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DECISÃO MONOCRÁTICA (liminar): Trata-se de Mandado de Segurança, com
pedido de medida liminar, impetrado pelo Ministério Público Federal contra ato do
Juízo Federal da 5ª VF de Foz do Iguaçu/PR que  acolheu pedido formulado pelo
Delegado  de  Polícia  Federal  e  determinou  a  destinação  das  armas  e  munições
apreendidas nos autos, por doação, à Delegacia de Polícia Federal, para o uso em suas
operações policiais oficiais. Refere o impetrante que ao receber a denúncia o Juízo a
quo havia asseverado que as armas e munições deveriam ser destinadas ao Comando
do  Exército,  nos  termos  do  artigo  25  da  Lei  10.826/2006  e  da  Resolução  CNJ
134/2011.  Entretanto,  tendo a  autoridade  policial  representado  pela  doação  direta
daqueles itens à autoridade policial federal, foi reconsiderada a decisão e deferido o
pedido.  Sustenta  que  a  obediência  ao  Estatuto  do  Desarmamento  implicaria  na
destinação  das  armas  de  fogo  e  munições  ao  comando  do  Exército  para,  em
procedimento adequado, decidir pela destruição ou doação aos órgãos de segurança
pública ou às Forças Armadas, conforme prevê o art. 25 da Lei 10.826/03. Argumenta
que os armamentos e as munições podem ser destinadas aos órgãos de segurança
pública, no entanto, tal destinação deve ser coordenada pelo Comando do Exército,
após  o  procedimento  adequado  e  parecer  favorável,  o  que  não  ocorreu  no  caso
concreto, já que o pedido foi negado pelo Exército. Destaca que no mesmo sentido é
a Resolução nº 134/2011 do CNJ. Alega que o juiz da causa não possui competência
para deliberar sobre eventual doação de armas apreendidas. Aduz que se o Exército
Brasileiro nega a doação de tais armas, como ocorreu no caso dos autos, trata-se de



ato  administrativo  exarado  no  exercício  de  suas  funções  administrativas,
consubstanciando matéria alheia ao objeto desta ação penal e que, assim, deve ser
tratada nas respectivas vias cíveis adequadas. Colaciona precedentes deste Tribunal,
do STJ  e do TRF da 3ª  Região.  É  o  relatório.  Decido.  A decisão impugnada foi
proferida no bojo da ação penal nº 5004043-27.2016.4.04.7002/PR em que se imputa
aos  denunciados  a  prática  do  delito  previsto  no  artigo  18  e  19,  ambos  da  Lei
10.826/03 c/c artigo 29 do Código de Penal. Foram apreendidas no inquérito policial:
a)  5  pistolas  marca  Smith  &  Wesson,  modelo  M&P9,  calibre  9mm,  com  as
numerações de série suprimidas; b) 1 pistola marca Sarzilmaz, modelo ST10, calibre
9mm,  com  numeração  parcialmente  raspada;  c)  1  pistola  marca  Bersa,  modelo
Thunde 9 PRO, calibre 9mm, numeração F35822; d) 1 pistola marca Bul, modelo G-
CHEROKEE  FULL  SIZE  9MM,  calibre  9mm,  numeração  CP-13895;  e)  14
carregadores de pistola da marca Smith & Wesson; f) 3 carregadores de pistola da
marca Sarzilmaz; g) 1 carregador de pistola da marca Bersa; h) 2 carregadores de
pistola da marca Bul. A decisão do MM. Juiz Federal Edilberto Barbosa Clementino
que acolheu o pedido do Delegado de Polícia Federal em Foz do Iguaçu está assim
fundamentada  (ev.  122 da ação penal),  verbis: Trata-se de pedido formulado pelo
Delegado de Polícia Federal, ev. 113, de destinação das armas de fogo e munições
apreendidas no inquérito policial em favor da referida entidade federal, pedido com o
qual  anuiu  o  Ministério  Público  Federal  (ev.  119).  Nos  termos  do  artigo  1º  da
Resolução  134,  de  21  de  junho  de  2011  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  que
determina que "(...) as armas de fogo e munições apreendidas nos autos submetidos
ao  Poder  Judiciário  deverão  ser  encaminhadas  ao  Comando  do  Exército,  para
destruição ou doação, nos termos previstos no art. 25 da Lei nº 10.826, de 2003, após
a elaboração do respectivo laudo pericial, intimação das partes sobre o seu resultado
(...)". Sem olvidar do que determina o caput do referido artigo 25, mormente no que
atine  ao  encaminhamento  das  armas,  acessórios  ou  munições  apreendidos  ao
Comando do Exército, entendo que um dos escopos de tal remessa é exatamente o de
garantir sua destinação, por doação, aos órgãos públicos de segurança, como é o caso
das descentralizadas dos Departamentos de Polícia Federal, da Polícia Militar, e de
Polícia  Rodoviária  Federal,  por  meio  de  perdimento  em  favor  da  instituição
beneficiada, decretada pelo juiz competente, conforme preleciona o § 2° do artigo em
comento. Conquanto a doação de armas, acessórios ou munições deva se operar na
forma do regulamento da Lei n° 10.826/03, o Decreto n° 5.123/04, que regulamenta
aquela lei, não foi atualizado no tocante à possibilidade de destinação, por doação,
aos órgãos públicos de segurança, mantendo,  em seu artigo 65,  § 1°,  a vedação à
doação das armas às instituições policiais e se mostrando, assim, ilegal nesse aspecto.



Destarte,  à  luz  dos  fundamentos  expendidos,  as  armas  e  munições  apreendidas
(descritas nos itens 1 e 5 do Auto de Apreensão- Evento 1-P_FLAGRANTE1, tela 8,
e-Proc  nº5002967-65.2016.4.04.7002)  deverão  ser  destinadas,  por  doação,  à
Delegacia de Polícia Federal, para o uso em suas operações policiais oficiais. Quando
do recebimento das armas pela autoridade policial, estas deverão receber gravação do
respectivo  número  de  patrimônio,  devendo  este  Juízo  ser  informado  não  logo
efetivada tal providência. Intime-se o Delegado de Polícia Federal. Ciência ao MPF.
Observo  que  ao se manifestar  sobre  o  pedido  do Delegado,  o  Ministério  Público
Federal opinou pelo indeferimento deste (ev. 119), ao contrário do que constou da
decisão atacada.  Em que pese os argumentos do impetrante,  não verifico risco de
dano irreparável a ensejar a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
A questão comporta a breve apreciação pelo órgão Colegiado.  Diante  do exposto,
indefiro  o  pedido  liminar.  Intime-se.  Comunique-se  à  autoridade  impetrada,
solicitando informações.  Dê-se ciência ao Delegado de Polícia Federal de Foz  do
Iguaçu/PR, na condição de interessado.  Após,  ao Ministério  Público Federal nesta
Corte para parecer.    (TRF4 5043585-09.2016.404.0000, SÉTIMA TURMA, Relator
MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 10/10/2016) 

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE
USO RESTRITO. APREENSÃO EM AÇÃO PENAL. DESTINAÇÃO À
DELEGACIA DE  POLÍCIA FEDERAL.  ART.  25  DA LEI  10.826/06.
DECRETO 5.123/2004.
É possível, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, com a redação dada pela 
Lei nº 11.706 de 2008, a doação das armas apreendidas no bojo de processo 
penal a órgãos de segurança. Embora o regulamento do Estatuto do 
Desarmamento não tenha sido atualizado, a alteração da legislação deve ser 
prestigiada, já que a vedação de sua utilização pelos órgãos de segurança 
pública mostrava-se um contrassenso, diante da realidade brasileira.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 7a. 
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, denegar a segurança, 
vencido o Desembargador Federal Sebastião Ogê Muniz, nos termos do relatório, votos e 
notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2016.



Des. Federal MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA

Relator

VOTO

A decisão  impugnada  foi  proferida  no  bojo  da  ação  penal  nº  5004043-
27.2016.4.04.7002/PR em que se imputa aos denunciados a prática do delito previsto no
artigo  18  e  19,  ambos  da  Lei  10.826/03  c/c  artigo  29  do  Código  de  Penal.  Foram
apreendidas  no inquérito policial: a) 5  pistolas  marca Smith  & Wesson,  modelo M&P9,
calibre 9mm, com as numerações de série suprimidas; b) 1 pistola marca Sarzilmaz, modelo
ST10, calibre 9mm, com numeração parcialmente raspada; c) 1 pistola marca Bersa, modelo
Thunde  9  PRO,  calibre  9mm,  numeração  F35822; d) 1  pistola  marca  Bul,  modelo  G-
CHEROKEE FULL SIZE 9MM, calibre 9mm, numeração CP-13895; e) 14 carregadores de
pistola da marca Smith & Wesson; f) 3 carregadores de pistola da marca Sarzilmaz; g) 1
carregador de pistola da marca Bersa; h) 2 carregadores de pistola da marca Bul.

A decisão do MM. Juiz Federal Edilberto Barbosa Clementino que acolheu o
pedido do Delegado de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR está assim fundamentada (ev.
122 da ação penal), verbis:

Trata-se de pedido formulado pelo Delegado de Polícia Federal, ev. 113, de destinação das
armas de fogo e munições apreendidas no inquérito policial em favor da referida entidade
federal, pedido com o qual anuiu o Ministério Público Federal (ev. 119).

Nos termos do artigo 1º da Resolução 134, de 21 de junho de 2011 do Conselho Nacional de
Justiça,  que  determina  que  '(...)  as  armas  de  fogo  e  munições  apreendidas  nos  autos
submetidos  ao  Poder  Judiciário  deverão  ser  encaminhadas  ao  Comando  do  Exército,
para destruição ou doação, nos termos previstos no art. 25 da Lei nº 10.826, de 2003, após
a elaboração do respectivo laudo pericial, intimação das partes sobre o seu resultado (...)'.

Sem olvidar do que determina o caput do referido artigo 25,  mormente no que atine ao
encaminhamento das armas, acessórios ou munições apreendidos ao Comando do Exército,
entendo que um dos escopos de tal remessa é exatamente o de garantir sua destinação, por
doação,  aos  órgãos  públicos  de  segurança,  como  é  o  caso  das  descentralizadas  dos
Departamentos de Polícia Federal, da Polícia Militar, e de Polícia Rodoviária Federal, por
meio de perdimento em favor da instituição beneficiada,  decretada pelo juiz competente,
conforme preleciona o § 2° do artigo em comento.

Conquanto  a  doação  de  armas,  acessórios  ou  munições  deva  se  operar  na  forma  do
regulamento da Lei n° 10.826/03, o Decreto n° 5.123/04, que regulamenta aquela lei, não
foi atualizado no tocante à possibilidade de destinação, por doação, aos órgãos públicos de



segurança, mantendo, em seu artigo 65, § 1°, a vedação à doação das armas às instituições
policiais e se mostrando, assim, ilegal nesse aspecto.

Destarte, à luz dos fundamentos expendidos, as armas e munições apreendidas (descritas
nos  itens  1  e  5  do  Auto  de  Apreensão-  Evento  1-P_FLAGRANTE1,  tela  8,  e-Proc
nº5002967-65.2016.4.04.7002) deverão ser destinadas, por doação, à Delegacia de Polícia
Federal, para o uso em suas operações policiais oficiais.

Quando do recebimento das armas pela autoridade policial, estas deverão receber gravação
do respectivo número de patrimônio, devendo este Juízo ser informado não logo efetivada
tal providência.

Intime-se o Delegado de Polícia Federal.

Ciência ao MPF.

Observo que ao se manifestar sobre o pedido do Delegado de Polícia Federal,
o Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento deste (ev. 119), ao contrário do que
constou da decisão atacada.

Em que pese os argumentos do impetrante, tenho que com razão à autoridade
impetrada ao determinar à doação das armas e munições ao órgão de segurança pública.

Com efeito, é possível, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, com a redação
dada pela Lei nº 11.706 de 2008, a doação das armas apreendidas no bojo de processo penal
a órgãos de segurança:

Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada
aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz
competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para
destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do
regulamento desta Lei.
§  1º  As  armas  de  fogo encaminhadas  ao  Comando do  Exército  que receberem parecer
favorável à doação, obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de
segurança pública,  atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da
Justiça e ouvido o Comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral
a  ser  encaminhado  àquelas  instituições,  abrindo-se-lhes  prazo  para  manifestação  de
interesse.
§ 2º O Comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz
competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada.
§  3º  O  transporte  das  armas  de  fogo  doadas  será  de  responsabilidade  da  instituição
beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no Sinarm ou no Sigma.
§ 4º (VETADO)
§ 5º O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o encaminhamento ao Sinarm ou ao
Sigma, conforme se trate de arma de uso permitido ou de uso restrito, semestralmente, da



relação de armas acauteladas em juízo, mencionando suas características e o local onde se
encontram.

Com efeito, a redação original do Estatuto do Desarmamento previa apenas a
destruição  das  armas  apreendidas.  Posteriormente,  em  2008,  foi  alterada  essa  redação
justamente para possibilitar a doação dessas armas aos órgãos de segurança pública ou às
Forças  Armadas,  na  forma do  seu  regulamento.  A alteração  é  louvável,  pois  afastou  a
imediata destruição de toda arma apreendida para prever a possibilidade de ser aproveitada
pela polícia que, sabidamente, muitas vezes possui enorme dificuldade orçamentária para se
equipar. Com efeito, a simples destruição das armas apreendidas - vedada a sua utilização
pelos  órgãos  de  segurança  pública,  mostrava-se  um  contrassenso,  diante  da  realidade
brasileira.

Entretanto, como bem asseverou o magistrado a quo o respectivo regulamento
(Decreto nº 5.123/04, art. 65, § 1º), não foi atualizado e nesse contexto é que o Comando do
Exército  Brasileiro,  no  caso  em tela,  negou  o  pedido  do  Delegado  de  Polícia  Federal,
conforme se vê da manifestação deste no evento 113 da ação penal:

(...)
Com  a  promulgação  da  Lei  nº  11.706/2008,  da  conversão  da  Medida  Provisória  nº
417/2008,  o  art.  25  da  Lei  nº  10.826/2003  passou  a  admitir  que  as  armas  de  fogo
apreendidas  possam ser  doadas  pelo  Comando do  Exército,  na  forma do  regulamento,
seguindo critérios a serem estabelecidos pelo Ministério da Justiça.
Não obstante o legislador pátrio tenha tornado mais racional a destinação a ser dada às
armas apreendidas, até hoje a referida previsão legal não foi regulamentada pelo MJ, em
razão do que o Chefe do Estado - Maior da 5ª Região Militar do Exército Brasileiro, por
meio Ofício nº 70 - SSeç P Mil/SFPC/ESC TER, após ser instado por esta Delegacia de
Polícia  Federal,  posicionou-se  desfavoravelmente  quanto  à  doação  de  armamentos  e
munições apreendidos, conforme orientações estabelecidas pelo Ofício nº 73-DFPC- Gab
Scmt Log/COLOG, enquanto não houver regulamentação ministerial.
Assim, percebe-se que a referida alteração legal, ocorrida em 2008, até a presente data não
foi implementada  em razão de omissão regulamentar,  impedindo que a  mens  legis  seja
cumprida.
De tal sorte, resta somente ao Poder Judiciário o apelo para que esta lacuna infralegal não
obste a implementação daquele dispositivo; do contrário,  o estado brasileiro continuará
destruindo equipamentos de que necessita para implementação de suas atividades, de cuja
aquisição resta normalmente prejudicada em razão de limitações orçamentárias.
Diante do exposto, considerada a necessidade de se reverter o objeto do crime em favor do
aparato estatal, solicita-se a Vossa Excelência a reconsideração da determinação constante
no Evento 6, autorizando o perdimento das armas de fogo e dos acessórios apreendidos nos
presentes autos descritos nos itens 1 e 5 do Auto de Apreensão em favor da Polícia Federal,
por meio da Delegacia de Foz do Iguaçu/PR. (...)



Por  oportuno,  transcrevo  as  informações  prestadas  pelo  MM.  Juiz  Federal
Edilberto Barbosa Clementino que bem ponderou os valores em questão no caso e cujos
fundamentos acrescento às razões de decidir, verbis:

(...)
De  toda  sorte,  este  Juízo  é  pela  manutenção  da  destinação  das  armas  e  munições
apreendidas, por doação, à Delegacia de Polícia Federal, para o uso em suas operações
policiais  oficiais,  tendo  em  vista  que  a  ratio  e  espírito  da  norma  serão  desta  forma
igualmente atingidos:
1. Vislumbra-se existência de efetivo interesse público na utilização das armas e munições
apreendidas,  conforme pedido  de  utilização/doação  formulado pela  Autoridade  Policial
Federal,  pois,  com efeito,  a cidade de Foz do Iguaçu/PR encontra-se situada em região
fronteiriça  com  os  países  vizinhos  Argentina  e  Paraguai,  constituindo-se  em  área
intensamente utilizada por criminosos para internalização incessante de drogas, armas e
materiais ilegais.
2. Nessa senda, a Polícia Federal exerce função imprescindível no combate à vertente ação
criminosa, contribuindo relevantemente para a frustração dos efeitos dessa ação ilícita que
assola o país.
3.  É certo,  ainda,  que para a otimização das respectivas ações policiais, é necessária a
utilização  de  recursos  materiais  nem  sempre  suficientemente  disponíveis,  conforme
ponderou a Autoridade Policial em seu pedido.
4. Ressalva-se também que a antecipação da entrega das armas e munições, como deferido
pelo  provimento  judicial  combatido,  não  impede  que  o  procedimento  de  destinação
definitivo  seja  realizado  pelo  Ministério  do  Exército,  como  previsto  no  art.  25  da  Lei
10.826/2003, com redação dada pela Lei 11.706/2008.
5. Por fim, consigno que, ainda que não tenha dela constado expressamente, a decisão levou
em conta o fator econômico, eis que não se mostra arrazoado impor ao Departamento de
Polícia  Federal  em Foz  do  Iguaçu  promover  a  aquisição a  título  oneroso  de  material
idêntico ao apreendido, que seria destruído, conforme vem invariavelmente ocorrendo, pelo
Exército.
6. Acredito que seja absolutamente contrário aos interesses nacionais efetuar a destruição
de  armas  e  munições  de  um  lado  e  de  outro  impor  aos  combalidos  cofres  públicos  a
necessidade de despender vultosas quantias para equipar as Forças Policiais do material
necessário ao exercício de seus misteres. 
7. Costumam-se invocar os seguintes argumentos para tentar obstar a utilização de munição
e  armamento  apreendido  pela  Polícia  Federal:  a)  necessidade  de  controle  de  uso  da
munição; necessidade de controle do próprio armamento. Tais argumentos são facilmente
contornáveis  com  a  imposição  de  controle  desse  uso  por  parte  da  força policial
destinatária. 
8. A aplicação cega do referido comando legal pode conduzir ao desperdício de milhões de
reais pelos órgãos voltados à Segurança Pública, em detrimento da enfraquecida economia
do  país,  com  a  retirada  de  importantes  recursos  de  outras  áreas  mais  necessitadas,
atendendo somente aos interesses da indústria armamentista, que é a única que ganha com
esse ato perverso de destruir itens que precisam ser adquiridos pelo Poder Público para a
Segurança Pública.
9. Ressalte-se ainda que a Polícia Federal apenas utiliza a pistola Glock 9mm, padronizada
para o uso policial. Outras armas de pequeno porte têm uso restrito para o departamento de



perícia, treinamento ou atividades congêneres. Todavia as armas de maior porte, como fuzis,
de  elevado  custo,  têm  sido  utilizadas  com maior  largueza.  As  munições  são  utilizadas
apenas  para  treinamento.  Portanto,  não  se  vislumbra melhor  forma de atendimento  ao
interesse público do que a destinação desse material para fortalecer justamente o combate
ao tráfico internacional de armas, situação bastante frequente nesta área de fronteira, em
que o braço armado do estado se encontra, muitas vezes, em situação de inferioridade de
poder bélico em face das organizações criminosas.
(...)

Compartilho do entendimento de que as armas apreendidas no caso em tela
não devam ser encaminhadas para destruição, sobretudo, tendo em conta que o interesse
público e a segurança da coletividade indicam que sua doação à autoridade policial, mostra-
se  em consonância  com os  preceitos  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  o  que  é
previsto no próprio Estatuto do Desarmamento.

Anoto, ainda, recente notícia publicada pela Agência Brasil, em 16/08/16, que
afirma  o  Governo  mudará  o  Estatuto  do  Desarmamento  para  que  polícia  use  armas
apreendidas  (http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-08/governo-mudara-
estatuto-do-desarmamento-para-que-policia-use-armas-apreendidas):  'O  governo  federal
prepara  um  decreto  que  vai  permitir  que  a  polícia  fique  com  o  armamento  pesado
apreendido  com  criminosos,  atualmente  encaminhado  ao  Exército  para  destruição.  O
anúncio foi feito hoje (16) pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, em entrevista no
Rio de Janeiro'.

Por outro lado, destaco, por analogia, que a Lei de Drogas (Lei 11.343/06)
prevê que havendo interesse público ou social, os bens apreendidos poderão ser utilizados
pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na prevenção do uso indevido de drogas e na
repreensão à produção e ao tráfico ilícito de drogas. Embora as armas apreendidas estejam
excetuadas nesse dispositivo, justamente porque possuem legislação específica, não resta
dúvidas acerca da intenção do legislador. Por oportuno, transcrevo os artigos 61 e 62 da Lei
de Drogas:

Art. 61. Não havendo prejuízo para a produção da prova dos fatos e comprovado o interesse
público ou social, ressalvado o disposto no art. 62 desta Lei, mediante autorização do juízo
competente,  ouvido  o  Ministério  Público  e  cientificada  a  Senad,  os  bens  apreendidos
poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na prevenção do uso
indevido, na atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e na repressão
à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse dessas
atividades.
Parágrafo único. Recaindo a autorização sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz
ordenará  à  autoridade  de  trânsito  ou  ao  equivalente  órgão  de  registro  e  controle  a
expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor da instituição à
qual tenha deferido o uso, ficando esta livre do pagamento de multas, encargos e tributos
anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da
União.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-08/governo-mudara-


Art. 62.  Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os
maquinários,  utensílios,  instrumentos  e  objetos  de qualquer  natureza,  utilizados  para  a
prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia
da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de
legislação específica.
§ 1o Comprovado o interesse público na utilização de qualquer dos bens mencionados neste
artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua responsabilidade e
com o objetivo  de sua  conservação,  mediante  autorização judicial,  ouvido  o  Ministério
Público.
§ 2o Feita a apreensão a que se refere o caput deste artigo, e tendo recaído sobre dinheiro
ou cheques emitidos como ordem de pagamento,  a autoridade de polícia judiciária que
presidir  o  inquérito  deverá,  de imediato,  requerer  ao  juízo  competente  a  intimação  do
Ministério Público.
§  3o  Intimado,  o  Ministério  Público  deverá  requerer  ao  juízo,  em  caráter  cautelar,  a
conversão do numerário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensação dos
cheques  emitidos  após  a  instrução do  inquérito,  com  cópias  autênticas  dos  respectivos
títulos, e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o
recibo.
§ 4o Após a instauração da competente ação penal, o Ministério Público, mediante petição
autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação dos
bens apreendidos, excetuados aqueles que a União, por intermédio da Senad, indicar para
serem  colocados  sob  uso  e  custódia  da  autoridade de  polícia  judiciária,  de órgãos  de
inteligência ou militares, envolvidos nas ações de prevenção ao uso indevido de drogas e
operações  de  repressão  à  produção  não  autorizada  e  ao  tráfico  ilícito  de  drogas,
exclusivamente no interesse dessas atividades.
§ 5o Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos no § 4o deste artigo, o
requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos,
com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob
custódia e o local onde se encontram.
§ 6o Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em apartado, cujos
autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal principal.
§ 7o Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz, que, verificada
a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a sua
prática  e  risco  de  perda  de  valor  econômico  pelo  decurso  do  tempo,  determinará  a
avaliação dos bens relacionados,  cientificará a Senad e  intimará a União,  o  Ministério
Público e o interessado, este, se for o caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias.
§ 8o Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz,
por sentença,  homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em
leilão.
§ 9o Realizado o leilão, permanecerá depositada em conta judicial a quantia apurada, até o
final  da  ação  penal  respectiva,  quando  será  transferida  ao  Funad,  juntamente com  os
valores de que trata o § 3o deste artigo.
§ 10. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no
curso do procedimento previsto neste artigo.
§ 11. Quanto aos bens indicados na forma do § 4o deste artigo,  recaindo a autorização
sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao
equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e
licenciamento,  em  favor  da  autoridade  de  polícia  judiciária  ou  órgão  aos  quais  tenha



deferido o uso, ficando estes livres do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores,
até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União.

Por fim, observo que a ação constitucional de mandado de segurança, marcada
por cognição sumária e rito célere é cabível para proteger direito líquido e certo, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder sempre que qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Não vislumbro
direito líquido e certo do Ministério Público Federal a amparar a pretensão na hipótese, já
que  a  doação  das armas  apreendidas  no bojo  de processo penal  a órgãos  de  segurança
pública é prevista na Lei 10.826/03, devendo ser denegada a segurança.

Diante do exposto, voto por denegar a segurança.

Des. Federal MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA
Relator



VOTO DIVERGENTE

Do voto apresentado pelo eminente Relator, respeitosamente, divirjo.

Isso porque entendo que, conforme a legislação própria, compete ao Comando
do Exército decidir sobre a eventual doação do armamento apreendido.

Com efeito, ainda que a ausência de regulamentação no ponto possa interferir
na efetivação da medida na seara administrativa, não vejo como a decisão a respeito ser
avocada pelo Juízo,  uma vez que existe disposição expressa atribuindo ao Comando do
Exército a destinação.

Corroborando o entendimento, a manifestação da Procuradoria Regional da
República, que incorporo como razões de decidir:

9. O art. 25 da Lei 10.826/06 determina:

'Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua
juntada  aos  autos,  quando  não  mais  interessarem  à  persecução  penal serão
encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de
48 (quarenta  e  oito)  horas, para  destruição  ou  doação aos  órgãos  de  segurança
pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.

§ 1º As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército que receberem parecer
favorável  à doação,  obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou
órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo
Ministério da Justiça e ouvido o Comando do Exército, serão arroladas em relatório
reservado trimestral a ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo
para manifestação de interesse.

§ 2° O Comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao
juiz  competente,  que  determinará  o  seu  perdimento  em  favor  da  instituição
beneficiada.
(...)' (grifamos).

10. O dispositivo legal é expresso ao determinar o encaminhamento das armas e munições
apreendidas ao Comando do Exército Brasileiro que sobre elas emitirá parecer favorável,
ou não,  à doação. Ainda,  para doação dos artefatos apreendidos, devem ser observados
critérios  estabelecidos  pelo  Ministério  da  Justiça  quanto  ao  órgão  de  segurança
destinatário e tipo de arsenal adequado a este.

11.  A  atribuição  do  Comando  do  Exército  Brasileiro  para  o  recebimento  das  armas
apreendidas  justifica-se  por  ser  o  órgão  controlador  do  arsenal  existente  em território
nacional. Nesse sentido, o Decreto 5.123/2004 que regulamenta a Lei 10.826/06 estabelece
sistema  de  registro  denominado  SIGMA  instituído  no  Ministério  da  Justiça.  Ainda,
determina  o  Comando  do  Exército  Brasileiro  como  órgão  de  segurança  eleito
especificamente para controle da importação de armas de fogo de uso restrito. Também o
desembaraço alfandegário de produtos desse natureza está sujeito ao controle do Comando
do Exército Vejamos:



Art. 51. A importação de armas de fogo, munições e acessórios de uso restrito está
sujeita  ao  regime  de  licenciamento  não-automático  prévio  ao  embarque  da
mercadoria no exterior e dependerá da anuência do Comando do Exército.

Art. 63. O desembaraço alfandegário de armas e munições, peças e demais produtos
controlados será autorizado pelo Comando do Exército.

12. O Decreto 5.123/2004 refere ser o Comando do Exército o possuidor de capacitação
técnica  para  classificação  de armas  de fogo e  munições,  de uso  restrito  ou  permitido,
conforme art. 49:

Art.  49.  A classificação legal,  técnica  e  geral  e  a  definição das  armas  de fogo e
demais  produtos  controlados,  de  uso  restrito  ou  permitido  são  as  constantes do
Regulamento  para  a  Fiscalização  de  Produtos  Controlados e  sua  legislação
complementar.
Parágrafo  único. Compete  ao  Comando  do  Exército promover  a  alteração  do
Regulamento mencionado no caput, com o fim de adequá-lo aos termos deste Decreto.

13.  Desta  forma,  a  determinação  do  art.  25  da  Lei  10.826/06,  de  envio  das  armas
apreendidas ao Comando do Exército, tem por fundamento ser este órgão o responsável pelo
controle da importação de armamentos, em especial de uso restrito, por evidentes razões de
segurança nacional.

14. Além disso, o Comando do Exército é o detentor da qualificação técnica própria ao
exame e classificação de armas de fogo e munição de uso restrito. Por essa razão o § 1° do
art. 25 da Lei 10.826/06 estabelece que após parecer favorável do Comando do Exército é
que o material  será destinado a órgãos de segurança pública.  O referido §  1° também
dispõe que a destinação será definida por critérios e prioridades do Ministério da Justiça.

15. Todo esse exame para  explicitar que o controle  de armas e munições,  em território
nacional,  está  sujeito  a  regramento  especial,  estabelecendo  atribuições  específicas  do
Comando do Exército, vinculadas ao Ministério da Justiça.

16. Por essas razões é que o art. 1° da Resolução 134/2011 do Conselho Nacional de Justiça
determina:

Art.  1º  As  armas  de fogo e  munições  apreendias  nos  autos  submetidos ao Poder
Judiciário deverão ser encaminhadas ao Comando do Exército, para destruição ou
doação, nos termos previsto no art. 25 da Lei n. 10.826, de 2003, após a elaboração
do respectivo laudo pericia, intimação das partes sobre o seu resultado e eventual
notificação  do  proprietário  de  boa-fé  para  manifestação  quanto  ao  interesse  na
restituição.

17.  No caso dos autos,  foram apreendidas armas e  munições de uso restrito,  conforme
Laudo Pericial encontrado no IPL 50029676520164047002, evento 55-REL FINAL IPL1. O
mesmo laudo conclui  tratar-se de armas  e  munições  de origem estrangeira.  Os  objetos
foram  importados  irregularmente  pelos  réus  na  ação  penal  originária,  quando  se
deslocavam de Foz do Iguaçu ao Rio de Janeiro, em ônibus da viação Nordeste.

18. Assim, tratando-se de importação de armas e munições de uso restrito, impõe-se seu
encaminhamento ao Comando do Exército que, por determinação legal e regulamentar, é o
competente ao controle, formal e técnico, dos bens ora apreendidos.

19. Importante salientar, com bem refere a inicial do presente mandado de segurança, não
ser o Juízo Impetrado o competente para destinação das armas e munições apreendidas



em procedimento judicial, mas sim o Ministério da Justiça, por expressa disposição da Lei
10.826/06 e seu regulamento.  Como visto, o Ministério da Justiça determinará a doação
dos  bens,  conforme  exame  de  oportunidade  e  conveniência  daquele  órgão  executivo,
considerando seus critérios de prioridade quanto ao municiamento das forças de segurança.

20.  Logo,  evidente  ter  o Juízo Impetrado extrapolado sua competência,  suprimindo do
Ministério  da  Justiça  atribuição  administrativa  própria  do  Poder  Executivo de
classificação  e  exame  técnico,  bem  como de  distribuir  as  armas  e  munições  conforme
critérios administrativos próprios.

21. Quanto ao requerimento do Delegado de Polícia Federal de Foz do Iguaçu, apresentado
ao Juízo Impetrado, para o perdimento das armas e munições apreendidas em favor daquela
unidade da  Polícia  Federal,  importante  observar que a  Polícia  Federal é vinculada ao
Ministério  da  Justiça.  Desta  forma  o  pedido  deverá  ser  apresentado  diretamente  ao
Ministério da Justiça, por aquela autoridade policial, pelas vias administrativas adequadas.

22.  Por  fim, apesar  dos  relevantes  argumentos  do  Juízo  Impetrado,  apresentados  nas
informações complementares do evento 8, referindo a necessidade de combate ao crime na
região de fronteira, descabe que o Poder Judiciário substitua aos órgãos administrativos
de segurança vinculados ao Poder Executivo para decisão sobre a destinação e controle
das armas e munições apreendidas.
(grifos, também, no original)

Neste contexto, impõe-se a concessão da segurança.

Ante o exposto, voto por conceder a segurança.

Des. Federal Sebastião Ogê Muniz
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