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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 25ª VARA CÍVEL 

FEDERAL DE SÃO PAULO 

  

  

  

  

  

NÚMERO: 5009686-41.2020.4.03.6100 

PARTE(S): IVAN VALENTE 

PARTE(S): UNIÃO FEDERAL E OUTRO 

  

 

 

 

IVAN VALENTE, já qualificado nos autos da Ação Popular, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, vem, respeitosamente, especificar 

provas e manifestar-se acerca do ingresso de assistente nos presentes autos. 

01. Preliminarmente, o Autor requer o indeferimento do pedido do sr. IAGO ALVES 

DE OLIVEIRA para ingressar como assistente nos presentes autos.  

02. De acordo com o que dispõe o art. 6º, §5º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 

1965: 

“§ 5º É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou 

assistente do autor da ação popular.” 

03. Por sua vez, o Código de Processo Civil define a assistência em seu art. 119, 

no seguinte sentido:  

“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro 

juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma 

delas poderá intervir no processo para assisti-la. 
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Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento 

e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo 

no estado em que se encontre.” (Grifamos) 

04. No presente caso, o cidadão IAGO ALVES DE OLIVEIRA ingressou nos autos 

da ação popular que busca a declaração de nulidade de portaria que majorou o 

acesso a munições, requerendo os seguintes pedidos:  

“1 - Diante do exposto, requer-se que admitido como assistente em 

Ação Popular, seja recebida e processada, pois preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade, a fim de que, liminarmente: 

Revogação da tutela de urgência concedida de suspensão da 

portaria interministerial nº 1.634, de 22 de abril de 2020; 

2-   seja determinada a citação dos Réus para que, querendo, forneçam 

informações e contestem a ação; 

3-  A procedência da presente ação popular, a fim de majorar a 

quantidade de munições a ser adquiridas pelos autorizados ao 

porte e posse de arma, acrescentando em tal portaria guerreada, a 

obrigação de constantes treinamentos e habitualidades mínimas 

de oito por ano, devidamente comprovadas em locais de treino 

aprovados pelo Exército e pela Polícia Federal sob pena de não 

renovação do CRAF da arma de fogo/ ou licença de porte de armas; 

4-   A condenação dos Réus ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários de sucumbência. 

5-   Envio de oficio ao Comando do Departamento de Produtos 

Controlados do Exercito Brasileiro para se manifestar sobre os pedidos; 

6-   Benefícios da Justiça Gratuita ao Autor devido às condições 

financeira delicada, inclusive, agrava pela quarentena da pandemia do 

Coronavirus;” (Grifamos).  

05. Dessa forma, o cidadão mencionado ingressou nos presentes autos sob 

pretexto de desejar favorecer o Autor, porém manifestou-se pela improcedência dos 

pedidos formulados narqwf02n4 inicial e até mesmo pela revogação da tutela de 

urgência concedida a pedido do Autor. Não bastasse isso, pede ainda decisão no 
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sentido de majorar a quantidade de munições autorizadas para aquisição daqueles 

que preencham os requisitos legais. 

06. Diante disso, resta evidenciado que o pedido do Sr. IAGO ALVES DE 

OLIVEIRA para figurar como assistente na presente demanda não apenas é 

absolutamente descabido, mas também viola o disposto no art. 80 do Código de 

Processo Civil, mais especificamente os incisos I e VI, tornando imprescindível sua 

condenação por litigância de má-fé. 

07. Sobre as provas a serem produzidas, ressaltamos que nas manifestações 

juntadas pelos Réus não foram apresentados pareceres válidos sobre o mérito da 

Portaria cuja nulidade é pleiteada na presente demanda. 

08. Não bastasse a ausência de parecer válido do órgão responsável pela temática 

da Portaria no Ministério da Defesa, não houve consulta ou parecer expedido pelo 

órgão responsável pelo mérito do tema no Ministério da Justiça, mais 

especificamente, da Divisão Nacional de Controle de Armas de Fogo do 

Departamento de Polícia Federal. 

09. Ao ser indagada pelo Autor da presente Ação Popular sobre seus pareceres 

sobre as portarias, decretos e projetos de lei que concretizaram a política de 

disseminação de armas na sociedade empreendida pelo Governo Federal, a Polícia 

Federal manifestou-se no seguinte sentido (Documento Anexo):  

“Com relação ao seu requerimento nos termos da Lei 12.527/2011, 

informo que, à exceção do Decreto no 9.685/19, cujo parecer técnico 

segue anexo (Parecer Técnico no 15405072), a Polícia Federal não foi 

consultada formalmente quanto aos demais atos normativos editados 

sobre o assunto.” 

10. Diante dessa manifestação, os vícios da Portaria atacada mostram-se ainda 

mais evidentes, da mesma forma que os riscos que a mesma representa para a 

segurança e a proteção da vida da população. 

11. Diante disso, requer-se a juntada da resposta obtida junto à polícia federal 

sobre os pareceres expedidos em resposta às consultas sobre atos que 

concretizaram a política de disseminação de armas na sociedade que vem sendo 

implementada no Governo Federal. Requer-se também que os Réus juntem aos autos 

a íntegra do processo no Sistema Eletrônico de Informação do Governo Federal que 

deu origem à referida Portaria, com o link para acesso ao processo via sistema, bem 

como o histórico de sua tramitação, descrevendo os órgãos consultados e o tempo 

de consulta utilizado por cada um deles. 

12. Por fim, o Autor entende como imprescindível que as autoridades que 

participaram da edição da Portaria Interministerial nº 1.634/GM-MD, de 22 de abril, 
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2020 ou que deveriam ter sido consultadas previamente à edição da mesma sejam 

ouvidas. Por isso, requer a oitiva das seguintes pessoas, como testemunhas: 

a) EUGÊNIO PACELLI VIEIRA MOTA, Ex-chefe da Diretoria de Fiscalização de 

Produtos Controlados do Comando do Exército General; 

b) SÉRGIO FERNANDO MORO, Ex-Ministro de Estado da Justiça e Segurança 

Pública; 

c) MAURÍCIO VALEIXO, Ex-Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal  

13. Desse modo, requer-se: 

a) o indeferimento do pedido do Sr. IAGO ALVES DE OLIVEIRA para figurar 

como assistente na presente ação popular; 

b) a condenação do Sr. IAGO ALVES DE OLIVEIRA por litigância de má-fé, 

tendo em vista o caráter absolutamente infundado e ilegal da pretensão 

deduzida em juízo, bem como a aplicação respectiva multa prevista na 

legislação processual. 

c) a juntada da resposta obtida pelo Autor junto ao Departamento à Polícia 

Federal sobre os pareceres expedidos por aquele órgão sobre os diversos atos 

editados pelo Governo Federal para implementação da política de 

disseminação de armas na sociedade; 

d) que os Réus sejam intimados a juntar aos presentes autos a íntegra do 

processo no Sistema Eletrônico de Informação do Governo Federal que deu 

origem à referida Portaria Interministerial nº 1.634/GM-MD, de 22 de abril, 

2020, com o link para acesso ao processo via sistema, o histórico de sua 

tramitação com a descrição dos órgãos consultados e o tempo utilizado por 

cada um deles. 

e) a oitiva das testemunhas arroladas, com a intimação dos seguintes cidadãos 

para que prestem depoimento a este juízo: 

i) EUGÊNIO PACELLI VIEIRA MOTA, Ex-chefe da Diretoria de 

Fiscalização de Produtos Controlados do Comando do Exército 

General; 

ii) SÉRGIO FERNANDO MORO, Ex-Ministro de Estado da Justiça e 

Segurança Pública; 

iii) MAURÍCIO VALEIXO, Ex-Diretor-Geral do Departamento de Polícia 

Federal  

f) ao final, seja julgada procedente a presente ação, de maneira a decretar a 

nulidade da Portaria Interministerial nº 1.634/GM-MD, de 22 de abril, 2020. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento 
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São Paulo, 10 de agosto de 2020. 

 

Alberto de Almeida Canuto 

OAB/SP 278.267 
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Dados da Resposta

Data de Resposta 21/07/2020 15:05

Tipo de Resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de Resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta
Prezado Senhor,

Segue a resposta ao questionamento apresentado.

Responsável pela Resposta SIC/DIREX/PF

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

Diretor Geral da Polícia Federal

Prazo Limite para Recurso 31/07/2020

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Justiça e Legislação

Subcategoria do Pedido Legislação e jurisprudência

Número de Perguntas 1

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável
15/07/2020 10:10 Pedido Registrado para para o Órgão DPF – 

Departamento de Polícia Federal
SOLICITANTE

15/07/2020 15:31 Pedido Em Andamento MJSP – Ministério da Justiça e 
Segurança Pública/DPF – 
Departamento de Polícia Federal

21/07/2020 15:05 Pedido Respondido MJSP – Ministério da Justiça e 
Segurança Pública/DPF – 
Departamento de Polícia Federal

Dados do Pedido

Protocolo 08850004760202049

Solicitante Ivan Valente

Data de Abertura 15/07/2020 10:10

Orgão Superior Destinatário MJSP – Ministério da Justiça e Segurança Pública
Orgão Vinculado Destinatário DPF – Departamento de Polícia Federal
Prazo de Atendimento 04/08/2020

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Pareceres sobre o controle do acesso a armas

Detalhamento Solicito o envio de todos os pareceres produzidos por este órgãos sobre 
as Portarias, Decretos e Projetos de Lei relacionados ao controle de 
armas e munições, desde janeiro de 2019, ainda que não tenham sido 
aprovados pelo Diretor Geral ou pelo Ministro de Estado da Justiça. 
Ressalto que os processos relacionados a Portarias e Decretos 
publicados ou revogados, bem como para Projetos de Lei encaminhados 
ao Congresso Nacional ou sancionados, não possuem caráter 
preparatório, de maneira que o acesso a tais informações deve ser 
público e não pode ser obstado.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – Brasília 

 

Mensagem Eletrônica n.º 0987/2020-SIC/DIREX/PF  

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 
 

 

1. Trata-se de requerimento de informação protocolado no e-SIC formulado nos 

seguintes termos: 

“...,Meu avô entrou no Brasil em meados de 1928. Qual documento consigo emitir na Policia Federal que traga 

informação da origem de chegada e o nome estrangeiro dele (houve alteração no nome apos registro no Brasil)....” 

 

2. Com relação ao seu requerimento nos termos da Lei 12.527/2011, informo que, 

à exceção do Decreto nº 9.685/19, cujo parecer técnico segue anexo (Parecer Técnico 

nº 15405072), a Polícia Federal não foi consultada formalmente quanto aos demais atos 

normativos editados sobre o assunto. 

 

3. Quanto aos dois projetos de lei enviados pelo Poder Executivo ao Congresso 

Nacional, encaminho os pareceres produzidos pela DARM/CGCSP/DIREX/PF sobre o 

relatório e o substitutivo do PL nº 3723, de 2019, apresentados pelo Deputado Alexandre 

Leite - Parecer Relatório PL 3723/19 e Parecer Substitutivo PL 3723/19, bem como o 

parecer produzido pela DELP/CGCSP/DIREX/PF sobre o PL nº 6438/19 - Parecer PL 

6438/19. 

 

4. Por fim, comunica-se que, em caso de indeferimento, cabe recurso ao Sr. Diretor-

Geral de Polícia Federal no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência desta resposta, o 

qual pode ser apresentado, via internet, pelo e-SIC 

(www.acessoainformacao.gov.br/sistema). 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Brasília, 21 de julho de 2020. 

 

 

SIC-DIREX 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DIVISÃO DE ESTUDOS, LEGISLAÇÃO E PARECERES - DELP/CGCSP/DIREX/PF
 

Parecer nº 14410280/2020-DELP/CGCSP/DIREX/PF

Processo nº: 08027.000157/2020-09
 
Interessado: Ministério da Justiça e Segurança Pública

 
PARECER

 
 
1. Trata-se de projeto de lei enviado à Polícia Federal para a devida manifestação. Em
síntese, o projeto versa sobre alterações legislativas relacionadas a ampliação de porte de
arma funcional, bem como respectivas disciplinas.
 
2. Inicialmente, no que tange à ampliação das categorias profissionais contempladas com o
porte de arma funcional, a Polícia Federal entende tratar-se de matéria relativa ao interesse
dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo assunto de governo.
 
3. De outro vértice, entendemos que algumas considerações deverão ser tecidas no que tange
a pontos específicos. Senão, vejamos.
 
4. Preceitua o § 1.º do art. 6.º do presente projeto que:
 

"Os profissionais a que se referem os incisos I, II, III, V, VI, X e XII do
caput poderão portar em todo o território nacional arma de fogo de
propriedade particular ou institucional mesmo fora do exercício de sua
atividade profissional, conforme previsto no regulamento desta Lei".
 

5. Pois bem. Dentre as categorias mencionadas na redação sugerida do § 1.º em epígrafe,
encontram-se os integrantes das Guardas Municipais (inciso III) e dos órgãos policiais
referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal (inciso VI).
 
6. Considerando a atuação constitucional das Guardas Municipais, bem como o limite de
atuação delas, não há razão plausível de se conceder porte de âmbito nacional para
referida categoria. Em havendo necessidade de se estender o porte a limites exteriores ao
Município de lotação do servidor, entendemos que bastaria ampliar o porte ao respectivo
Estado.
 
7. Nessa mesma linha de ideias, não vemos razão justificada para conceder porte de
âmbito nacional aos policiais legislativos, haja vista que o âmbito de atuação deles
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restringe-se aos limites das Casas Legislativas (Câmara dos Deputados ou Senado Federal) a
que são vinculados. Por outro lado, poderia eventualmente existir autorização de porte de
âmbito nacional a referidos servidores somente se estiverem no exercício das respectivas
funções.
 
8. Outro artigo do projeto que merece ser ponderado é o § 5.º do art. 7.º-A. A uma, porque o
registro é atribuição legal do SINARM. A duas, porque o inciso XI do art. 6.º do projeto já
prevê o ato conjunto do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério
Público. Em virtude disso, entendemos desnecessária a alteração inserida por aquele
parágrafo.
 
9. Por fim, entendemos que há a necessidade de se revogar expressamente o inciso IV do art.
6.º do Estatuto do Desarmamento, haja vista que pelo novo projeto houve a unificação dos
incisos III e IV, de acordo com a decisão judicial liminar do Supremo Tribunal Federal na
ADI n.º 5948.
 
10. Destarte, entendemos que com as alterações ora sugeridas, o projeto encontra-se apto a
ter seguimento.
 
11. eis o parecer, que submeto à apreciação do Exmº Coordenador-Geral de Controle de
Serviços e Produtos, sugerindo-se o posterior encaminhamento ao Exmº Diretor-Geral da
Polícia Federal, observando-se os trâmites hierárquicos.
 

(Assinado eletronicamente)
RODRIGO PERIN NARDI
Delegado de Polícia Federal

Classe Especial - Mat. 16.246
Chefe da DELP/CGCSP/DIREX/PF

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO PERIN NARDI, Delegado(a) de Polícia Federal,
em 07/04/2020, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14410280
e o código CRC D90A1290.

Referência: Processo nº 08027.000157/2020-09 SEI nº 14410280
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MSP - POLÍCIA FEDERAL 

DIVISÃO NACIONAL DE CONTROLE DE ARMAS DE FOGO - 
DARM/CGCSP/DIREX/PF 

 
 

EQSW 103/104, Lote 01, Bloco 2A, Sudoeste, Brasília/DF  
CEP 70670-350 / Telefone: (61) 2024-8242 

 

Parecer Técnico nº 001/2019-DARM/CGCSP/DIREX/PF 
 

Em 3 de janeiro de 2019. 
 
 
 

À Senhora Coordenadora-Geral de Controle de Serviços e Produtos – CGCSP/DIREX/PF 
 
Assunto: Parecer sobre proposta de alteração do Decreto nº 5.123/2004, que dispõe sobre 

registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e dá outras providências 

 

Referência: Lei nº 10.826/2003, Decreto nº 5.123/2004 e IN nº 131/2018-DG/PF 
  
 
 
 

  
1. Trata-se de consulta acerca de projeto de decreto que pretende promover 
alterações no Decreto nº 5.123/2004, de 1º de julho de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas SINARM, e define crimes. 

2. Nesse passo, cumpre, inicialmente, colacionar a minuta do aludido projeto de 
decreto: 
 

“MINUTA DE DECRETO Nº       , DE               DE 2018 

 

Altera o Decreto no 5.123, de 1o de julho 

de 2004, que regulamenta a Lei no 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 

art. 84, incisos IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 

no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 

 

            DECRETA: 

  

Art. 1.º O art. 12 do Decreto n.º 5.123, de 1º de julho de 2004, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

             

             "Art. 12.  ......................... 

             .........................................  
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VIII – quando se tratar de residência habitada por criança, adolescente ou 

pessoa com deficiência mental: 

 

a) no caso de arma de fogo de cano curto, comprovar a propriedade ou a 

aquisição de cofre para o armazenamento apropriado; 

b) no caso de arma de fogo de cano longo, apresentar declaração de que 

possui local seguro para armazenamento, sob pena de incorrer nas penas 

do art. 13, caput, da Lei nº 10.826, de 2003. 

 

             .... 

§ 1o A declaração de que trata o inciso I do caput deverá explicitar os fatos e 

circunstâncias justificadoras do pedido, que serão examinados pela Polícia 

Federal, segundo o disposto neste artigo e as orientações expedidas pelo 

Ministério da Justiça e da Segurança Pública.  

             .... 

§7.º Presume-se a veracidade dos fatos e circunstâncias afirmadas na 

declaração de efetiva necessidade.  

§8.º Até o limite máximo de duas armas por interessado, considera-se presente 

a efetiva necessidade nos casos de: 

I – agentes públicos da área da segurança pública e da administração 

penitenciária, inclusive inativos; 

II – agente públicos envolvidos no exercício de atividades de poder de polícia 

administrativa ou de correição em caráter permanente; 

III – residentes em área rural; 

IV – residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, assim 

considerados aquelas localizadas em municípios ou unidades da federação 

com índices anuais de mais de dez homicídios por cem mil habitantes;  

             V – titulares ou responsáveis legais de estabelecimentos comerciais; e 

VI – colecionadores, atiradores e caçadores, devidamente registrados no 

comando do exército. 

§9.º O previsto no §8º não exclui a caracterização da efetiva necessidade se 

presentes outros fatos e circunstâncias que a justifiquem, inclusive, para 

aquisição, excepcional, de mais de duas armas. 

            §10. Constituem razão para indeferimento do pedido: 

             I - a ausência dos requisitos previstos a que se referem os incisos do caput; 

             II - quando houver fundada suspeita de que: 

             a) a declaração de efetiva necessidade contém afirmações falsas; 

b) o requerente mantém vínculo com grupos criminosos e a arma a eles se 

destina; e 

             c) o interessado age como pessoa interposta." (NR) 
                         

             “Art. 16.  .... 
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             ..... 

§ 2º  Os requisitos de que tratam os incisos IV, V, VI e VII do caput do art. 12 

deverão ser comprovados, periodicamente, a cada dez anos, junto à Polícia 

Federal, para fins de renovação do Certificado de Registro.” (NR) 
              ....” 

  

“Art. 18.  .... 

             ..... 

§ 3º  Os requisitos de que tratam os incisos IV, V, VI e VII do caput do art. 12 

deverão ser comprovados, periodicamente, a cada dez anos, junto ao Comando 

do Exército, para fins de renovação do Certificado de Registro.” (NR) 
              ....” 

  

 

Art. 2.º  Fica revogado o §2.º-A do art. 16 do Decreto n.º 5.123, de 2004. 

 

Art. 3.º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

             

             

                 Brasília,  de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.”     

 

3. Quanto ao mérito do projeto, esta Divisão Nacional de Controle de Armas de 
Fogo entende pertinente fazer as considerações que se seguem. 

4. De início, calha anotar que não foram encaminhadas as justificativas da 
referida proposição de alteração do Decreto, o que torna mais superficial a presente 
manifestação sobre a proposta de correção e aperfeiçoamento da norma em questão. 
Passemos, então, à análise individualizada da proposta em apreço. 

5. Como se infere da minuta supra, a proposta pretende promover alterações nos 
artigos 12, 16 e 18 do Decreto n.º 5.123/2004.  

6. O artigo 12 do Decreto n.º 5.123/2004 trata dos requisitos que o interessado 
deverá atender para que seja autorizado a adquirir arma de fogo de uso permitido. Nesse 
passo, pretende-se, primeiramente, incluir-se um oitavo requisito quando se tratar de 
residência habitada por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, qual seja, no 
caso de arma de fogo de cano curto, deverá ser comprovada a propriedade ou a aquisição de 
cofre para o armazenamento apropriado; ao passo que, no caso de arma de fogo de cano 
longo, deverá ser apresentada declaração de que o interessado possui local seguro para 
armazenamento, sob pena de incorrer nas penas do art. 13, caput, da Lei nº 10.826, de 2003. 
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7. Observa-se que, como a medida busca conferir maior segurança às famílias que 
contenham integrantes em condições de maior vulnerabilidade, mostra-se salutar sua inserção 
na legislação de regência. 

8. Prosseguindo, a alteração que se pretende realizar no § 1o do artigo 12 do 
Decreto n.º 5.123/2004 é meramente terminológica, com a atualização do nome Ministério da 
Justiça para Ministério da Justiça e da Segurança Pública, em conformidade com a atual 
estrutura administrativa idealizada pela Presidência da República, razão pela qual esta 
proposta de mudança dispensa maiores considerações. 

9. Noutro giro, sobre a inclusão de um sétimo parágrafo no artigo 12 do Decreto 
n.º 5.123/2004, segundo o qual deverá ser presumida a veracidade dos fatos e circunstâncias 
afirmadas na declaração de efetiva necessidade prevista no inciso I do referido artigo, 
entendemos que se trata de uma inovação necessária e plenamente de acordo com a realidade 
atual do controle de armas de fogo realizado pela Polícia Federal. 

10. Já com relação à inclusão do oitavo parágrafo ao artigo 12 do Decreto n.º 
5.123/2004, tratando da aferição da efetiva necessidade para a aquisição de armas de fogo de 
uso permitido, entendemos que se trata de parágrafo desnecessário. 

11. Aliás, oportuno consignar, respeitosamente, que, smj, aparentemente os 
critérios estabelecidos nos incisos II a IV da minuta do oitavo parágrafo que se pretende 
incluir no artigo 12 do Decreto n.º 5.123/2004 seriam mais adequados para nortearem a 
avaliação da efetiva necessidade para a autorização para o porte de arma de fogo, não para a 
mera aquisição e posse de armas de fogo.  

12. No que diz respeito à inclusão do nono parágrafo ao artigo 12 do Decreto n.º 
5.123/2004, entendemos que se trata de medida adequada, eis que amplia as hipóteses de 
configuração de efetiva necessidade para aquisição de armas de fogo, bem como possibilita 
que, em casos excepcionais, devidamente justificados, seja autorizada a aquisição de mais de 
duas armas de fogo por interessado. 

13. Especificamente quando à inclusão do décimo parágrafo que se pretende incluir 
no artigo 12 do Decreto n.º 5.123/2004, entende-se que o mesmo é redundante, haja vista que 
o indeferimento pelo não cumprimento de requisitos, tais como bons antecedentes e 
documentos legítimos, é regra básica a ser observada na análise de qualquer requerimento. 

14. Entendemos salutar a proposta que pretende promover alterações no § 2º do 
artigo 16 do Decreto n.º 5.123/2004, aumentando de cinco para dez anos o prazo de 
comprovação dos requisitos de que tratam os incisos IV, V, VI e VII do art. 12 para fins de 
renovação do Certificado de Registro, quais sejam: 

 

“IV - comprovar, em seu pedido de aquisição do Certificado de Registro de 

Arma de Fogo e periodicamente, a idoneidade e a inexistência de inquérito 

policial ou processo criminal, por meio de certidões de antecedentes criminais 
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da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, que poderão ser fornecidas 

por meio eletrônico;  (Redação dada pelo Decreto nº 8.935, de 2016) 

V - apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência 

certa; 

VI - comprovar, em seu pedido de aquisição do Certificado de Registro de 

Arma de Fogo e periodicamente, a capacidade técnica para o manuseio de 

arma de fogo; e     (Redação dada pelo Decreto nº 8.935, de 2016) 

VII - comprovar aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, 

atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo do quadro da Polícia 

Federal ou por esta credenciado.” 

 

15. Nesse sentido, a Lei nº 10.826/2003 estabelece os requisitos relativos ao prazo 
de validade do registro de arma de fogo nos incisos I, II e III do art. 4º (comprovação de 
idoneidade, comprovação de ocupação lícita e residência certa e aptidão psicológica para o 
manuseio de arma de fogo) e determina que deverão ser comprovados periodicamente, em 

período não inferior a 3 anos, para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo 
– CRAF (art. 5º, §2º).  

16. Atualmente o Decreto nº 5.123/2004, ao regulamentar esse dispositivo, estipula 
que a periodicidade da verificação de tais requisitos é de 5 anos (Art. 16, § 2º). Observa-se, 
contudo, que esse prazo de 5 anos para a renovação do Certificado de Registro de Arma de 
Fogo expedido pela Polícia Federal tem sido entendido como excesso de burocratização e, por 
isso, vem sendo alvo de constantes críticas por onerar excessivamente o “cidadão de bem” que 
deseja possuir arma de fogo. 

17. Nesse contexto, a flexibilização da regra, com o aumento do prazo de validade 
do registro de armas e a consequente aferição dos requisitos (comprovação de idoneidade, 
comprovação de ocupação lícita e residência certa e aptidão psicológica para o manuseio de 
arma de fogo) de 5 para 10 anos, além de não comprometer o rigor no controle e averiguação, 
pelo Estado, das condições requeridas para a posse de arma de fogo, atenderia os interesses 
dos proprietários de armas de fogo, desonerando o cidadão de forma equilibrada e com 
razoabilidade. 

18. Ademais, a redução do trabalho da Polícia Federal na aferição de tais 
requisitos, que é feita a partir do requerimento do cidadão (pela presente proposta passará a 
ser feito a cada 10 anos e não mais a cada 5 anos), permitirá que mais recursos e material 
humano possam ser empregados nas atividades de fiscalização dos psicólogos e instrutores de 
armamento e tiro credenciados, que exercem protagonismo de peso no comércio de armas de 
fogo no país, o que garante o rigor no controle estatal. 

19. Pelo exposto, observa-se que a alteração do prazo desonera antes e de forma 
prioritária os cidadãos que possuem arma de fogo, havendo, em consequência e de forma 
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secundária, a “desoneração” da Polícia Federal, que reunirá melhores condições para reforçar 
o controle de armas de fogo no País e salvaguardar a manutenção do rigor nessa atividade, na 
medida em que facilitará a gestão do sistema mantido pelo poder público e, ao mesmo tempo, 
simplificará os caminhos burocráticos a serem percorridos pelos cidadãos que desejam manter 
a regularidade de suas armas. 

20. Pelos mesmos motivos acima articulados, entende-se que a alteração proposta 
para o § 3º do art. 18 do Decreto nº 5.123/2004 é adequada, haja vista que estabelecerá o 
mesmo prazo de dez anos para comprovação dos requisitos de que tratam os incisos IV, V, VI 
e VII do art. 12, para fins de renovação do Certificado de Registro das armas de fogo de uso 
restrito. 

21. Com tais considerações, submeto o presente à apreciação da Sra. Coordenadora-
Geral de Controle de Segurança Privada, para análise e deliberação, com a nossa sugestão de 
restituição à Diretoria Executiva, para prosseguimento. 

 

Respeitosamente, 

 
 
 
 

EDER ROSA DE MAGALHÃES 
Delegado de Polícia Federal 

Chefe da DARM/CGCSP/DIREX/PF
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Parecer nº 12254226/2019-NUDOC/DARM/CGCSP/DIREX/PF

Processo nº: 08027.000673/2019-91

Interessado: CÂMARA DOS DEPUTADOS

 

 

PARECER
 
 

Trata-se de Substitutivo ao texto do Projeto de Lei nº 3.723, de 2019, apresentado com o Relatório do Dep. ALEXANDRE LEITE, encaminhado a
este Núcleo para análise e manifestação.

Referido projeto de lei visa alterar a Lei 10.826/03, o chamado “Estatuto do Desarmamento”.
Considerando que já foi emitido parecer sobre o texto anterior apresentado com o Relatório, nos atemos a tecer comentários apenas sobre as

principais inovações trazidas por este Substitutivo.
Sobre o texto encaminhado à análise, cumpre a esta Divisão Nacional de Controle de Armas de Fogo – DARM apresentar as seguintes

considerações:
 
1. Convênio com Estados:
A redação proposta para o §2º que se pretende incluir no art. 1º da Lei 10.826/03 retira a possibilidade da União avaliar sobre a conveniência e

oportunidade de celebrar convênio com os Estados e o Distrito Federal para que tais entes federativos possam operacionalizar o SINARM.
Da forma como está proposto, a partir da solicitação do Estado interessado ou do Distrito Federal, a União DEVERÁ propor a celebração do

convênio, que, a rigor, consistirá em transferência das atribuições da Polícia Federal no controle de armas de fogo para as Secretarias de Segurança Pública,
enfraquecendo a efetividade do controle, que será descentralizado, além de inviabilizar a adoção de uma política nacional de controle de armas de fogo, que
passará a ser gerida pelos Estados.

Ademais, cumpre ressaltar que os serviços de controle de armas de fogo contam com arrecadação de taxas, que seriam transferidas aos Estados por
meio de Convênio.

Quanto à necessidade/viabilidade técnica da proposta, convém esclarecer que a justificativa do dispositivo é permitir maior capilaridade no acesso
SINARM. Atualmente, todas as Delegacias da Polícia Federal já atuam no controle de armas de fogo, não somente as Superintendências Regionais, o que garante
maior capilaridade no atendimento.

Ademais, desde 19/04/2019 foi inaugurado o novo sistema de controle de armas de fogo da Polícia Federal, o SINARM II, que permite que o
cidadão possa apresentar todos os seus requerimentos via internet, facilitando o acesso.

Portanto, a nosso ver, não se mostra necessária esta transferência das atribuições da Polícia Federal em relação ao controle de armas de fogo para os
Estados.

Feitas estas considerações, opinamos pela exclusão do §2º proposto e alteração do §4º, que deverá permanecer com a seguinte redação:

TEXTO PL 3.723/2019: TEXTO SUGERIDO:
Art. 1º
§2º Mediante solicitação do Estado interessado ou do Distrito Federal, a União
deverá propor celebração de convênios para a implementação da
operacionalização, nos respectivos territórios e em suas Secretarias de
Segurança Pública, das atividades do Sinarm, em regime de compartilhamento
com o órgão central.
(...)
§ 4º Nas unidades da Federação que não aderirem ao convênio ou o
renunciarem, as atribuições do Sinarm serão exercidas integralmente pelo
Departamento de Polícia Federal.

Art. 1º
§2º Mediante solicitação do Estado interessado ou do Distri
deverá propor celebração de convênios para a i
operacionalização, nos respectivos territórios e em su
Segurança Pública, das atividades do Sinarm, em regime de
com o órgão central.
(...)
§ 4º Nas unidades da Federação que não aderirem a
renunciarem, as atribuições do Sinarm serão exercidas 
Departamento de Polícia Federal.

 
2. Definições:
Quanto às definições incluídas pelo art. 2º-A da Lei 10.826/03, verificamos que nos incisos IX a XI o termo técnico mais adequado seria “arma de

fogo de uso permitido”, “arma de fogo de uso restrito” e "arma de fogo de uso proibido", ao contrário de “calibre permitido”, “calibre restrito” e "calibre
proibido".

Ademais, constatamos que na definição apresentada não incluíram entre as “armas de fogo de uso proibido” as armas de fogo automáticas, bem
como as dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos.

Sugere-se que as definições apresentadas sejam uniformes, de acordo com as definições constantes dos demais atos normativos, sobretudo o R-105
(Dec. 3665/2000, que será substituído pelo Dec. 9.493/2018), motivo pelo qual sugerimos algumas alterações no texto proposto, conforme tabela abaixo.

Por fim, importa ressaltar que na regulamentação adotada internacionalmente, não se utiliza a combustão para fins de conceituar e categorizar as
armas de fogo, mas sim a explosão no interior do cano.

TEXTO PL 3.723/2019: TEXTO SUGERIDO:
Art. 2º-A
(...)

Art. 2º-A
(...)
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IX – Calibre permitido: calibre nominal que não atinja, com a utilização
de munição comum, na saída do provete, energia cinética superior a 1.225
ft.lbs (mil duzentos e vinte e cinco libras-pé) ou 1.660J (mil seiscentos e
sessenta Joules) ou aqueles destinados ao emprego em arma de alma lisa;
X – Calibre restrito: calibre nominal que atinja, com a utilização de
munição comum, na saída do provete, energia cinética superior a 1.225
ft.lbs (mil duzentos e vinte e cinco libras-pé) ou 1.660J (mil seiscentos e
sessenta Joules), exceto aqueles destinados ao emprego em armas de alma
lisa;
XI – Calibre proibido: calibre cuja munição comum tenha energia igual ou
superior a 16.290J (dezesseis mil duzentos e noventa Joules) ou 12.000
ft.lbs (doze mil libras-pé);

IX – Calibre Arma de fogo de uso permitido: arma de fogo cujo c
não atinja, com a utilização de munição comum, na saída do prove
superior a 1.225 ft.lbs (mil duzentos e vinte e cinco libras-p
seiscentos e sessenta Joules) ou aqueles destinados ao emprego em
X – Calibre Arma de fogo de uso restrito: arma de fogo cujo c
atinja, com a utilização de munição comum, na saída do prove
superior a 1.225 ft.lbs (mil duzentos e vinte e cinco libras-p
seiscentos e sessenta Joules), exceto aqueles destinados ao emp
alma lisa;
XI – Calibre Arma de fogo de uso proibido: arma de fogo cujo ca
comum tenha energia igual ou superior a 16.290J (dezesseis mil 
Joules) ou 12.000 ft.lbs (doze mil libras-pé);  bem como 
classificadas como de uso proibido em acordos e tratados interna
República Federativa do Brasil seja signatária; as réplicas e os si
de fogo que possam ser confundidos com armas de fogo 
classificados como armas de pressão, além das armas de fogo 
aparência de objetos inofensivos, nos termos do regulamento.

 
3. Idade mínima para aquisição de arma de fogo e declaração de endereço:
A idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos foi estabelecida na legislação atualmente em vigor em razão de estudos que comprovam que os maiores

envolvidos com a violência são jovens, entre 18 e 25 anos. Este o motivo de se limitar o acesso deles às armas de fogo.
Quanto ao comprovante de residência, o histórico das fraudes envolvendo o controle de armas de fogo tem nos mostrado que parte significativa das

fraudes passa pela adulteração dos comprovantes de residência, que são utilizados para se obter a autorização em locais em que são apresentadas “facilidades”.
Assim, permitir a mera declaração de residência tende a aumentar o volume de fraudes, motivo pelo qual sugerimos a seguinte alteração no texto

apresentado:

TEXTO PL 3.723/2019: TEXTO SUGERIDO:
Art. 4o. A aquisição de armas de fogo de calibre permitido e das
respectivas munições no Sinarm está condicionada à comprovação de
idade mínima de 21 (vinte e um) anos, à apresentação de documento de
identidade, de Cadastro de Pessoa Física expedido pela Receita Federal,
de comprovante ou de declaração de endereço, nos termos da Lei nº 7.115,
de 29 de agosto de 1983, de comprovante de exercício de ocupação lícita
remunerada, de certificado de capacidade técnica, de laudo psicológico
para manuseio de armas de fogo, de certidão de inexistência de
antecedentes criminais e a não estar respondendo inquérito policial ou a
processo criminal.

Art. 4o. A aquisição de armas de fogo de calibre permitido 
munições no Sinarm está condicionada à comprovação de idade m
e um) 25 (vinte e cinco) anos, à apresentação de documento
Cadastro de Pessoa Física expedido pela Receita Federal, de c
declaração de endereço, nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de a
comprovante de exercício de ocupação lícita remunerada, 
capacidade técnica, de laudo psicológico para manuseio de a
certidão de inexistência de antecedentes criminais e a não 
inquérito policial ou a processo criminal.

 
4. Cadastro de transferências e licenças de porte de armas de fogo por comerciantes e entidades de tiro:
A alteração proposta no §2º do art. 4º  permite que comerciantes e entidades de tiro procedam ao cadastro de transferências e licenças de porte de

armas de fogo.
O acesso ao sistema por lojistas e entidades de tiro, para que possam informar, via sistema, as compras e vendas de armas de fogo efetuadas é

medida que vai melhorar o sistema de controle de armas de fogo.
Entretanto, permitir que eles façam o cadastro de transferências de armas de fogo e, mais, de licenças de porte, enfraquece consideravelmente o

sistema de controle. Se a autorização é concedida pela Polícia Federal, que também é responsável pelo recolhimento das taxas, medidas relacionadas a registro,
transferência de arma de fogo e, sobretudo, cadastro das licenças de porte, devem ser realizadas pela própria Polícia Federal.

Assim, sugerimos a seguinte alteração no texto proposto:

TEXTO PL 3.723/2019: TEXTO SUGERIDO:
Art. 4o.
(...)
§ 2º O Sinarm disponibilizará, em até 2 (dois) anos da publicação desta Lei,
acesso mediante Assinatura Digital Eletrônica da cadeia ICP-Brasil, a fim de
que os comerciantes e as entidades de tiro enviem os documentos de forma
eletrônica e procedam ao cadastro das compras, das vendas, das transferências e
das licenças de porte de armas de fogo, mediante o pagamento de taxas e do
consentimento da Polícia Federal.

Art. 4o.
(...)
§ 2º O Sinarm disponibilizará, em até 2 (dois) anos da pu
acesso mediante Assinatura Digital Eletrônica da cadeia IC
que os comerciantes e as entidades de tiro enviem os doc
eletrônica e procedam ao cadastro das compras, das vendas, 
das licenças de porte de armas de fogo, mediante o pagam
consentimento da Polícia Federal.

 
5. Aquisição de armas de fogo diretamente na indústria por agentes públicos descritos no inc. IV do art. 51, inc. XIII do art. 52 e nos arts.

142 e 144 da CF:
A alteração proposta no presente projeto de lei pretende retirar a necessidade de autorização administrativa das respectivas corporações para a

aquisição de arma de fogo de seus integrantes diretamente na indústria.
Referida autorização administrativa visa permitir um correto e efetivo controle das corporações sobre o acervo de armas de seus integrantes.
Entendemos salutar a manutenção desta necessidade de autorização prévia, tendo em vista que estes agentes públicos estão autorizados, inclusive, a

utilizar suas armas particulares em serviço.

TEXTO PL 3.723/2019: TEXTO SUGERIDO:
Art. 4º-A.
(...)
§2º As armas, munições, acessórios e equipamentos de proteção balística serão
adquiridos diretamente da indústria nacional ou mediante importação,

Art. 4º-A.
(...)
§2º As armas, munições, acessórios e equipamentos de prot
adquiridos diretamente da indústria nacional ou med
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independentemente de autorização administrativa das respectivas corporações,
sem prejuízo da autorização do Comando do Exército para Produtos
Controlados pelo Exército – PCE, prevista no caput do art. 24 desta Lei.

independentemente de autorização administrativa das respe
sem prejuízo da autorização do Comando do Exérci
Controlados pelo Exército – PCE, prevista no caput do art. 2

 
6. Porte:
A proposta incluiu alguns incisos no art. 6º, ampliando as categorias que teriam direito ao chamado “porte funcional”, ou seja, aquele que decorre

da função exercida.
Entre os incisos acrescentados, temos o inciso XIV, que se refere aos “profissionais da área de segurança cuja atividade laboral seja exercida com

arma de fogo”.
Entretanto, todos os agentes envolvidos na atividade segurança pública e privada já estão contemplados nos incisos anteriores, restando a dúvida

sobre quem seriam estes profissionais.
Ademais, foi incluído o art. 6º-A, prevendo uma “licença de porte”, com idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos, sem exigência de comprovação

de efetiva necessidade, com validade de 5 (cinco).
Tendo em vista que o art. 10 foi mantido, com a previsão do “porte para defesa pessoal” do cidadão, mas mantendo a necessidade de demonstração

da efetiva necessidade, também com validade de 5 (cinco) anos, resta a dúvida sobre a diferença entre os dois tipos de porte, bem como quem seria o órgão
responsável por emitir a “licença de porte”.

Assim, sugerimos a exclusão do artigo 6º-A, que trata da licença de porte, cujos  limites não estão bem estabelecidos, tampouco quem poderiam ser
seus beneficiários - se estaria restrita aos integrantes das categorias listadas nos incisos do art. 6º ou a todos os cidadãos.

O porte na categoria defesa pessoal, destinado ao cidadão que exerça atividade de risco ou esteja em situação de risco ou de ameaça à sua
integridade física permanece regulado no art. 10 da Lei 10.826/03, com as alterações ora propostas.

TEXTO PL 3.723/2019: TEXTO SUGERIDO:
Art. 6º O porte de arma de fogo em todo o território nacional somente é
permitido para os casos previstos nesta lei em legislação própria e para:
(...)
XIV – profissionais da área de segurança cuja atividade laboral seja exercida
com arma de fogo; e

Art. 6º O porte de arma de fogo em todo o território n
permitido para os casos previstos nesta lei em legislação próp
(...)
XIV – profissionais da área de segurança cuja atividade la
com arma de fogo; e

Art. 6º-A. A obtenção de licença de Porte de Arma de Fogo está condicionada à
comprovação de idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos, à apresentação de
documento de identidade, de Cadastro de Pessoa Física expedido pela Receita
Federal, de comprovante ou de declaração de endereço, nos termos da Lei nº
7.115, de 29 de agosto de 1983, de comprovante de exercício de ocupação lícita
remunerada, de certificado de capacidade técnica, de laudo psicológico para
manuseio de armas de fogo, de certidão de inexistência de antecedentes
criminais e a não estar respondendo inquérito policial ou a processo criminal.
§ 1º O documento de Porte de Arma de Fogo é pessoal do licenciado, válido por
5 (cinco) anos, renovável enquanto persistirem as condições de sua concessão e
deverá ser emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias na forma de documento
único, atendidas as exigências previstas nesta lei;

Art. 6º-A. A obtenção de licença de Porte de Arma de Fogo 
comprovação de idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos,
documento de identidade, de Cadastro de Pessoa Física exp
Federal, de comprovante ou de declaração de endereço, no
7.115, de 29 de agosto de 1983, de comprovante de exercício
remunerada, de certificado de capacidade técnica, de laud
manuseio de armas de fogo, de certidão de inexistênci
criminais e a não estar respondendo inquérito policial ou a pr
§ 1º O documento de Porte de Arma de Fogo é pessoal do lic
5 (cinco) anos, renovável enquanto persistirem as condições 
deverá ser emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias na fo
único, atendidas as exigências previstas nesta lei;

Art. 10. A Licença de Porte de Arma de Fogo, registrada no Sinarm ou no
Sigma, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após
autorização do Sinarm.
§1º A licença prevista neste artigo será concedida com eficácia temporária e
nacional definida nesta Lei, devendo o requerente, quando não incluído nas
previsões dos incisos I a XV do art. 6º desta Lei, demonstrar a sua efetiva
necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou pela existência
de ameaça à sua integridade física ou de seus dependentes, bem como atender
às exigências previstas no caput do art. 4o desta Lei e apresentar documentação
de propriedade de arma de fogo e seu devido registro no órgão competente.

Art. 10. A Licença Autorização de Porte de Arma de F
Sinarm ou no Sigma, é de competência da Polícia Feder
concedida após autorização do Sinarm.
§1º A licença prevista neste artigo será concedida com efi
nacional definida nesta Lei, devendo o requerente, quand
previsões dos incisos I a XV do art. 6º desta Lei, comprova
de 25 (vinte e cinco) anos, demonstrar a sua efetiva necess
de atividade profissional de risco ou pela existência de ameaç
física ou de seus dependentes, bem como atender às exig
caput do art. 4o desta Lei e apresentar documentação de prop
fogo e seu devido registro no órgão competente.

 
7. Psicólogos:
Atualmente, a aptidão psicológica dos cidadãos que pretendem possuir ou portar arma de fogo é atestada por psicólogos credenciados pela Polícia

Federal, nos termos do art. 11-A da Lei 10.826/03. A inclusão do §3º do art. 6º-A passa a permitir que qualquer psicólogo possa emitir o laudo de aptidão
psicológica.

Importa ressaltar que os normativos da Polícia Federal que norteiam a atividade dos psicólogos credenciados foram confeccionados a partir de
estudos técnicos acerca dos testes necessários à aferição da capacidade da pessoa para manuseio de arma de fogo, exigindo a aplicação de uma bateria mínima de
testes para a avaliação psicológica.

O psicólogo obrigatoriamente deverá ser credenciado pela PF, tendo em vista que os cursos de formação do psicólogo não o prepara devidamente
para atuação no mercado e a avaliação psicológica exige algumas competências específicas para que esse trabalho seja bem fundamentado e realizado com
qualidade e de maneira apropriada, dentre elas ter domínio dos procedimentos para aplicação, levantamento e interpretação dos instrumentos utilizados na
avaliação psicológica e um contínuo aprimoramento profissional.

Assim, entendemos o laudo psicológico deverá ser emitido apenas por psicólogo credenciado pelo Polícia Federal, conforme alteração proposta,
caso o artigo 6º-A não seja integralmente suprimido do texto.

TEXTO PL 3.723/2019: TEXTO SUGERIDO:
Art. 6º-A
(...)
§ 3º O laudo psicológico será emitido por psicólogo que esteja com
seu cadastro válido perante seu respectivo Conselho Profissional.

Art. 6º-A
(...)
§ 3º O laudo psicológico será emitido por psicólogo que esteja com 
perante seu respectivo Conselho Profissional credenciado pela Polícia
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8. Dos crimes e das penas:
A versão do substitutivo ora em análise promoveu um aumento nas penas dos crimes relacionados a armas de fogo, o que é salutar e fortalece o

sistema de controle de armas no país.
Entretanto, atualmente, todos os crimes constantes do Capítulo IV da Lei 10.826/03 referem-se a "arma de fogo, acessório ou munição". A proposta

de alteração dos arts. 12 a 20 da Lei 10.826/03 constante do substitutivo em análise retirou o termo "acessório" de todos os tipos penais, descriminalizado a posse,
porte, uso, comércio ilegal e tráfico internacional dos acessórios.

Pela definição constante do atual R-105, que foi repetida no inciso XV do art. 2º-A, incluído por este Substitutivo, acessório é o artefato que,
acoplado a uma arma, possibilita a melhoria do desempenho do atirador, a modificação de um efeito secundário do tiro ou a modificação do aspecto
visual da arma.

Assim, constituem acessórios de armas de fogo os dispositivos óticos de pontaria, dispositivos de pontaria que empregam luz ou outro meio de
marcar o alvo, os silenciadores de tiro, os quebra-chamas, bocais lança-granadas e outros.

Os acessórios são de uso restrito, ou seja, só podem ser utilizados pelas Forças Armadas ou, autorizadas pelo Exército, algumas Instituições de
Segurança, pessoas jurídicas habilitadas e pessoas físicas habilitadas.

Diante disso, considerando que os acessórios podem são utilizados para transformar armas de fogo de uso permitido em armas de fogo de uso
restrito ou mesmo proibido, entendemos que sua posse, porte, uso, comércio ilegal e mesmo tráfico internacional não devem ser descriminalizados, motivo pelo
qual sugerimos a seguinte alteração no texto proposto:

TEXTO PL 3.723/2019: TEXTO SUGERIDO:
 
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Art. 12.  Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo ou munição, de uso
permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior
de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho,
desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Art. 12.  Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, ace
de uso permitido, em desacordo com determinação legal o
interior de sua residência ou dependência desta, ou, aind
trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do 
empresa:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob
guarda ou ocultar arma de fogo ou munição, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em de
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de us
autorização e em desacordo com determinação legal ou regula

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo ou munição de uso restrito,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(...)
V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo,
munição ou explosivo a criança ou adolescente; e
VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de
qualquer forma, munição de uso restrito

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remete
sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou muniç
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou re
(...)
V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamen
acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e
VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização lega
qualquer forma, munição de uso restrito ou explosivo.

Comércio ilegal de arma de fogo
Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em
depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de
qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, arma de fogo ou munição, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Comércio ilegal de arma de fogo
Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocult
desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à ven
forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exer
comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Tráfico internacional de arma de fogo
Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional,
a qualquer título, de arma de fogo, suas peças ou munição, sem autorização da
autoridade competente:

Tráfico internacional de arma de fogo
Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do te
qualquer título, de arma de fogo, suas peças, acessório 
autorização da autoridade competente:

 
9. TÍTULO II – DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CACs):
Considerando que a inclusão de toda a regulamentação relacionada aos CACs na Lei 10.826/03 manteve a atribuição do Comando do Exército para

o cadastro dos CACs e de seu acervo, não nos manifestamos sobre as demais alterações propostas para este novo Título da Lei, com exceção da autorização de
porte, prevista o art. 21-I, que passa a ser expedida pela Polícia Federal.

Neste caso, a autorização de porte terá os mesmos requisitos que a aquisição de arma de fogo e ficará vinculada a arma pertencente ao acervo do
CAC, registrada no Comando do Exército.

Assim sendo, considerando que é o Comando do Exército quem autoriza, controla e fiscaliza os CACs e seu acervo, entendemos que sua
autorização de porte também deve ser mantida no âmbito do Comando do Exército, motivo pela qual sugerimos a seguinte alteração no texto proposto:

TEXTO PL 3.723/2019: TEXTO SUGERIDO:
Art. 21-I. O atirador esportivo maior de 25 anos terá direito à autorização
constante do inciso IX do art. 6º desta Lei para porte de arma de fogo
integrante do seu acervo de atirador desde que tenha mais de 2 (dois) anos da
emissão do Certificado de Registro de atirador esportivo, tenha mais de 1
(uma) arma apostilada no mesmo acervo e cumpra os requisitos do caput do
art. 6º-A desta Lei.
(...)
§ 3º Na hipótese de o atirador esportivo não atender à solicitação a que se
refere o § 2º deste artigo, o Comando do Exército comunicará à Polícia
Federal a inatividade desportiva do atirador para fins de revogação ou de
negativa de renovação do porte estabelecido no caput deste artigo.

Art. 21-I. O atirador esportivo maior de 25 anos terá dir
constante do inciso IX do art. 6º desta Lei para porte de arma
do seu acervo de atirador desde que tenha mais de 2 (dois) a
Certificado de Registro de atirador esportivo, tenha mais 
apostilada no mesmo acervo e cumpra os requisitos do caput
Lei.
(...)
§ 3º A autorização de que trata o caput deste artigo será conce
do Exército. Na hipótese de o atirador esportivo não atender à 
refere o § 2º deste artigo, o Comando do Exército comunicará
inatividade desportiva do atirador para fins de revogação 
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renovação do porte estabelecido no caput deste artigo revo
concedida.

 
10. Regularização de armas de fogo não registradas:
A nova campanha para regularização de armas de fogo prevista no art. 2º do projeto de lei em análise não trouxe em sua redação qualquer restrição

quanto aos tipos de armas de fogo que estariam sujeitas à regularização.
Assim, tendo em vista que o cidadão só pode adquirir e portar arma de fogo de uso permitido, sugerimos que a redação do dispositivo seja alterada

para restringir a regularização a estes tipos de armas de fogo.
Ademais, sugerimos uma diminuição no prazo de regularização haja vista que durante o período de regularização há uma verdadeira "anistia" aos

crimes de posse irregular de arma de fogo.

TEXTO PL 3.723/2019: TEXTO SUGERIDO:
 
Art. 2º Os possuidores e os proprietários de arma de fogo ainda não
registradas deverão solicitar seu registro no prazo de 2 (dois) anos, contados
da data de entrada em vigor desta Lei, mediante apresentação de documento de
identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota
fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da arma de fogo, pelos
meios de prova admitidos em direito ou declaração firmada na qual constem as
características da arma e a sua condição de proprietário, que ficará dispensado
do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes
dos incisos I a III do caput do art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003.
(...)
§ 2º O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado uma única vez e
por igual período por ato do Poder Executivo federal.

Art. 2º Os possuidores e os proprietários de arma de fogo de u
não registradas deverão solicitar seu registro no prazo de 2 (d
da data de entrada em vigor desta Lei, mediante apresentaçã
identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acom
fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da arma d
de prova admitidos em direito ou declaração firmada na
características da arma e a sua condição de proprietário, que f
pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigênc
incisos I a III do caput do art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003.
(...)
§ 2º O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado u
igual período por ato do Poder Executivo federal será improrr

 
É o parecer, que submeto à apreciação superior.

 

(assinado eletronicamente)
ANNA FLÁVIA ALVES DE MELO MICHELAN

Delegada de Polícia Federal
Chefe do NUDOC/DARM/CGCSP/DIREX/PF

 

Documento assinado eletronicamente por ANNA FLAVIA ALVES DE MELO MICHELAN, Delegado(a) de Polícia Federal, em 05/09/2019, às 11:10, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12254226 e o código CRC 699CDF1F.

Referência: Processo nº 08027.000673/2019-91 SEI nº 12254226
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DIVISÃO NACIONAL DE CONTROLE DE ARMAS DE FOGO - DARM/CGCSP/DIREX/PF
 

Parecer nº 12056178/2019-DARM/CGCSP/DIREX/PF

Processo nº: 08211.004060/2019-46

Interessado: CAMARA DOS DEPUTADOS

 

 

PARECER
 
 

Trata-se de Relatório, do Dep. ALEXANDRE LEITE, estabelecendo a redação final do Projeto de Lei nº 3.723, de 2019 que visa alterar
a Lei 10.826/03, o chamado “Estatuto do Desarmamento”.

Sobre o texto encaminhado à análise, cumpre a esta Divisão Nacional de Controle de Armas de Fogo – DARM apresentar as
seguintes considerações:

 

1. Definições:

Quanto às definições incluídas no §1º do art. 1º da Lei 10.826/03, verificamos que nos incisos VIII e IX o termo técnico mais
adequado seria “arma de fogo de uso permi�do” e “arma de fogo de uso restrito”, ao contrário de “calibre permi�do” e “calibre restrito”.

Verifica-se que a definição apresentada se refere à arma de fogo e não ao seu calibre.

Ademais, constatamos que as definições apresentadas não incluíram as “armas de fogo de uso proibido” e não categorizaram as
armas de fogo automá�cas, bem como as dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos.

Sugere-se que as definições apresentadas sejam uniformes, de acordo com as definições constantes dos demais atos norma�vos,
sobretudo o R-105 (Dec. 3665/2000, que será subs�tuído pelo Dec. 9.493/2018), mo�vo pelo qual sugerimos algumas alterações no texto
proposto, bem como a inclusão de definição das armas de uso proibido, conforme tabela que segue.

Por fim, importa ressaltar que na regulamentação adotada internacionalmente, não se u�liza a combustão para fins de conceituar e
categorizar as armas de fogo, mas sim a explosão no interior do cano.

 

2. Convênio com Estados:

Os §§2º a 4º, incluídos no art. 1º, preveem a possibilidade da União celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal para que
tais entes federa�vos possam operacionalizar o SINARM e o “Sistema de Registros do Departamento de Polícia Federal”.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não há um “Sistema de Registros da Polícia Federal”. Os registros das armas de fogo são
lançados e controlados no próprio SINARM. Assim, é necessária uma adequação no texto proposto, conforme tabela abaixo.

Quanto à necessidade/viabilidade técnica da proposta, convém esclarecer que a jus�fica�va do disposi�vo é permi�r maior
capilaridade no acesso SINARM. Atualmente, todas as Delegacias da Polícia Federal já atuam no controle de armas de fogo, não somente as
Superintendências Regionais, o que garante maior capilaridade no atendimento.

Ademais, desde 19/04/2019 foi inaugurado o novo sistema de controle de armas de fogo da Polícia Federal, o SINARM II, que
permite que o cidadão possa apresentar todos os seus requerimentos via internet, facilitando o acesso.

Portanto, a nosso ver, não se mostra necessária esta transferência das atribuições da Polícia Federal em relação ao controle de
armas de fogo para os Estados.

Entretanto, caso se entenda o contrário, sugerimos algumas alterações no texto proposto para garan�r que a Polícia Federal, que
será o órgão responsável por cumprir e viabilizar o convênio firmado pela União, tenha elementos para estabelecer mecanismos de controle e
estabelecer regras técnicas necessárias ao seu cumprimento.

 

3. Cadastro e registro de arma de fogo:

Importante aqui registrar a diferença entre “cadastro” e “registro” de arma de fogo.

O cadastro é o que garante a iden�ficação da arma de fogo no sistema. O registro é a sua vinculação a um proprietário.

Assim, nas alterações propostas no art. 3º, bem como em outros disposi�vos em que os conceitos acima não foram observados ou
foram confundidos, sugerimos alterações necessárias à adequação do texto da norma aos termos já consolidados em todo o arcabouço jurídico
que vincula o sistema de controle de armas de fogo, conforme tabela que segue.

Ademais, cumpre esclarecer que a Polícia Federal autoriza a aquisição de arma de fogo, após o que, o primeiro registro é vinculado.
Nesse sen�do, foi sugerida adequação da redação proposta para o §1º do art. 4º, conforme tabela abaixo.

 

4. Idade mínima para aquisição de arma de fogo e declaração de endereço:
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A idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos foi estabelecida na legislação atualmente em vigor em razão de estudos que comprovam
que os maiores envolvidos com a violência são jovens, entre 18 e 25 anos. Este o mo�vo de se limitar o acesso deles às armas de fogo.

Quanto ao comprovante de residência, o histórico das fraudes envolvendo o controle de armas de fogo tem nos mostrado que
parte significa�va das fraudes passa pela adulteração dos comprovantes de residência, que são u�lizados para se obter a autorização em locais em
que são apresentadas “facilidades”.

Assim, permi�r a mera declaração de residência tende a aumentar o volume de fraudes, mo�vo pelo qual sugerimos alteração no
texto apresentado.

 

5. Idoneidade:

Atualmente, a idoneidade exigida do cidadão que pretende adquirir arma de fogo prevê que ele não esteja respondendo a
inquérito ou a processo criminal. A alteração proposta restringe o acesso às armas de fogo apenas aos cidadãos que tenham condenações pela
prá�ca de crimes dolosos contra a vida, contra a integridade �sica de terceiros, hediondos ou a esses equiparados.

Com a alteração proposta, o requisito da idoneidade foi rela�vizado, de forma que assaltantes e contrabandistas (v.g.) já
condenados poderiam adquirir armas de fogo legalmente.

Estes os mo�vos que jus�ficam a alteração no texto proposta na tabela abaixo.

 

6. Aquisição de armas de fogo diretamente na indústria por agentes públicos descritos no inc. IV do art. 51, inc. XIII do art. 52 e
nos arts. 142 e 144 da CF:

A alteração proposta no presente projeto de lei pretende re�rar a necessidade de autorização administra�va das respec�vas
corporações para a aquisição de arma de fogo de seus integrantes diretamente na indústria.

Referida autorização administra�va visa permi�r um correto e efe�vo controle das corporações sobre o acervo de armas de seus
integrantes.

Entendemos salutar a manutenção desta necessidade de autorização prévia, tendo em vista que estes agentes públicos estão
autorizados, inclusive, a u�lizar suas armas par�culares em serviço.

 

7. Porte:

A proposta incluiu alguns incisos no art. 6º, ampliando as categorias que teriam direito ao chamado “porte funcional”, ou seja,
aquele que decorre da função exercida.

Entre os incisos acrescentados, temos o inciso XIV, que se refere aos “profissionais da área de segurança cuja a�vidade laboral seja
exercida com arma de fogo”.

Entretanto, todos os agentes envolvidos na a�vidade segurança pública e privada já estão contemplados nos incisos anteriores,
restando a dúvida sobre quem seriam estes profissionais.

Ademais, foi incluído o art. 6º-A, prevendo uma “licença de porte”, com idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos, sem exigência de
comprovação de efe�va necessidade, e com validade de 5 (cinco) anos.

Tendo em vista que o art. 10 foi man�do, com a previsão do “porte para defesa pessoal” do cidadão, mas mantendo a necessidade
de demonstração da efe�va necessidade e com validade de 10 (dez) anos, resta a dúvida sobre a diferença entre os dois �pos de porte, bem como
quem seria o órgão responsável por emi�r a “licença de porte”.

Assim, sugerimos a exclusão do ar�go 6º-A, que trata da licença de porte, cujos  limites não estão bem estabelecidos, tampouco
quem poderiam ser seus beneficiários - se estaria restrita aos integrantes das categorias listadas nos incisos do art. 6º ou a todos os cidadãos.

O porte na categoria defesa pessoal, des�nado ao cidadão que exerça a�vidade de risco ou esteja em situação de risco ou de
ameaça à sua integridade �sica permanece regulado no art. 10 da Lei 10.826/03, com as alterações ora propostas.

 

8. Psicólogos:

Quanto à previsão de estender a emissão dos laudos psicológicos aos psiquiatras, informamos que os norma�vos da Polícia Federal,
confeccionados a par�r de estudos técnicos acerca dos testes necessários à aferição da capacidade da pessoa para manuseio de arma de fogo,
exigem a aplicação de uma bateria mínima de testes para a avaliação psicológica. Esses testes psicológicos, por sua vez, são priva�vos do
psicólogo, conforme Lei nº.  4.119/62, que regulamenta a profissão.

O psicólogo obrigatoriamente deverá ser credenciado pela PF, tendo em vista que os cursos de formação do psicólogo não o
prepara devidamente para atuação no mercado e a avaliação psicológica exige algumas competências específicas para que esse trabalho seja bem
fundamentado e realizado com qualidade e de maneira apropriada, dentre elas ter domínio dos procedimentos para aplicação, levantamento e
interpretação dos instrumentos u�lizados na avaliação psicológica e um con�nuo aprimoramento profissional.

Assim, entendemos o laudo psicológico deverá ser emi�do apenas por psicólogo e não deverá se expandir a outros profissionais
como psiquiatras, conforme alteração proposta na tabela abaixo.

 

9. Instrutores de Armamento e Tiro:

Sobre os Instrutores de Armamento e Tiro - IATs, o ar�go 11-A da Lei 10.826/03 (inserido pela Lei 11.706/08), que foi man�do na
atual proposta de alteração legisla�va, prevê que o Ministério da Jus�ça e Segurança Pública discipline a forma e as condições do credenciamento
de profissionais pela Polícia Federal para comprovação da ap�dão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo, desta
forma a inserção do § 4º do ar�go 6º-A do projeto de Lei 3.723/19, inserindo as Forças Armadas nesta atribuição gera conflito com a norma geral
e transtornos de gerenciamento e controle destes profissionais, hoje geridos pelo SINARM e credenciados através das delegacias de controle de
armas da Polícia Federal. Diante do conflito de atribuições, recomenda-se a exclusão do § 4º do ar�go 6º-A do projeto de Lei 3.723/19.
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O § 2o do ar�go 11-A da Lei 10.826 limita o valor para a avaliação de capacidade técnica aos interessados em Registro, Porte ou
renovação de arma de fogo em R$ 80,00. Ocorre que este valor, previsto em Lei em 2003, data da entrada em vigor da Lei 10.826 não pôde ser
corrigido nos úl�mos 15 anos, gerando prejuízo aos examinadores credenciados que terminam não sendo remunerados no valor necessário para a
aquisição de alvos, insumos, aluguel de estandes, e demais despesas operacionais necessárias para a a�vidade.

Vale ressaltar que tal remuneração compreende além dos custos de estrutura e material, também a remuneração pelo serviço de
avaliação prestado pelo examinador. Como este valor previsto no § 2o do ar�go 11-A da Lei 10.826 tratava-se apenas do serviço prestado pelo
examinador, haja vista que descreve a liberdade na cobrança pela munição necessária, considerando que as munições não são o único insumo
necessário para a realização da avaliação técnica, propõe-se o ajuste do valor para avaliações de registro/renovação de armas de fogo e para
avaliações de porte de arma de fogo, com o obje�vo de abarcar também estas demais despesas, e recolocando os examinadores na legalidade
com a cobrança de valor condizente com o serviço prestado.

A avaliação para registro/renovação de arma de fogo é composta por teste um teórico e um teste prá�co de �ro, já a avaliação para
porte é mais complexa e além do teste teórico é composta por duas avaliações prá�cas de �ro, desta forma, atribuindo um valor para cada
procedimento, corrigimos um equívoco que era a cobrança de um valor único para serviços de diferentes complexidades, mo�vo pelo qual
propomos a alteração, na forma da tabela abaixo.

Além do exposto, em relação aos instrutores de armamento e �ro, sugerimos a inclusão do ar�go 11-B. O credenciamento de
examinadores para a aplicação dos testes de capacidade técnica é de responsabilidade da Polícia Federal, conforme ar�go 11-A da Lei 10.826.

Este processo ocorre mais de 20 vezes ao ano em todas as Superintendências da Polícia Federal, sendo avaliados em torno de 1500
instrutores de armamento e �ro. Este serviço envolve as Delegacias de Controle de Armas dos Estados - DELEAQs, que realizam a análise dos
candidatos inscritos, empregando seus servidores e, em muitos casos, recrutando policiais em missão para o desenvolvimento desta a�vidade,
uma vez que os recursos humanos são escassos de forma geral.

Após a análise dos inscritos é realizada a avaliação técnica pelos policiais federais membros da Comissão Nacional de Armamento e
Tiro – CONAT, instrutores de armamento e �ro da Polícia Federal, e que são deslocados dos diversos estados para esta missão, que dura por volta
de 7 dias, onde são realizadas prova teórica, de desmontagem e montagem, prá�ca de �ro, oral e de comandos em linha de �ro.

Todo este processo demanda custo elevado à Polícia Federal, em diárias, passagens aéreas, combus�vel, alvos, manutenção de
estandes, papéis, impressões, entre outros custos.

Por este mo�vo, sugerimos a ins�tuição de taxa para este credenciamento, que nada mais é do que a remuneração ao Estado pelo
serviço prestado ao cidadão, neste caso, a avaliação e autorização em caso de aprovação, para que o examinador aplique os testes nos
interessados em obter o registro ou porte de armas de fogo, conforme ar�go 145, inciso II da Cons�tuição Federal. O valor sugerido de R$ 320,00
por candidato repõe o erário com as despesas previstas para o credenciamento.

 

10. Apreensão de armas de fogo de pessoas condenadas por crimes e leilão de armas apreendidas ou perdidas:

Ao incluir a previsão de apreensão das armas de fogo de agente condenado pela prá�ca de crimes dolosos contra a vida ou contra a
integridade �sica de terceiros, hediondos ou a esses equiparados, até o trânsito em julgado, o disposi�vo não especificou se o “cofre devidamente
vistoriado pela Polícia Federal” é de en�dade pública ou de par�cular.

A Polícia Federal passaria a ter a atribuição de vistoriar tais cofres, mas não está claro a quem os cofres pertencem.

Ademais, o disposi�vo que trata do leilão de armas apreendidas ou perdidas em defini�vo, não deixa claro como será realizado este
leilão, já que o ar�go 4º da lei prevê que a aquisição de arma de fogo deve ser precedida de autorização da Polícia Federal.

Assim, no caso de leilão, o interessado deveria, antes de par�cipar do leilão, solicitar autorização da Polícia Federal. Nesse sen�do,
havendo entraves legais à implementação da medida, sugerimos sua exclusão, conforme tabela abaixo.

 

11. Regularização de armas de fogo não registradas:

A nova campanha para regularização de armas de fogo prevista no art. 2º do projeto de lei em análise não trouxe em sua redação
qualquer restrição quanto aos �pos de armas de fogo que estariam sujeitas à regularização.

Assim, tendo em vista que o cidadão só pode adquirir e portar arma de fogo de uso permi�do, sugerimos que a redação do
disposi�vo seja alterada para restringir a regularização a estes �pos de armas de fogo.

Ademais, sugerimos uma diminuição no prazo de regularização haja vista que durante o período de regularização há uma
verdadeira "anis�a" aos crimes de posse irregular de arma de fogo.

 

12. TÍTULO II – DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CACs):

Considerando que a inclusão de toda a regulamentação relacionada aos CACs na Lei 10.826/03 manteve a atribuição do Comando
do Exército para o cadastro dos CACs e de seu acervo, não nos manifestamos sobre as demais alterações propostas para este novo Título da Lei,
com exceção da autorização de porte, prevista o art. 31, que passa a ser expedida pela Polícia Federal.

Neste caso, a autorização de porte terá os mesmos requisitos que a aquisição de arma de fogo e ficará vinculada a arma
pertencente ao acervo do CAC, registrada no Comando do Exército.

Assim sendo, é necessária a alteração da proposta do §3º do referido ar�go, para consignar que o Comando do Exército DEVERÁ
comunicar à Polícia Federal a ina�vidade despor�va do a�rador, para fins de revogação ou de nega�va de renovação.

 

Feitas estas considerações, sugerimos as seguintes alterações no projeto apresentado:

 

TEXTO PL 3.723/2019: TEXTO SUGERIDO:

Art. 1º, §1º. Art. 1º, §1º.
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VIII – Calibre permitido: armas de fogo cujo calibre nominal com a
utilização de munição comum não atinja, na saída do provete, energia
cinética superior a 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) libras-pé ou 1.660J
(mil seiscentos e sessenta e cinco Joules) e aquelas empregadas em armas
de alma lisa.

IX - Calibre restrito: aquelas cuja energia cinética seja superior ao definido
no inciso VIII deste artigo e que:

(...)

VIII – Armas de fogo de uso permitido: armas de fogo cujo calibre
nominal com a utilização de munição comum não atinja, na saída do
provete, energia cinética superior a 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco)
libras-pé ou 1.660J (mil seiscentos e sessenta e cinco Joules) e aquelas
empregadas em armas de alma lisa.

IX – Armas de fogo de uso restrito: aquelas cuja energia cinética seja
superior ao definido no inciso VIII deste artigo e que:

(...)

X – Armas de fogo de uso proibido: armas de fogo classificadas de uso
proibido em acordos e tratados internacionais dos quais a República
Federativa do Brasil seja signatária; as réplicas e os simulacros de armas de
fogo que possam ser confundidos com armas de fogo e que não sejam
classificados como armas de pressão, bem como as armas de fogo
dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos, nos termos do
regulamento.

Art. 1º

§ 2º A União poderá propor a celebração de convênios com os Estados e o
Distrito Federal para a implementação da operacionalização, nos
respectivos territórios, das atividades do SINARM e do Sistema de
Registros do Departamento de Polícia Federal, em regime de
compartilhamento com o órgão central.

§ 3º Os órgãos estaduais e distritais do SINARM ficarão sujeitos à
orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema,
sem prejuízo da subordinação hierárquica à estrutura administrativa das
unidades da Federação em que estiverem integrados.

Art. 1º

§ 2º A União poderá propor a celebração de convênios com os Estados e o
Distrito Federal para a implementação da operacionalização, nos
respectivos territórios, das atividades do SINARM, em regime de
compartilhamento com a Polícia Federal.

§ 3º Os órgãos estaduais e distritais do SINARM ficarão sujeitos à
orientação normativa e à supervisão técnica da Polícia Federal, sem
prejuízo da subordinação hierárquica à estrutura administrativa das
unidades da Federação em que estiverem integrados.

 

Art. 3º O Cadastro de Arma de Fogo no Sistema Nacional de Armas –
SINARM é obrigatório e sua efetivação é pré-requisito para a entrega da
arma, da munição e dos insumos de recarga pelo vendedor, pelo
comerciante ou pelo importador.

§ 1º O Cadastro de Arma de Fogo é ato administrativo vinculado e
permanente, permitida a transferência da arma para novo adquirente ou a
baixa do cadastro quando da destruição da arma de fogo. (NR)

§ 2º O Cadastro de Arma de Fogo consiste em relacionar a identificação
inequívoca e singular da arma de fogo com sua marca, modelo, número de
série e calibre, bem como vinculá-la aos dados de seu proprietário”. (NR)

 

Art. 3º O Cadastro de Arma de Fogo no Sistema Nacional de Armas –
SINARM é obrigatório e sua efetivação é pré-requisito para a entrega da
arma, da munição e dos insumos de recarga pelo fabricante, importador ou
revendedor.

§ 1º O Cadastro de Arma de Fogo é ato administrativo vinculado e
permanente, consistente em relacionar a identificação inequívoca e singular
da arma de fogo com sua marca, modelo, número de série e calibre,
permitida a transferência da arma para novo adquirente ou a baixa do
cadastro quando da destruição da arma de fogo. (NR)

§ 2º O registro da arma de fogo é posterior ao cadastro e permite vinculá-la
aos dados de seu proprietário”. (NR)

Art. 4o. A aquisição de armas de fogo e de munições está condicionada à
comprovação de idade mínima de 21 (vinte e um) anos, à apresentação de
documento de identidade, de Cadastro de Pessoa Física expedido pela
Receita Federal, de comprovante ou de declaração de endereço, nos termos
da Lei nº 7.115[1], de 29 de agosto de 1983, de comprovante de exercício
de ocupação lícita remunerada, de certificado de capacidade técnica, de
laudo psicológico para manuseio de armas de fogo e à inexistência de
condenações pela prática de crimes dolosos contra a vida, contra a
integridade física de terceiros, hediondos ou a esses equiparados.

§ 1º A autorização de aquisição e registro das armas de fogo de calibre
permitido será concedida pelo Departamento de Polícia Federal, que
realizará o registro do armamento no SINARM.

 

Art. 4o. A aquisição de armas de fogo e de munições está condicionada à
comprovação de idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos, à apresentação
de documento de identidade, de Cadastro de Pessoa Física expedido pela
Receita Federal, de comprovante ou de declaração de endereço, nos termos
da Lei nº 7.115[2], de 29 de agosto de 1983, de comprovante de exercício
de ocupação lícita remunerada, de certificado de capacidade técnica, de
laudo psicológico para manuseio de armas de fogo e à inexistência de
antecedentes criminais e a não estar respondendo a inquérito policial ou
processo criminal.

§ 1º A autorização de aquisição e registro das de armas de fogo de uso
permitido será concedida pela Polícia Federal, que realizará o registro do
armamento no SINARM.

 

Art. 4º-A. Os agentes descritos no inciso IV do artigo 51, no inciso XIII do
52, e nos artigos 142 e 144, todos da Constituição Federal poderão adquirir
até 10 (dez) armas de fogo de uso permitido e/ou restrito, sendo 6 (seis)
curtas e 4 (quatro) longas, além das respectivas munições, acessórios e
equipamentos de proteção balística, estes nos limites do regulamento,
diretamente da indústria nacional ou mediante importação,
independentemente de autorização administrativa das respectivas
corporações, sem prejuízo da autorização do Comando do Exército para
PCE, prevista no caput do art. 24 desta Lei”.

Art. 4º-A. Os agentes descritos no inciso IV do artigo 51, no inciso XIII do
52, e nos artigos 142 e 144, todos da Constituição Federal poderão adquirir
até 10 (dez) armas de fogo de uso permitido e/ou restrito, sendo 6 (seis)
curtas e 4 (quatro) longas, além das respectivas munições, acessórios e
equipamentos de proteção balística, estes nos limites do regulamento,
diretamente da indústria nacional ou mediante importação,
independentemente de autorização administrativa das respectivas
corporações, sem prejuízo da autorização do Comando do Exército para
PCE, prevista no caput do art. 24 desta Lei”.

Art. 6º O porte de arma de fogo, com validade em todo o território
nacional, é pessoal, intransferível e será concedido para:

Art. 6º O porte de arma de fogo, com validade em todo o território
nacional, é pessoal, intransferível e será concedido para:
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.........................................................................................................................

IX – para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas,
cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, observada a
legislação ambiental;

X – integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e
de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista
Tributário;

XI – os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição e
os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de
servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício
de funções de segurança, além dos Oficiais de Justiça, na forma de
regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;

XII – integrantes do Sistema Socioeducativo;

XIII – integrantes dos quadros efetivos da perícia oficial de natureza
criminal dos estados e do Distrito Federal;

XIV – profissionais da área de segurança cuja atividade laboral seja
exercida com arma de fogo.

.........................................................................................................................

IX – para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas,
cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, observada a
legislação ambiental;

X – integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e
de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista
Tributário;

XI – os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição e
os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de
servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício
de funções de segurança, além dos Oficiais de Justiça, na forma de
regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;

XII – integrantes do Sistema Socioeducativo;

XIII – integrantes dos quadros efetivos da perícia oficial de natureza
criminal dos estados e do Distrito Federal;

XIV – profissionais da área de segurança cuja atividade laboral seja
exercida com arma de fogo.

Art. 6º-A. A obtenção de licença de Porte de Arma de Fogo está
condicionada à comprovação de idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos, à
apresentação de documento de identidade, de Cadastro de Pessoa Física
expedido pela Receita Federal, de comprovante ou de declaração de
endereço, nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, de
comprovante de exercício de ocupação lícita remunerada, de certificado de
capacidade técnica, de laudo psicológico para manuseio de armas de fogo e
à inexistência de condenações pela prática de crimes dolosos contra a vida,
contra a integridade física de terceiros, hediondos ou a esses equiparados.

§ 1º O documento de Porte de Arma de Fogo é pessoal do licenciado,
válido por 5 (cinco) anos, renovável enquanto persistirem as condições de
sua concessão e deverá ser emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias na
forma de documento único, atendidas as exigências previstas nesta lei;

§ 2º Considera-se a aposentadoria como ocupação lícita, para todos os fins
desta lei;

§ 3º O laudo psicológico será emitido por psicólogo ou por psiquiatra que
esteja com seu cadastro válido perante seu respectivo Conselho
Profissional;

§ 4º O credenciamento de instrutores e de examinadores para atestarem a
capacitação técnica para os interessados em obter a licença de Porte de
Arma de Fogo poderá ser realizado pela Polícia Federal e pelas Forças
Armadas.

§ 5º Comprovado o uso regular de armas de fogo anterior ao pedido, será
concedida licença de Porte de Arma de Fogo nacional com validade de 5
(cinco) anos, desde o primeiro requerimento.

§ 6º Após a primeira renovação, a licença de Porte de Arma de Fogo passa
a ter a validade de 5 (cinco) anos, para todo o território nacional.

§ 7º A sentença penal condenatória pela prática de crimes dolosos contra a
vida ou contra a integridade física de terceiros, hediondos ou a esses
equiparados, determinará a apreensão da arma e da(s) licença(s) de Porte
de Arma(s) de Fogo do agente até o trânsito em julgado, devendo a arma
ser recolhida pelo órgão de segurança pública ou a cofre devidamente
vistoriado pela Polícia Federal.

Art. 6º-A. A obtenção de licença de Porte de Arma de Fogo está
condicionada à comprovação de idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos, à
apresentação de documento de identidade, de Cadastro de Pessoa Física
expedido pela Receita Federal, de comprovante ou de declaração de
endereço, nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, de
comprovante de exercício de ocupação lícita remunerada, de certificado de
capacidade técnica, de laudo psicológico para manuseio de armas de fogo e
à inexistência de condenações pela prática de crimes dolosos contra a vida,
contra a integridade física de terceiros, hediondos ou a esses equiparados.

§ 1º O documento de Porte de Arma de Fogo é pessoal do licenciado,
válido por 5 (cinco) anos, renovável enquanto persistirem as condições de
sua concessão e deverá ser emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias na
forma de documento único, atendidas as exigências previstas nesta lei;

§ 2º Considera-se a aposentadoria como ocupação lícita, para todos os fins
desta lei;

§ 3º O laudo psicológico será emitido por psicólogo credenciado pela
Polícia Federal que esteja com seu cadastro válido perante seu respectivo
Conselho Profissional;

§ 4º O credenciamento de instrutores e de examinadores para atestarem a
capacitação técnica para os interessados em obter a licença de Porte de
Arma de Fogo poderá ser realizado pela Polícia Federal e pelas Forças
Armadas.

§ 5º Comprovado o uso regular de armas de fogo anterior ao pedido, será
concedida licença de Porte de Arma de Fogo nacional com validade de 5
(cinco) anos, desde o primeiro requerimento.

§ 6º Após a primeira renovação, a licença de Porte de Arma de Fogo passa
a ter a validade de 5 (cinco) anos, para todo o território nacional.

§ 7º A sentença penal condenatória pela prática de crimes dolosos contra a
vida ou contra a integridade física de terceiros, hediondos ou a esses
equiparados, determinará a apreensão da arma e da(s) licença(s) de Porte
de Arma(s) de Fogo do agente até o trânsito em julgado, devendo a arma
ser recolhida pelo órgão de segurança pública ou a cofre devidamente
vistoriado pela Polícia Federal.

Art. 10.

..........................................................................................................

§ 1º

.................................................................................................................

I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade
profissional de risco ou a existência de ameaça à sua integridade física e/ou
de seus dependentes;

.........................................................................................................................

Art. 10.

..........................................................................................................

§ 1º

.................................................................................................................

I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade
profissional de risco ou a existência de ameaça à sua integridade física e/ou
de seus dependentes;

.........................................................................................................................
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§ 3º Para fins do disposto neste artigo, considera-se efetiva necessidade por
exercício de atividade profissional o transporte ou a custódia cotidianos de
valores e/ou de bens valiosos e/ou de materiais de natureza controlada, tais
como armas, munições e explosivos, ou o exercício de função pública de
combate ao crime organizado e/ou de promoção de políticas antidrogas.”
(NR)

§ 4º O documento de Porte de Arma de Fogo curta será expedido pelo
SINARM com número único de identificação e terá validade de 10 (dez)
anos.

§ 5º O portador de arma de fogo curta em pronto uso deve estar em posse
dos documentos:

I – de Porte de Arma de Fogo a que se refere o § 3º deste artigo; e

II – de Cadastro de Arma de Fogo a que se refere o § 2º do art. 3º.

§ 6º O agente que portar a sua arma sem a competente licença da
autoridade, perderá a sua arma e o respectivo cadastro, ficando proibido de
adquirir arma de fogo pelo prazo de 5 (cinco) anos.

§ 7º Incorre na pena prevista no §6º deste artigo o agente que manusear ou
portar arma de fogo sob efeito de álcool ou de qualquer substância ilícita.

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, considera-se efetiva necessidade por
exercício de atividade profissional o transporte ou a custódia cotidianos de
valores e/ou de bens valiosos e/ou de materiais de natureza controlada, tais
como armas, munições e explosivos, ou o exercício de função pública de
combate ao crime organizado e/ou de promoção de políticas antidrogas.”
(NR)

§ 4º O documento de Porte de Arma de Fogo curta será expedido pelo
SINARM com número único de identificação e terá validade de 10 (dez)
anos.

 

§ 5º O portador de arma de fogo curta em pronto uso deve estar em posse
dos documentos:

I – de Porte de Arma de Fogo a que se refere o § 3º deste artigo; e

II – de Registro de Arma de Fogo a que se refere o § 2º do art. 3º.

§ 6º O agente que portar a sua arma sem a competente licença da
autoridade, perderá a sua arma e o respectivo registro, ficando proibido de
adquirir arma de fogo pelo prazo de 5 (cinco) anos.

§ 7º Incorre na pena prevista no §6º deste artigo o agente que manusear ou
portar arma de fogo em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias
químicas ou alucinógenas.

Art. 25.

...........................................................................................................

§ 2º No caso de não haver manifestação de interesse pelos órgãos locais de
segurança pública, as armas de que trata o caput irão a leilão público.

(...)

§ 5º As armas adquiridas em leilão só poderão ser retiradas após a
regularização do respectivo Cadastro de Arma de Fogo, que será precedido
do competente alvará judicial.

§ 6º Inexistindo ofertantes, ou sendo insuficiente a oferta, o juiz deverá
ordenar a doação para museus de armas, ou, no caso de desinteresse destes,
a arma deverá ser encaminhada para destruição.

Art. 25.

...........................................................................................................

§ 2º No caso de não haver manifestação de interesse pelos órgãos locais de
segurança pública, as armas de que trata o caput serão destruídas.

§ 5º As armas adquiridas em leilão só poderão ser retiradas após a
regularização do respectivo Registro de Arma de Fogo, que será precedido
do competente alvará judicial.

§ 6º Inexistindo ofertantes, ou sendo insuficiente a oferta, o juiz deverá
ordenar a doação para museus de armas, ou, no caso de desinteresse destes,
a arma deverá ser encaminhada para destruição.

Art. 2º Os possuidores e os proprietários de arma de fogo ainda não
registradas deverão solicitar seu registro no prazo de 2 (dois) anos,
contados da data de entrada em vigor desta Lei, mediante apresentação de
documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa,
acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita
da arma de fogo, pelos meios de prova admitidos em direito ou declaração
firmada na qual constem as características da arma e a sua condição de
proprietário, que ficará dispensado do pagamento de taxas e do
cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput
do art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003.

§ 2º O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado uma única vez e
por igual período por ato do Poder Executivo federal.

Art. 2º Os possuidores e os proprietários de arma de fogo de uso permitido
ainda não registradas deverão solicitar seu registro no prazo de 2 (dois)
anos, contados da data de entrada em vigor desta Lei, mediante
apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de
residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação
da origem lícita da arma de fogo, pelos meios de prova admitidos em
direito ou declaração firmada na qual constem as características da arma e
a sua condição de proprietário, que ficará dispensado do pagamento de
taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a
III do caput do art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003.

§ 2º O prazo a que se refere o caput será improrrogável.

Art. 31. O atirador desportivo com mais de 25 (vinte e cinco) anos de
idade terá direito à autorização para porte de arma de fogo curta integrante
do seu acervo de atirador, cumpridos um dos seguintes requisitos:

(...)

§ 1º A autorização para porte de que trata caput deste artigo será expedida
pelo Departamento de Polícia Federal, mediante a apresentação dos
documentos elencados no § 1º do art. 26 desta Lei e terá o mesmo prazo de
validade do CR.

(...)

§ 3º O Comando do Exército poderá, durante o prazo de validade do porte
a que se refere o caput deste artigo, comunicar, à Polícia Federal, a
inatividade desportiva do atirador para fins de revogação ou de negativa de
renovação.

Art. 31. O atirador desportivo com mais de 25 (vinte e cinco) anos de
idade terá direito à autorização para porte de arma de fogo curta integrante
do seu acervo de atirador, cumpridos um dos seguintes requisitos:

(...)

§ 1º A autorização para porte de que trata caput deste artigo será expedida
pela Polícia Federal, mediante a apresentação dos documentos elencados
no § 1º do art. 26 desta Lei e terá o mesmo prazo de validade do CR.

(...)

§ 3º O Comando do Exército deverá, durante o prazo de validade do porte
a que se refere o caput deste artigo, comunicar, à Polícia Federal, a
inatividade desportiva do atirador para fins de revogação ou de negativa de
renovação.

Num. 36775424 - Pág. 23Assinado eletronicamente por: ALBERTO DE ALMEIDA CANUTO - 10/08/2020 19:52:49
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081019524944900000033321225
Número do documento: 20081019524944900000033321225



17/07/2020 SEI/PF - 12056178 - Parecer

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15305767&infra_siste… 7/7

 Art. 11-A.

§ 2o Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo
examinador credenciado pela Polícia Federal não poderá exceder os
valores máximos definidos pela Polícia Federal para a avaliação de
registro/renovação de armas e para a avaliação de porte de arma,
acrescidos do custo da munição.

Art. 11-B. Fica instituída a taxa de inscrição ao interessado em participar
do processo de credenciamento de que trata o artigo 11-A, serviço prestado
pela Polícia Federal.

§ 1o A taxa de inscrição terá seu valor fixado em R$ 320,00 (Trezentos e
vinte reais).

 

É o parecer, que submeto à apreciação superior.

 

ANNA FLÁVIA ALVES DE MELO MICHELAN
Delegada de Polícia Federal

Chefe Substituta da DARM/CGCSP/DIREX/PF - em exercício
 

Documento assinado eletronicamente por ANNA FLAVIA ALVES DE MELO MICHELAN, Delegado(a) de Polícia Federal, em 19/08/2019, às 16:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12056178 e o código CRC 84C375B5.

Referência: Processo nº 08211.004060/2019-46 SEI nº 12056178
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