
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007613-95.2017.815.2002 –  1ª Vara Criminal  da
Comarca de João Pessoa
RELATOR : O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE : Getúlio Dantas Cartaxo
ADVOGADO : Railda Luiz Nobre Araújo
APELADA : A Justiça Pública

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO. DELEGADO  DA  POLÍCIA  CIVIL  DO
ESTADO  DA PARAÍBA.  AUSÊNCIA DE  RENOVAÇÃO  DO
REGISTRO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA  DE  OFENSA  AO  BEM  JURÍDICO
TUTELADO.  ATIPICIDADE  DA CONDUTA.  PROVIMENTO
DO APELO.

– A não renovação do registro da arma de fogo após o seu vencimento
não retira o conhecimento estatal sobre sua existência e sobre quem é
seu proprietário, ainda se fazendo plenamente possível o controle do
fluxo de  armas e a  manutenção  da  segurança  pública,  por  isso se
podendo  falar  em  atipicidade  material  da  conduta,  já  que  falta  a
ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

– “No caso dos autos, o acusado teria mantido sob sua guarda e
portado  arma  de  fogo  com  registro  vencido,  conduta  que  se
revela  penalmente  atípica,  configurando,  apenas,  ilícito
administrativo  que  enseja  a  apreensão  do  armamento  e  a
aplicação de multa. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma.
(HC 369.905/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017)”

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos
termos do voto relator e em harmonia com o parecer.

 RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fls. 129) interposta pelo réu
Getúlio Dantas Cartaxo contra a sentença de fls. 125/126-v, da lavra do juiz Adilson
Fabrício Gomes Filho, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei
10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime



inicialmente aberto para cumprimento de pena. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, a critério do juiz da execução.

Consta da denúncia (fls. 02/04) que:

“[...] no dia 04 de junho do corrente ano (2017), por volta das 10h00, o
acusado, acima qualificado,  foi  flagrado, no bairro Cristo  Redentor,
nesta Capital, portando arma de fogo do tipo revólver, calibre nº 38,
marca Taurus, inscrição nº K1489018, e mais cinco munições de mesmo
calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Informam os autos que no dia, hora e local narrados, policiais militares
realizavam rondas, quando visualizaram o ora denunciado caminhando
com uma  arma  de  fogo  exposta,  em sua  cintura.  Ao  ser  abordado,
Getúlio Dantas Cartaxo disse que a arma em comento lhe pertencia,
mas não exibiu documentos comprobatórios do registro, sendo preso em
flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes.
Interrogado, Getúlio Dantas Cartaxo afirmou ser Delegado de Polícia e
estar em gozo de licença médica para tratamento de saúde. Outrossim,
disse  que  a  arma  de  fogo  em  questão  foi  adquirida  através  de  um
convênio firmado entre o Governo do Estado da Paraíba e a fabricante
da  marca  Taurus,  e  foi  registrada  pela  Secretaria  de  Segurança
Pública, mas que a documentação pertinente foi extraviada durante um
arrombamento que ocorrera em sua residência no ano 2000.
Instada a se manifestar, a Delegacia de Controle de Armas e Produtos
Químicos da Polícia Federal – DELEAQ/DREX/SR/PF/PB confirmou
que a arma em comento está registrada em nome do ora denunciado,
mas  informou  que  o  registro  se  encontra  ainda  na  Secretaria  de
Segurança Pública/PB, não tendo sidp procedido ao recadastramento
no período legal (até 31 de dezembro de 2009). Dessa forma, está o
revólver  em  situação  irregular,  não  sendo  mais  possível  a  sua
regularização,  devendo  a  mesma  ser  entregue  na  “Campanha  do
Desarmamento.
Dessa forma, em que pese haver registro do revólver, calibre nº . 38,
marca  Taurus,  inscrição  nº  K1489018  em  nome  de  Getúlio  Dantas
Cartaxo, o mesmo portou a referida arma e as respectivas munições
sem  autorização  e  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar, subsumindo-se sua conduta ao tipo penal descrito como
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.”

Em suas razões recursais (fls. 131/148), pugna a  absolvição,
afirmando, primeiramente, que a conduta é atípica, pois o tipo inscrito no art. 14 da lei
nº  10.826/03  exige,  concomitantemente  que  a  arma,  além  de  estar  com  o  registro
irregular,  seja  portada  por  quem  não  detenha  autorização  legal,  o  que  já  exclui  o
apelante, delegado de polícia, cuja autorização para porte é conferida pela Constituição
Federal, além do art. 6º da lei nº 10.826/03 e art. 141, V e §1º da lei complementar
estadual nº 85/2008. Ademais, verbera que o fato é atípico, porque não implicou em
lesividade ao bem jurídico protegido, qual seja, a segurança pública, não devendo tal
comportamento ser criminalizado, porque penalmente irrelevante. Por fim, invoca a tese
do erro de proibição inevitável, pois portava a arma como instrumento de trabalho desde
a década de 90, tendo-a adquirido por meio de Convênio celebrado entre a Secretaria de
Segurança Pública do Estado e a fabricante Taurus, nunca tendo conhecimento de que o
revólver  estava pendente de qualquer  regularização,  visto que sua situação constava
como regular junto ao SINARM, cf. fls. 93 dos autos.

Em contrarrazões (fls. 151/154), o Ministério Público pediu



pela manutenção da sentença, negando-se provimento à apelação defensiva. 

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da insigne Dra. Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,
Procuradora de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 161/167). 

É o relatório. 

VOTO: 

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento,
conheço da apelação criminal. 

Trata-se de apelação contra sentença em que o réu, Delegado,
em exercício, da Polícia Civil, foi condenado em razão de sua arma de fogo estar com o
registro irregular, perante o SINARM.

Aduz  o  recorrente  que  a  conduta  é  atípica.  Primeiramente,
argumenta que o tipo penal exige, concomitantemente que a arma, além de estar com o
registro irregular, seja portada por quem não detenha autorização legal, o que já exclui o
apelante, delegado de polícia, cuja autorização para porte é conferida pela Constituição
Federal, além do art. 6º da lei nº 10.826/03 e art. 141, V e §1º da lei complementar
estadual nº 85/2008. Ademais, verbera que o fato é atípico, porque não implicou em
lesividade ao bem jurídico protegido, qual seja, a segurança pública, não devendo tal
comportamento ser criminalizado, porque penalmente irrelevante.

O  caso  trazido  à  discussão  no  presente  recurso  é  peculiar,
porque permeado de detalhes que o destacam das situações comezinhas de ausência de
registro de arma de fogo perante o órgão federal competente, o que, indiscutivelmente,
caracteriza fato típico,  à luz da remançosa jurisprudência sedimentada nos Tribunais
Superiores.

Isto  porque  aventam  da  prova  documental  dos  autos  duas
informações, no mínimo, curiosas e colidentes, com relação à regularidade do registro
da arma de fogo, portada legalmente pelo apelante – e por prazo indeterminado – desde
o seu ingresso nos quadros da Polícia Civil do Estado da Paraíba, como Delegado de
Polícia, em 26.08.99, conforme fls. 15.

A primeira  delas  diz  respeito  à  consulta  realizada  perante  a
Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos da Polícia Federal, em resposta
ao  Ofício  218/17,  expedido  pela  8ª  DDC,  Processo  nº  08375.004602/2017-46,  que,
sobre o registro  do revólver,  da  marca TAURUS, de  suposta  numeração KI489018,
calibre. 38, INFORMOU:

“Conforme  pesquisa  no  Sistema  Nacional  de  Armas,  a  arma  de  fogo,
Revólver Taurus, calibre .38, nº KI 1489018, encontra-se registrada em nome
do  Senhor  GETÚLIO  DANTAS  CARTAXO,  com  registro  ainda  da
Secretaria de Segurança Pública/PB, em razão de o interessado não ter feito o
recadastramento  no  período  legal,  isto  até  31/12/2009,  a  referida  arma
encontra-se  em  situação  IRREGULAR,  não  sendo  mais  possível  a  sua
regularização,  devendo  a  arma  ser  entregue  na  Campanha  do
Desarmamento.”

A segunda  refere-se  ao  extrato  gerado  pelo  Sinesp  Infoseg,



constante  de  fls.  93,  em 05/06/2017,  data  posterior  à  apreensão  da  arma  de  fogo,
portanto,  em  que  se  verifica  que  a  situação  do  armamento,  junto  ao  SINARM,  é
REGULAR.

O  apelante  verbera  que  adquiriu  seu  artefato  por  meio  de
convênio firmado entre a fabricante Taurus e o Estado da Paraíba, antes da entrada em
vigor do Estatuto do Desarmamento, e que procedeu ao seu registro junto à Secretaria
de  Segurança  Pública  deste  Estado,  conforme  termos  legais  anteriores  à  nova  lei.
Ademais, afirmou que acreditava que a Secretaria de Segurança vinha procedendo à
renovação  do  seu  registro,  posto  que  o  mesmo  constava  como  regular  perante  o
SINARM. 

Tal  crença  se  justifica  quando  confrontada  com  os  dados
extraídos  do  sistema  de  informações  eletrônicas  do  SINARM,  conforme  acima
mencionado.

Em contrapartida, a irregularidade apontada pela Delegacia de
Controle  de  Armas  da  Polícia  Federal  parecer  circundar  a  necessidade  do
recadastramento da arma de fogo exigida pela lei  do Desarmamento, quando da sua
entrada em vigor.

Ocorre  que  a  ausência  de  recadastramento  do  artefato,  ou
mesmo a não renovação do registro, não constituem objeto de tutela jurídica da norma
penal insculpida no art. 14 da lei nº 10.826/03.

É  cediço  que  a  Lei  do  Desarmamento,  como  ficou
popularmente conhecida, visou tutelar a segurança e incolumidade pública por meio do
controle rígido das armas de fogo em circulação no país, regulamentando e restringindo
as situações de porte e posse, e seus respectivos registros junto aos órgãos de controle
competentes.

Nesse aspecto, o art. 14 do referido estatuto, tipificou a conduta
de “portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda
que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma
de  fogo,  acessório  ou  munição,  de  uso  permitido,  SEM  AUTORIZAÇÃO  E  EM
DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR.” [Destaquei]

A casuística revela que o suposto autor do fato é Delegado de
Polícia,  o  que  de  plano  já  revela  estar  rechaçado  o  primeiro  requisito  como
caracterizador do tipo, posto que o porte, para os integrantes da Polícia Civil, dentre eles
Delegados, é conferido pelo próprio Estatuto do Desarmamento, em seu art. 6º, II, §1º.
A autorização para o porte é, portanto, incontestável, tanto que lhe é conferida por prazo
indeterminado, conforme carteira funcional de fl. 15.

O  segundo  requisito  para  caracterização  do  tipo  é  a
desconformidade do porte com a determinação legal ou regulamentar, na qual se insere
a  inexistência  de  registro  perante  o  órgão  de  controle,  situação  que  os  tribunais
superiores, especialmente o STJ, tem considerado como típica, ainda que o portador da
arma tenha autorização por força de lei.

É que por meio da realização da exigência legal do registro da
arma de fogo, se permite ao Estado o pleno conhecimento da existência e propriedade



da arma, com isso se possibilitando o exercício da política armamentista estabelecida no
país e o resguardo da segurança pública.

Entretanto, é de se ponderar que a não renovação do registro da
arma  de  fogo  após  o  seu  vencimento  não  retira  o  conhecimento  estatal  sobre  sua
existência  e  sobre quem é seu proprietário,  ainda se fazendo plenamente possível  o
controle do fluxo de armas e a manutenção da segurança pública, por isso se podendo
falar em atipicidade material da conduta, já que falta a ofensa ao bem jurídico tutelado
pela norma penal.

Não fosse isso suficiente e mesmo que se considerasse existente
a ofensa relevante ao bem jurídico penalmente protegido, é notável a suficiência do
recurso  ao  Direito  Administrativo  nesse  caso,  com a  aplicação  de  sanções  como  a
apreensão da arma de fogo e a incidência de multa pelo descumprimento do dever de
renovação do registro.  Ou seja,  havendo medidas  administrativas  suficientes  para  a
tutela de uma dada situação (o que é o caso do porte e posse de arma com registro
vencido), deve-se reconhecer a natureza subsidiária do Direito Penal, abstendo-se de sua
aplicação, por se possuir forma menos severa de alcance do resultado pretendido.

É  nesta  esteira  de  pensamento  que  vemos  apontar  o  mais
recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, confirmando a atipicidade da conduta
de quem, possuindo a autorização para o porte, está pendente de renovação do registro
vencido, incorrendo o portador em mero ilícito administrativo, que enseja, no máximo, a
apreensão do armamento e a aplicação de multa. Conforme:

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  EM  SUBSTITUIÇÃO
AO RECURSO CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DO  REMÉDIO  CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado
como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal
fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
2.  O alegado  constrangimento  ilegal  será  analisado  para  a  verificação  da
eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º,
do Código de Processo Penal.
PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO.  ARMAMENTO  COM
REGISTRO EXPIRADO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS
PELA NORMA PENAL INCRIMINADORA DO ARTIGO 14 DA LEI
10.826/2003.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  TRANCAMENTO  DA
AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Ao julgar o mérito da Apn n. 686/AP, a Corte Especial deste Sodalício
firmou a compreensão de que, se o agente já procedeu ao registro da
arma,  a  expiração  do  prazo  constitui  mera  irregularidade
administrativa, não caracterizando, portanto, ilícito penal.
2. No caso dos autos, o acusado teria mantido sob sua guarda e portado
arma de fogo com registro vencido, conduta que se revela penalmente
atípica,  configurando,  apenas,  ilícito  administrativo  que  enseja  a
apreensão do armamento e a aplicação de multa. Precedentes da Quinta
e da Sexta Turma.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar
o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.
(HC 369.905/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 14/09/2017, DJe 20/09/2017)

A particularidade do caso  sub judice reside no fato de que o
registro foi considerado irregular pelo Delegado da Polícia Federal em face da ausência



de recadastramento da arma quando da Campanha do Desarmamento, que deveria ter
ocorrido  peremptoriamente  até  31/12/2009,  findo  qual  não  seria  possível  sua
regularização. Não se tratava, simplesmente, de inexistência de renovação do registro da
arma.

Há que se ponderar, entretanto, que o porte da arma é funcional
e  que  está  relacionada  ao  desempenho  das  atribuições  cotidianas  de  integrantes  da
Polícia, sendo instrumento de garantia da manutenção da ordem e segurança públicas.
Seu portador, não era um cidadão comum e o SINARM tinha pleno conhecimento sobre
o seu proprietário e o controle do seu fluxo, conforme farta prova documental.

A inexistência  de  recadastramento,  tal  como  a  ausência  de
renovação do registro, não pode ser considerada figura típica, mormente por levarmos
em consideração que a  segurança e  incolumidade públicas  não foram colocadas  em
risco com a conduta do apelante, tornando indevida a responsabilização penal do agente
surpreendido nestas irregularidades.

Por todo o exposto, DOU  PROVIMENTO AO RECURSO,
em desarmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,  para absolver  GETÚLIO
DANTAS CARTAXO, nos termos do art. 387, III do CPP.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos, Decano no exercício da Presidência da Câmara
Criminal e relator,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição  limitada),  revisor, e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal). Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos
Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de maio de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador/Relator


