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MANDADO DE SEGURANÇA (120) Nº  5008071-21.2017.4.03.6100 / 5ª Vara Cível Federal de São Paulo

IMPETRANTE: 

Advogado do(a) IMPETRANTE: - SP281969

IMPETRADO: COMANDANTE DA 2ª REGIÃO MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO, CHEFE DE
ESTADO MAIOR CEL MARCELO MARTINS, CHEFE SFPC-2, UNIAO FEDERAL

 

 

    S E N T E N Ç A

 

 

Trata-se de mandado de segurança impetrado por em face do COMANDANTE
DA 2ª REGIÃO MILITAR, do CHEFE DE ESTADO MAIOR DA 2ª REGIÃO MILITAR e do CHEFE DO
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA 2ª REGIÃO MILITAR, visando à concessão de medida liminar para
determinar que as autoridades impetradas se abstenham de impedir o impetrante de vender e transferir armas
de seu acervo para outros atiradores desportivos, colecionadores, caçadores e instrutores de tiro desportivo,
portadores de certificado de registro junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, da 2ª Região
Militar/Exército Brasileiro ou não.  

O impetrante relata que é atirador desportivo, colecionador, caçador e instrutor de tiro (CAC) registrado
perante o Exército Brasileiro – 2ª Região Militar – Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(certificado de registro nº 57434) e possui armas registradas e apostiladas em seus acervos de tiro desportivo
e caça.  

Informa que seu certificado de registro encontra-se temporariamente suspenso, impedindo a prática de
esportes e o uso das armas registradas.  

Afirma que, em razão da suspensão de seu certificado de registro e da necessidade de saldar dívidas, decidiu
alienar as armas que possui a outros CACs registrados junto ao Exército e procurou o Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados para noticiar sua intenção. 

Argumenta que as autoridades impetradas recusaram-se a protocolar a petição que informava a intenção de
desfazimento das armas, informando verbalmente que a suspensão temporária do certificado de registro
acarreta, também, a suspensão temporária do direito de propriedade das armas. Sustenta que a conduta das
autoridades impetradas viola o direito de petição e o direito de propriedade constitucionalmente previstos.  
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Na petição id nº 1661953 o impetrante alega que as autoridades impetradas indeferiram o pedido de
transferência protocolado por um dos adquirentes de suas armas, em razão da suspensão temporária do
certificado de registro do impetrante e requer a concessão da medida liminar para determinar, também, a
reanálise do processo de transferência nº 0083752017, protocolado em 06 de junho de 2017.

Sobreveio decisão que indeferiu a liminar postulada. O indeferimento foi motivado, dentre outras razões, pelo
risco de irreversibilidade da medida almejada e pela presunção de legalidade da atuação administrativa cuja
superação deve estar lastreada em prova especialmente robusta para ocorrer em cognição sumária e sem a
oitiva da parte contrária.

Sobrevieram informações da autoridade coatora, cuja essência reside na defesa da legalidade do ato com
lastro nos arts. 39, 43 e 44 do Decreto 3.665/2000, advogando-se de que o impetrante, como qualquer pessoa,
precisa estar com o CR ativo para realizar comércio de produto controlado. Assevera o impetrado que não há
violação ao direito de propriedade, obstando-se, apenas a alienação onerosa a caracterizar comércio.

A autoridade coatora faz outras considerações sobre a pessoa do autor e sua atuação junto à Administração
Pública Militar.

Por fim, o MPF apresentou parecer no sentido da concessão da ordem, lastreado, fundamentalmente, no
conceito de “comércio” e a inocorrência do mesmo .in casu

É a suma do processado.

Decido.

O feito tramitou em boa ordem, não há nulidade a ser sanada, a via eleita (mandado de segurança) revela-se
perfeitamente adequada - já que não se mostra necessária a dilação probatória - e inexiste óbice à cognição do
mérito da causa. Assim, impõe-se o conhecimento da questão de fundo para aferir-se a respeito do direito
líquido e certo invocado pelo cidadão.

Diante do cenário jurídico atual no Brasil, o Certificado de Registro (CR) serve para outorgar ao particular
liberdade pública que, sem tal ato, seria proscrita ao cidadão. Possui caráter de pronunciamento
administrativo, possibilitando à pessoa natural o exercício de atividade e sua prova perante as autoridades,
evitando, assim, as sanções do desempenho irregular daqueles atos para os quais é necessária a manifestação
de aquiescência do Estado. É certo, todavia, que para o exercício de certos atos é necessário, ainda, outro ato
complementar, tal como a guia de tráfego (GT) -permissão de trânsito entre o lugar do acervo e estande de
tiro, local de competição, etc..

Eis uma sucinta e superficial introdução do que se constitui o CR. Então, impõe-se que se desça às minúcias
da normatização para melhor compreensão do instituto e dos problemas advindos de sua caracterização e
funcionalização.

É do Decreto 3.665/2000 a definição de CR:

XL - Certificado de Registro - CR: documento hábil que autoriza as pessoas físicas ou jurídicas à utilização
industrial, armazenagem, comércio, exportação, importação, transporte, manutenção, recuperação e manuseio
de produtos controlados pelo Exército;

O conceito mistura, indevidamente, atividades de naturezas diversas e praticadas ora por pessoas naturais, ora
por pessoas jurídicas. Além disso, quando se menciona, por exemplo, o transporte, existe o problema de
confusão entre tal ação e aquela outra do porte – e não é por menos que sempre discutiu-se – e ainda há
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polêmica a respeito – de qual a conduta devida entre local do acervo e estande, pois discute-se a respeito da
possibilidade de condução da arma com o atirador ou se deve estar apartada do mesmo, bem como a respeito
do municiamento .[1]

Diante de tal definição regulamentar, é natural que abundem as controvérsias sobre os limites e modos de
exercício dos direitos decorrentes do CR.

A situação agrava-se mais ainda quando se observa que o Estatuto do Desarmamento (Lei Federal
10.826/2003) é posterior ao Decreto 3.665/2000 e sobreveio nova regulamentação da matéria por meio do
Decreto 5.123/2004. Note-se, ainda, que os diplomas não convergem e formam um cipoal normativo bastante
confuso e obscuro, fragilizando a posição do cidadão que, sem informações claras, fica sem ter como exigir
seus direitos, diuturnamente postos em dúvida.

E nesse contexto é que adveio o entendimento de que a venda de itens do acervo do impetrante caracterizaria
ato dependente de CR ativo, pois consubstanciaria “comércio” - o que lhe seria vedado por força da
suspensão do CR.

Contudo, o entendimento exarado pela Administração Pública mostra-se bastante equivocado e desconsidera,
dentre outros fundamentos, a normatização constante da Portaria 51 do COLOG que conseguiu ser um pouco
menos obscura e imprecisa do que o malsinado Decreto 3.665/2000, conceituando o CR e declinando as
atividades e sua relação com o tipo de registro, divisando, assim, o tipo de permissão e o objeto da mesma.

Art. 3º, §1º Certificado de Registro (CR) é o documento comprobatório do ato administrativo que efetiva o
registro da pessoa física ou jurídica no Exército para autorização do exercício de atividades com PCE.

[...]

Art. 4o Os Certificados de Registro Pessoa Física (CRPF) de Colecionador, Atirador Desportivo ou Caçador
(CAC) e os Certificados de Registro Pessoa Jurídica (CRPJ) de museu ou de entidades de tiro e de caça
autorizam o exercício das atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça com PCE.

§1o A autorização de que trata o caput possibilita a aquisição, a importação e a exportação, o tráfego, a
exposição, a armazenagem e a recarga de munição.

§2o As autorizações para aquisição, importação, exportação, tráfego e exposição de PCE devem ser
específicas.

§3o As atividades de armazenagem e de recarga de munição não necessitam de autorização específica, porém
devem estar apostiladas ao CR.

Assim, o CR, na condição de atirador esportivo, colecionador e/ou caçador é diferente daquele obtido pelo
lojista para comercializar armas. O comércio de armas é atividade empresarial que não se confunde com a
transferência cuja realização constitui-se como corolário natural da faculdade de disposição da coisa própria.
O comerciante de produtos controlados possui um CR específico que não se confunde com a situação do
CAC.

Veja-se que dentre as atividades permitidas ao impetrante não consta, no CR, o "comércio", ou seja, a
vedação à atuação como comerciante de armas não emerge de suspensão do mesmo, mas de não ser o autor
credenciado a realizar tal ação de natureza empresarial.

O MPF bem apontou, aliás, que a expressão comércio não espelha a atuação esporádica de um vendedor,
sendo certo, assim, que a correlação entre CR e a atividade comercial existe para que os lojistas somente
possam funcionar regularmente mediante a vênia estatal. O mesmo entendimento inclusive é induzido pelos
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arts. 113-119 do indigitado Decreto 3.665/2000 que disciplinam a venda ao público dos produtos controlados
ao público em geral.

O comércio, atividade de natureza empresarial, marca pela habitualidade e intenção de lucro, não se confunde
com a transferência, onerosa ou não, dos bens do atirador/colecionador/caçador. E a transferência de produto
controlado está inclusive prevista na Portaria 51 do COLOG, de modo a não deixar dúvida a respeito de não
ser necessário ter CR, ser CAC ou ter outra condição jurídica especial:

CAPÍTULO III  

DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE  

Art. 122. A arma importada para uso na atividade de caça somente pode ser transferida para acervo de
colecionador, atirador ou caçador.

Art. 123. A transferência de propriedade de arma adquirida por importação não pode ser realizada antes de
completados doze meses de sua inclusão no acervo.

Art. 124. Respeitados os critérios previstos nesta Portaria, o caçador pode adquirir, por transferência, arma de
outras pessoas físicas.

Art. 125. A autorização para transferência de propriedade é concedida pela RM que possui encargo de
fiscalização de produtos controlados na Unidade da Federação do adquirente.

Parágrafo único. Os dados referentes à transferência da arma e do adquirente devem ser publicados em
documento oficial de caráter permanente e cadastrados no SIGMA. 

Assim, a transferência emerge como corolário lógico da direito de propriedade plena sobre as armas do
acervo, bens regularmente adquiridos, engloba, necessariamente, a disposição das , sendo irrelevante ores
caráter gracioso ou oneroso da alienação. Didática e precisa é a lição de Orlando Gomes  a respeito:[2]

A propriedade é um direito complexo, se bem que unitário, consistindo num feixe de direitos
consubstanciados nas faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa que lhe serve de objeto. 

Se a propriedade do impetrante não está juridicamente restringida por ato válido, então o cerceamento da sua
liberdade contratual pelo Estado revela-se abusiva, merecendo pronta correção.

E impressiona que a autoridade impetrada alegue que o autor pode, ao invés de vender, doar os bens. Não há
razão que autorize o Estado a dizer a que título pode o particular desfazer-se de coisa que lhe pertence.

Ademais, não existe relação lógica entre a suspensão do CR e o tipo de via eleita para titular a transmissão da
propriedade. Diferentemente seria se o sujeito fizesse uso do armamento diverso daquele ao qual foi
autorizado, gerando fundado temor social, hipótese na qual não seria cabível uma restrição à faculdade de
dispor da coisa, mas sim de usar a coisa. É ilógico impedir alguém de vender algo e, ao mesmo tempo,
afirmar que pode usar ou doar o mesmo bem.

E a apreensão de uma arma tendo em vista a possibilidade de ter sido instrumento delitivo possui finalidade
probatória e acautelatória em relação à ordem pública. Em casos extremos poderia, o que não foi o caso, ser
apreendida a arma e as demais como medida preventiva de outros crimes. A apreensão de arma única, porém,
revela função probatória, permitindo a perícia, mas não obstando o uso das demais. Se o uso das demais é
lícito – o que inclusive admitiu a autoridade impetrada – com maior razão a alienação a outrem, vez que o
uso pode apresentar risco e a venda não.
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Note-se, ainda, que da mesma forma que a obtenção do CR permite o exercício da caça, do tiro esportivo e do
colecionismo, sua supressão obsta tais atividades, restando o questionamento do que fazer com o acervo
adquirido, sendo óbvio que o direito de propriedade impede que o Estado se aproprie do armamento e dos
respectivos acessórios ou que se veja o cidadão obrigado a ceder graciosamente a outrem bens de
considerável – e muitas vezes elevadíssimo – valor pecuniário.

Diante do cancelamento do CR, como muito bem apontou o MPF, a Portaria 51 do COLOG prevê a
“transferência para pessoa física ou jurídica autorizada” do armamento. E diante da suspensão - que se
constitui em um  comparado ao cancelamento – impõe-se igual possibilidade, dada a menor afetação daminus
outorga estatal conferida ao particular, vez que não se trata de supressão, mas de temporária e precária
paralisação dos efeitos da concessão.

Na linha do argumentado pelo MPF, constata-se uma lacuna a ser suprida, impondo-se a analogia ao regime
mais gravoso do cancelamento que, mesmo mais restritivo do que a suspensão, autoriza a alienação – e se
não o fizesse seria manifestamente inconstitucional.

Assim, a conduta da autoridade impetrada afronta direito líquido e certo do impetrante.

Por fim, anote-se enquanto  que, tendo em vista as considerações sobre a pessoa do impetranteobiter dictum
lançadas em informações da autoridade impetrada, consigno que o desconforto que o impetrante pode estar
causando com sua atuação combativa pode ser, na verdade, decorrência direta se seu esforço como cidadão e
Advogado. O exercício da cidadania e o desempenho de múnus público do profissional da Advocacia sempre
tem o potencial de causar mal-estar quando existe a suspeita da violação de direitos. Por isso, repito aqui
frase louvável de Sobral Pinto “A advocacia não é profissão de covardes.”, de forma a deixar claro em
sentença que as considerações de natureza  lançadas contra o impetrado não impressionaram oad hominem
juízo em causa na qual restou evidenciada a negativa de direito líquido e certo que ostenta.

De igual modo, registro que já se tornou verdadeira máxima de experiência aquela relativa às dificuldades
burocráticas cotidianas experimentadas reiteradamente por aqueles que, apesar de terem visto a vitória do
“não” no referendo de 2005, buscam adquirir ou usar arma de fogo no país. Os entraves e custos são
conhecidos e acabam fazendo com que muitos não busquem ou desistam de exercer um direito que, ainda que
de forma bastante diminuta, ainda subsiste.

Desse modo, CONCEDO A SEGURANÇA, determinando À autoridade impetrada que não considere a
suspensão do CR como óbice à alienação, gratuita ou onerosa, de bens do acervo do impetrante, inclusive
revendo as decisões administrativas sem o atendimento do presente mandamento.

Sem honorários. As custas deveriam ser reembolsadas pela União, mas como o custo do trâmite
administrativo é superior ao valor pago (R$ 15,00), não se realiza dita condenação.

Oficie-se para cumprimento imediato.

[1] Veja-se sobre o tema a controvérsia sobre a Portaria 28/COLOG/2017 e a Ação Popular n° 
5054633-68.2017.4.04.7100 (JFRS), tendo sido a polêmica amplamente divulgada na imprensa desde a
edição do ato regulamentar. A situação é tão confusa que, ao mesmo tempo que a Polícia Federal
manifesta-se publicamente em dado sentido (http://www.dfpc.eb.mil.br/images/Circular.pdf), parece que o
entendimento das Polícias Militares e Civis nos Estados da Federação nem sempre é o mesmo, dadas as
notícias na internet de prisões de CACs em trânsito.

[2] GOMES, Orlando.  19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 109.Direitos Reais.
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SãO PAULO, 11 de janeiro de 2018.
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