem denegada."(STJ. HC 71821 / MG.
Relator:  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO.
QUINTA TURMA. DJ 19.11.2007 p. 253). Grifo nosso.

Os prazos estabelecidos nos arts. 30 e 32 da Lei
nº  10.826/3  aplicam-se  somente  ao  delito  de
posse ilegal de arma de fogo, capitulado em seu
art. 12. Logo,  não há que se falar em abolitio
criminis  temporalis  das  condutas  tipificadas
no  art.  14”.TJDFT-(20040310124675APR,
Relator  Getulio  Pinheiro,  2ª  Turma  Criminal,
julgado em 24/09/2009, DJ 17/11/2009 p. 129).

Por outro lado, ao contrário do que aduz o ora apelante, o veiculo

não pode ser considerado como extensão de sua residência, haja vista ser  a

detenção de arma de fogo dentro de automóvel considerada como porte.

Desembargador João Benedito da Silva
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A propósito, confira-se precedente dos Tribunais:

PENAL – HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE
ARMA  DE  FOGO  –  PRETENSÃO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  POSSE  ILEGAL  DE
ARMA DE FOGO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EM  VIRTUDE  DO  CRIME  TER  SIDO  COMETIDO
DURANTE  A  VACATIO  LEGIS  INDIRETA  –  O
ENCONTRO  DA  ARMA  DENTRO  DE  UM
CAMINHÃO  NÃO  CONFIGURA  ENCONTRO
DENTRO  DA RESIDÊNCIA  –  CAMINHÃO  QUE  É
MERO  INSTRUMENTO  DE  TRABALHO.  ORDEM
DENEGADA.-Se  o  delito  é  de posse  de  arma de
fogo e ocorreu dentro do prazo da vacatio legis
indireta, a pena deve ser extinta, mas tal causa de
extinção não se estende ao porte de arma de fogo
encontrada  dentro  do  caminhão  que  o  paciente
dirigia. -O conceito de residência não se confunde
com  o  de  veículo-caminhão,  pois  este  é  mero
instrumento de trabalho. -Ordem denegada.” (STJ.
HC  116.052/MG,  Rel.  Ministra   JANE  SILVA
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/MG),
SEXTA  TURMA,  julgado  em  20/11/2008,  DJe
09/12/2008)

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO  -  PRETENDIDA  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO -  ALEGADA EXTENSÃO DA RESIDÊNCIA -
IMPOSSIBILIDADE  -  ARMA  ENCONTRADA  NO
INTERIOR  DO  VEÍCULO  -  APLICABILIDADE  DO
ART.  14  DA  LEI  N.  10.826/03  - RECURSO
IMPROVIDO.(TJ-MS - ACR: 25877 MS 2007.025877-
4, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data
de Julgamento: 26/09/2007, 2ª Turma Criminal, Data
de Publicação: 05/10/2007)

Dessa forma, afasta-se a possibilidade de absolvição pleiteada

pelo  apelante, uma vez que a conduta de portar arma de fogo sem autorização

ou  em desacordo  com determinação legal  ou  regulamentar,  que ensejou a

condenação  do  acusado,  continuou  típica  e  não  foi  abrangida  pela

descriminalização temporária. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Escorreita,  portanto  a  condenação do apelante  nos termos  da

sentença condenatória.

Face ao exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao recurso,  mantendo

a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

      Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira

Filho,  Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento,  além do

Relator,   o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des. Carlos

Martins Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.José Roseno Neto,

Procurador do Justiça.

         Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


