
DIREITO  PROCESSUAL  PENAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ESTATUTO  DO
DESARMAMENTO. DESTINAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO. 1. Embora possível a
destinação das armas aos órgãos de segurança pública, há de se observar o procedimento inscrito
em lei, que atribui ao Comando do Exército a decisão a respeito da destinação das armas de fogo.
Não compete ao juízo,  portanto, deliberar sobre a questão. 2. A destinação das munições não se
submete ao crivo do Comando do Exército.
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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  IMPETRAÇÃO  CONTRA DECISÃO  DO  JUIZ  FEDERAL
PROFERIDA NOS  AUTOS  DE  AÇÃO  PENAL DOANDO  AS  ARMAS  APREENDIDAS  À
POLÍCIA  FEDERAL  E  À  POLÍCIA  RODOVIÁRIA  FEDERAL,  DETERMINADO  AO
COMANDO DO EXÉRCITO O REGISTRO DOS FUZIS  NO SIGMA. DESATENÇÃO AOS
TERMOS DA LEI Nº 10.826/2003. SEGURANÇA QUE, CONHECIDA, É CONCEDIDA. 1. Na
medida em que transitou em julgado sentença condenatória  desfavorável a  ré,  onde também foi
decretado o perdimento das armas,  desnecessário o chamamento dela para acompanhar o trâmite
deste mandamus. 2. É possível o uso do mandado de segurança contra decisão judicial proferida em
ação penal da qual não cabe recurso diante do rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal,
por terceiro  estranho aos fatos tratadas na instância  penal e  que fica  submetido a um gravame
decorrente desse  decisum.  3.  Insurge-se  a  União  Federal,  na  qualidade  de terceira prejudicada,
contra uma parte da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Federal de Ourinhos/SP nos autos de
ação penal instaurada em face da ré pelo  crime  capitulado  no  artigo  18 c/c art.  19 da Lei nº.
10.826/03.  4. O art. 25 da Lei nº 10.826/2003 estabelece com clareza que as armas de fogo
apreendidas em sede de processo criminal devem ser encaminhadas ao Exército.  O Poder
Judiciário não dispõe de qualquer discricionariedade para efetuar "doações" de armas de
fogo  apreendidas  a quaisquer órgãos,  já  que o  mesmo dispositivo  legal  anuncia que essa
competência  é  do  Comando  do  Exército,  isso  quando  não  for caso  de  "destruição"  dos
artefatos. 5. No registro SIGMA devem ter ingresso apenas as armas de fogo institucionais,  de
porte e  portáteis,  constantes de registros próprios das Forças Armadas,  das Polícias Militares e
Bombeiros  Militares,  da  ABIN  e  do  Gabinete  de  Segurança  Institucional  da  Presidência  da
República; também, as armas de fogo dos integrantes das Forças Armadas, da Agência Brasileira de
Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, constantes de
registros próprios. O d. juízo não poderia ter determinado à autoridade militar o registro dos fuzis
no  SIGMA (armas  de uso  restrito) porquanto o cadastro  das  armas deve ser  feito  pela  própria
Polícia Federal perante o Sistema Nacional de Armas - SINARM, conforme disposto nas letras a e
b, inciso I, § 1º, do artigo 1º e inciso III, do Decreto nº. 5.123, de 1º de julho de 2004; não tem
sentido compelir o Exército a registrar no SIGMA fuzis destinados a aparelhar a Polícia Federal e a
Polícia  Rodoviária  Federal  porque  ao  Juiz  não  é  dado  "criar  competências"  no  âmbito
administrativo, tarefa que é do Legislador. 6. Segurança concedida, com ratificação da liminar.
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