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HABEAS CORPUS CRIME N. 1.434.097-7, 

DA COMARCA DE CLEVELÂNDIA (Juízo 

Único). 

Impetrante: SANDRIGO VELOSO (advogado). 

Paciente: CLÓVIS PAULICHEN. 

Relator:  DES. JOSÉ MAURÍCIO PINTO DE  

ALMEIDA. 

 

 

 

 

HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO 

DELITO DESCRITO NO ARTIGO 12 DA LEI 

10.826/03. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO 

COM O REGISTRO VENCIDO. PLEITO PELO 

TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME EM FACE 

DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. 

IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 

PACIENTE QUE TEVE SEU PEDIDO DE 

RENOVAÇÃO DE REGISTRO INDEFERIDO POR 

DUAS VEZES PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA 

COMPETENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. INTERESSADO QUE RESPONDE A 

PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE 
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FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO 

FALSO. DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA 

ENTREGA DE ARMA DE FOGO. PACIENTE QUE 

PERMANECEU INERTE. PRAZO EXTRAPOLADO, 

COM DETERMINAÇÃO PARA APURAÇÃO DO CRIME 

DE POSSE ILEGAL DE ARMA, QUE DEU ORIGEM AO 

PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 

IRREGULARIDADE NA SITUAÇÃO DO PACIENTE 

QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NA VIA 

ESTREITA DO “WRIT”. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.  

 

 

 

 

 

 

I. 

 

Trata-se de habeas corpus crime, com pleito 

liminar, visando ao trancamento de processo-crime, impetrado por 

SANDRIGO VELOSO (advogado) em favor de CLÓVIS PAULICHEN, 

denunciado e processado pela prática, em tese, pelo delito tipificado 

no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). 
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O impetrante afirma, em síntese, que: 

 

a)-o paciente possuía registro de sua arma, 

porém vencido, e, ainda em fase administrativa, este tentava renovar 

referido registro, contudo, seu pedido foi indeferido 

administrativamente, tolhido de boas intenções, buscava a 

reconsideração de seu pedido e consequentemente a renovação do 

documento; 

 

b)-até a presente data o paciente não foi 

intimado da decisão de indeferimento do pedido de reconsideração; 

 

c)-demonstrado que o paciente não esgotou 

todas as vias administrativas quanto à irregularidade de sua posse de 

arma entregue em obediência a determinação legal; 

 

d)-o ilustre Promotor de Justiça, quando da 

denúncia, não faz qualquer menção ao fato de a arma possuir registro, 

o que, sem sombra de dúvida, trata-se de uma omissão de fato, o que, 

por si só, configura vício processual, em desacordo com o 

preconizado no art. 41 do CPP, eis que traz a realidade dos fatos; 
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e)-tendo em vista o atual entendimento 

jurisprudencial, o paciente não cometeu nenhum ilícito penal, 

tratando-se de mera infração administrativa; 

 

f)-em que pese a posse ilegal de arma de 

fogo de uso permitido seja delito de perigo abstrato, dispensando a 

ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, nos casos 

em que o possuidor tenha a arma devidamente registrada, mas com o 

documento vencido, não há que se falar em conduta típica criminal. 

 

Assim, requer a concessão da presente 

ordem de habeas corpus para que seja anulado o recebimento da 

denúncia e, por conseguinte, trancar o processo-crime em face da 

visível coação ilegal sofrida pelo paciente. 

 

Não houve pedido liminar. 

 

Às fls. 53/54, foram prestadas as devidas 

informações pela autoridade coatora. 

 

A d. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

manifestou-se às fls. 56/60, pela denegação da ordem. 
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II. 

 

A ordem deve ser denegada. 

 

O impetrante alega que a conduta do 

paciente é atípica, porque o paciente tem a posse regular da arma, 

apenas estando vencido seu registro, o que configuraria mera 

irregularidade administrativa, e não ilícito penal. 

 

Extrai-se dos autos que o paciente foi 

denunciado pela prática, em tese, do delito descrito no art. 12 da Lei 

10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo), em razão dos seguintes 

fatos narrados na denúncia: 

 

“Entre os dias 1º de outubro de 

2013 a 14 de novembro de 2014, 

no interior de sua residência, 

situada na Comunidade Nossa 

Senhora do Carmo, ‘perto da 

Igreja’, zona rural da cidade de 

Mariópolis/PR, nesta Comarca 

de Clevelândia/PR, o denunciado 

CLÓVIS PAULICHEN, ciente da 
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ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, dolosamente agindo, 

possuía e mantinha sob sua 

guarda, 1 (uma) carabina de 

repetição, marca CBC, modelo 

‘Rifle 8022 BOLT ACTION’, calibre 

22, em desacordo com 

determinação legal ou 

regulamentar”. 

 

 

Com efeito, o impetrante sustenta a 

atipicidade material da conduta, reforçando sua tese no entendimento 

atual do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no sentido de que a 

conduta de possuir arma de fogo de uso permitido, com registro 

vencido, não configura o tipo penal previsto no artigo 12 da Lei 

10.826/03, sendo mera infração administrativa.  

 

É sabido que o crime tipificado no art. 12 

da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, para a sua 

configuração basta que o agente pratique um dos elementos do tipo 

penal, sendo despicienda a demonstração do potencial lesivo do 

armamento e munição apreendidos. 
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Para se possuir uma arma de fogo de uso 

permitido, a legislação atual exige que o artefato seja devidamente 

registrado e que este registro seja periodicamente renovado. Assim, a 

ausência ou a invalidade do registro tornaria irregular a posse da arma 

de fogo de uso permitido. 

 

Em julgamento realizado no dia 26 de 

agosto de 2014, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA concedeu Habeas 

Corpus referente a posse ilegal de arma, extinguindo o processo-

crime. À unanimidade, foi decidido que a existência de registro 

vencido de arma de fogo não se caracteriza posse ilegal de arma e, por 

isso, não pode configurar crime, sendo apenas uma infração 

administrativa. 

 

Nos termos da respectiva ementa, cujo 

entendimento tem sido adotado nesta Câmara, à unanimidade, in 

verbis: 

 
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM 
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 
PREVISTO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. 
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO 
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 
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EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA 
PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E 
O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. 
ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. 
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO 
PERMITIDO COM O REGISTRO 
VENCIDO. ATIPICIDADE 
MATERIAL DA CONDUTA. 
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO 
PENAL. PUNIÇÃO 
ADMINISTRATIVA QUE SE 
MOSTRA SUFICIENTE.  3. ORDEM 
NÃO CONHECIDA. HABEAS 
CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 
1. A jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, buscando a 
racionalidade do ordenamento 
jurídico e a funcionalidade do 
sistema recursal, vinha se 
firmando, mais recentemente, no 
sentido de ser imperiosa a 
restrição do cabimento do 
remédio constitucional às 
hipóteses previstas na 
Constituição Federal e no Código 
de Processo Penal. Nessa linha de 
evolução hermenêutica, o 
Supremo Tribunal Federal passou 
a não mais admitir habeas corpus 
que tenha por objetivo substituir o 
recurso ordinariamente cabível 
para a espécie. 
Precedentes. Contudo, devem ser 
analisadas as questões suscitadas 
na inicial no intuito de verificar a 
existência de constrangimento 
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ilegal evidente - a ser sanado 
mediante a concessão de habeas 
corpus de ofício -, evitando-se 
prejuízos à ampla defesa e ao 
devido processo legal. 
2. O trancamento de ação penal 
na via estreita do writ configura 
medida de exceção, somente 
cabível nas hipóteses em que se 
demonstrar, à luz da evidência, a 
atipicidade da conduta, a extinção 
da punibilidade ou outras 
situações comprováveis de plano, 
suficientes ao prematuro 
encerramento da persecução 
penal. Na espécie, o paciente foi 
denunciado pela suposta prática 
da conduta descrita no art. 12 da 
Lei n. 10.826/2003, por possuir 
irregularmente um revólver marca 
Taurus, calibre 38, número QK 
591720, além de dezoito 
cartuchos de munição do mesmo 
calibre. 
3. Todavia, no caso, a questão não 
pode extrapolar a esfera 
administrativa, uma vez que 
ausente a imprescindível 
tipicidade material, pois, 
constatado que o paciente detinha 
o devido registro da arma de fogo 
de uso permitido encontrada em 
sua residência - de forma que o 
Poder Público tinha completo 
conhecimento da posse do 
artefato em questão, podendo 
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rastreá-lo se necessário -, inexiste 
ofensividade na conduta. A mera 
inobservância da exigência de 
recadastramento periódico não 
pode conduzir à estigmatizadora e 
automática incriminação penal. 
Cabe ao Estado apreender a arma 
e aplicar a punição administrativa 
pertinente, não estando em 
consonância com o Direito Penal 
moderno deflagrar uma ação 
penal para a imposição de pena 
tão somente porque o indivíduo - 
devidamente autorizado a possuir 
a arma pelo Poder Público, diga-se 
de passagem - deixou de ir de 
tempos em tempos efetuar o 
recadastramento do artefato. 
Portanto, até mesmo por questões 
de política criminal, não há como 
submeter o paciente às agruras de 
uma condenação penal por uma 
conduta que não apresentou 
nenhuma lesividade relevante aos 
bens jurídicos tutelados pela Lei 
n. 10.826/2003, não incrementou 
o risco e pode ser resolvida na via 
administrativa. 
4. Ordem não conhecida. Habeas 
corpus concedido, de ofício, para 
extinguir a Ação Penal n. 
0008206-42.2013.8.26.0068 
movida em desfavor do paciente, 
ante a evidente falta de justa 
causa”. 
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(HC 294.078/SP, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, 
julgado em 26/08/2014, DJe 
04/09/2014) [grifou-se]. 

 

 

De acordo com o entendimento supra, uma 

vez tendo sido autorizada a posse da arma ao cidadão, "a mera 

inobservância da exigência de recadastramento periódico não pode 

conduzir à estigmatizadora e automática incriminação penal", 

especialmente porque, pelo registro inicial, o Estado tinha pleno 

conhecimento da existência daquela arma sob a posse do acusado, 

podendo rastreá-la a qualquer tempo, se assim entendesse necessário. 

 

Dessume-se, assim, que tal juízo é uma 

evolução importantíssima no tratamento do assunto, pois, pela 

primeira vez, se reconhece que o registro da arma, uma vez realizado, 

não desaparece com o tempo, e a obrigação de sua renovação é uma 

exigência circunscrita à esfera administrativa, cujo descumprimento 

impõe sanções próprias, como a apreensão. 

 

Contudo, no caso em específico, como 

relatado pelo próprio impetrante em suas razões, o paciente 

requereu, por meio de protocolo nº 08712.003037/2014-89, a 

renovação do registro da arma de fogo (vencido em 01.10.2013). 
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O pedido foi indeferido pela autoridade 

administrativa competente (30.06.2014), com fundamento na 

inidoneidade do paciente, determinado, inclusive, a entrega 

obrigatória da arma no prazo de 60 dias. Veja-se: 

 

“(...) 

Para a renovação de registro de Certificado de 

Arma de Fogo, o diploma legal acima citado, em seu artigo 5º, § 2º, 

determinou a comprovação periódica, em período não inferior a três anos, 

dos requisitos de que tratam os incisos I, II e III do artigo 4º da mesma 

lei. 

No mesmo sentido é a disposição constante 

do Regulamento do Estatuto do Desarmamento (Decreto nº 5.123/2004), 

que no inciso IV de seu artigo 12 assim estabelece: 

IV – comprovar, em seu pedido de aquisição e 

em cada renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo, 

idoneidade e inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por 

meio de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, 

Militar e Eleitoral, que poderão ser fornecidas por meio eletrônico. 

Apesar da declaração apresentada pelo 

requerente de que não responde nenhum processo criminal ou inquérito 
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policial, em pesquisa realizada junto aos sistemas corporativos, 

verificou-se que Clovis Paulichen foi investigado nos autos de inquérito 

policial nº 124/2011- DPF/GPB/PR, tendo sido denunciado pelo 

Ministério Público Federal de Pato Branco/PR, em 24/06/2014, no 

processo nº 5002254-31.2014.404.7012, autuado perante a Justiça 

Federal de Pato Branco/PR. 

Conforme acima verificado, o Estatuto do 

Desarmamento, em seu artigo 4º, inciso I, exige do requerente a 

comprovação de IDONEIDADE, mediante a apresentação de certidões 

negativas de antecedentes criminais, bem como não estar respondendo a 

inquérito policial nem processo criminal. Ressalta-se que o investigado, 

até o recebimento da denúncia, mantém a condição de indiciado em 

Inquérito Policial, razão pela qual não preenche o requisito previsto no 

art. 4º, inciso I, supramencionado. 

Em razão do exposto, INDEFIRO o 

requerimento de renovação de registro de arma de fogo efetuado por 

CLÓVIS PAULICHEN. 

Ademais, como consectário do indeferimento 

ora exarado, fica o interessado NOTIFICADO a proceder, no prazo de 

60 dias, a entrega da arma à Polícia Federal (...)” (fls. 33/34). 
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Em consequência, o paciente interpôs 

pedido de reconsideração, o qual foi negado pelo órgão, sob o 

fundamento de que, além de o pleito ter sido apresentado 

extemporaneamente, como já relatado em decisão anterior, o 

interessado não preenche os requisitos para a devida regularização, e 

que, em razão de o prazo de 60 (sessenta) dias mencionado no 

parecer mº 47/2014 – NUARM ter se esgotado, com base no 

parágrafo único no art. 67-B do Decreto nº 5.123/04, determinou a 

expedição de ofício à Polícia Civil de Pato Branco/PR, para a 

apuração do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826, objeto do 

presente remédio constitucional (fls. 36/38). 

 

Destarte, não obstante esta COLENDA 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL reconhecer a atipicidade material, por 

se tratar a conduta de possui arma de fogo com registro vencido, no 

caso em exame, NÃO SE VERIFICA TAL POSSIBILIDADE. 

 

Com efeito, o trancamento de processo-

crime na via estreita do writ configura medida de exceção, somente 

cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a 

atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações 

comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da 

persecução penal. 
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Ao analisar as peculiaridades do caso em 

concreto, a situação de irregularidade da arma de fogo apreendida 

em posse do paciente não pode ser analisada na via eleita, somado ao 

fato de haver presente nos autos duas decisões negativas da 

autoridade administrativa que impossibilitam a renovação do registro. 

 

Registre-se que a conclusão de que se trata 

de conduta passível de atipicidade não decorre apenas de apreensão 

da arma de fogo com o registro vencido, devendo ser examinado 

cada caso de forma coerente e de acordo com o Estatuto do 

Desarmamento, o qual possui requisitos a serem atendidos para 

a permanência, ou não, do registro, porte etc.  

 

Nesse sentido, retira-se parte do judicioso 

parecer da douta PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, de fl. 58/59: 

 

“(...) Ora, da análise do caso concreto, 

partindo-se de um juízo perfunctório de cognição dos fatos sub examine 

– porquanto vedada, relembre-se, o exame meritório aprofundado na 

estreita via da ação constitucional de Habeas Corpus -, exsurge como 

manifesta e insanável a situação de irregularidade da arma de fogo que se 

encontrava sob a posse do paciente. 
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Isso porque a negativa de renovação do 

registro significa, no caso dos autos, que o paciente não pode e não 

poderia possuir arma de fogo sob nenhuma hipótese, por não se adequar 

às condições legais para tanto, de forma que o seu agir, se efetivamente 

comprovado ao cabo da instrução criminal, por certo lesiona o bem 

jurídico tutelado pelo crime em análise, clamando, pois, pela intervenção 

penal. 

Ainda que se possa partilhar do 

entendimento jurisprudencial firmado sobre a questão, concernente à 

atipicidade da simples conduta de possuir arma de fogo com registro 

vencido, é inequívoco que a renovação da permissão, a partir da edição do 

Estatuto do Desarmamento, depende obrigatoriamente do preenchimento 

dos requisitos elencados no art. 4º da Lei 10.826/03 e art. 12 do Decreto 

nº 5.123/04. 

Nessa perspectiva, soa desarrazoado afirmar 

que a conduta de possuir arma de fogo com registro vencido, em toda e 

qualquer hipótese, perfaz mera infração administrativa, indistintamente 

afastando a incidência da norma penal incriminadora. A solução jurídica 

de cada caso concreto deverá ser exarada individualmente, a partir de 

suas peculiaridades, e na hipótese dos autos apenas evidencia que a 

situação de irregularidade da posse de arma de fogo não será 

obrigatoriamente sanada pela via administrativa, havendo ocorrido 
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indeferimento do pleito de renovação, fazendo surgir, por conseguinte, 

cenário de irregularidade instransponível sob a ótica do direito penal”. 

 

 

Outrossim, destaque-se que a decisão que 

indeferiu o pleito de renovação do registro, com a determinação de 

entrega da arma de fogo, ocorreu em 30 de junho de 2014, e o 

paciente foi apreendido com o artefato em sua residência em 14 

de novembro do mesmo ano, ou seja, trata-se de matéria que deve 

ser analisada no decorrer da instrução, por ser questionável a posse 

do artefato que, prima face, se encontra irregular diante dos 

documentos contidos no writ. 

 

Note-se que é possível extrair que consta 

descrito a conduta teoricamente praticada pelo acusado, observando-

se os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. 

 

Assim, não havendo constrangimento ilegal 

a ser reparado, a ordem deve ser denegada, nos termos da 

fundamentação. 
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III. 

 

Diante do exposto, ACORDAM os 

Magistrados integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná, à unanimidade de votos, em denegar a ordem. 

 

Em julgamento presidido pelo 

Excelentíssimo Desembargador LAERTES FERREIRA GOMES, e dele 

participaram os Desembargadores ROBERTO DE VICENTE e JOSÉ 

CARLOS DALACQUA. 

 

Curitiba, 05 de novembro de 2015. 

 
José Maurício Pinto de Almeida 

              Relator 
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