
 

 

 

 

 

 

 

Mensagem no 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

 

 

 

 

 

 

Para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.675, tenho 

a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações em anexo, elaboradas pela Advocacia-

Geral da União. 

 

 

Brasília, 3 de março de 2021. 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA DA UNIÃO

 
INFORMAÇÕES n. 00033/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU

 
NUP: 00692.000358/2021-24 (REF. 0048048-66.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL E OUTROS
ASSUNTOS: ADI 6675

 
 
 

I - RELATÓRIO
 

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de liminar, ajuizada pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB), visando à declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos dos Decretos nºs  10.627, 10.628, 10.629 e 10.630,
todos de 12 de fevereiro de 2021, os quais flexibilizam as regras para aquisição e porte de armas de fogo, além de munições pela
população civil, CACs e outros profissionais.

 
2. A parte autora aduz que as disposições dos Decretos ora impugnados a pretexto de regulamentarem a Lei n.
10.826/2003, representam atos normativos autônomos, portanto aptos a serem impugnados via ADI e que, eventualmente, não sendo
esse o entendimento da Corte, poderia haver - pelo princípio da fungibilidade - o recebimento da demanda como ADPF. 

 
3. Segundo a inicial, os decretos supramencionados representam evidente retrocesso em direitos fundamentais,
especificamente no que se refere a proteção à vida e à segurança dos cidadãos, restando, dessa forma, violados os princípios da
reserva legal (art. 21, XXI, da CF), da legalidade (art. 5º, II, da CF), da separação dos poderes (art. 2º da CF) e o poder regulamentar
do Presidente da República (art. 84, caput, IV, da CF), uma vez que vão em sentido diametralmente oposto à disciplina do Estatuto do
Desarmamento (Lei n. 10.826/2003), ultrapassando a competência do Poder Executivo.

 
4. Refere, ainda,  grave vulneração aos direitos fundamentais expressos nos arts. 5º, caput, 227 e 230, CF (vida); art. 144
(segurança pública) e art. 1º, III, CF (dignidade da pessoa humana).  

 
5. Sustenta a ocorrência dos requisitos para a concessão da liminar.

 

6. Requer, assim, em sede cautelar, a suspensão dos efeitos dos Decretos nºs 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, todos de 12
de fevereiro de 2021. E, no mérito, a procedência integral da demanda, com a declaração de inconstitucionalidade dos mencionados
normativos.

 
7. Os autos foram distribuídos à Ministra Rosa Weber, a qual - face à relevância da matéria e às repercussões sociais - 
adotou o rito previsto no art. 10 da Lei 9.868/1999.

 
8. É o sucinto relatório.

 
 

II - PRELIMINARES
 
A) DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INVIABILIDADE DE
IMPUGNAÇÃO VIA ADPF

 
9. Em que pese a narrativa autoral, não há, de fato, atos normativos autônomos aptos a desafiar a proposição de Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

 
10. Como é consabido, o decreto autônomo foi introduzido no texto constitucional  pela Emenda Constitucional nº 32, de
11 de setembro de 2001 e equipara-se a ato normativo originário/primário, pois que inova no ordenamento jurídico vinculando-
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se à própria Constituição Federal e, portanto, passível de impugnação via ADI. Por outro lado, o decreto regulamentar define-se como 
fonte secundária do direito, uma vez que tem por pressuposto especificar, delinear, concretizar as balizas traçadas pelo legislador.

 

11. No caso concreto, os Decretos nºs 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, todos de 12 de fevereiro de 2021, resultam do
legítimo exercício do poder regulamentar atribuído ao Presidente da República e expressamente previsto no inciso IV do art. 84 da
Carta Magna, pois que visam normatizar, emprestar concretude aos ditames da Lei nº 10.826/2003.

 
12. É de se notar que decretos regulamentares, ainda que exorbitem ou divirjam da legislação a que se referem, somente
poderão ser contestados pelos meios ordinários, pois que sua fonte de validade é a lei objeto da regulamentação e não o texto
constitucional. Esse, aliás, é, há muito tempo, o entendimento da Suprema Corte, como bem demonstram os julgados a seguir
referidos:

 
Cabimento de ADIn: Ato Regulamentar
Considerando que, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, é inviável a análise de ato regulamentar,
o Tribunal não conheceu de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino - CONFENEN, contra o art. 56 do Decreto 2.181/97, que trata da divulgação do
elenco complementar de cláusulas contratuais consideradas abusivas, e a Portaria nº 3 de 19/3/99 da Secretaria
de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que divulga o referido elenco. Entendeu-se que os alegados
excessos do poder regulamentar do ato impugnado não revelariam inconstitucionalidade, mas sim eventual
ilegalidade frente à lei ordinária regulamentada, sendo indireta, ou reflexa, a alegada ofensa à CF. ADInMC
1.990-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 5.5.99.[1]

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECRETO REGULAMENTAR. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO. 
I. Se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade. Neste caso, não há falar em
inconstitucionalidade. Somente na hipótese de não existir lei que preceda o ato regulamentar, é que poderia este
ser acoimado de inconstitucional, assim sujeito ao controle de constitucionalidade. 
II. Ato normativo de natureza regulamentar que ultrapassa o conteúdo da lei não está sujeito a jurisdição
constitucional concentrada. Precedentes do STF: ADINs nºs 311-DF e 536-DF. 
III - Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida. (STF - ADI: 589/DF: Relator Min. CARLOS
VELLOSO, data de julgamento: 20/09/1991. Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 18-10-1991 PP-14549
EMENT VOL-01638-01 PP-00139 RTJ VOL-00137-03 PP-01100). 

 
ADIN - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC) - DECRETO FEDERAL N.
861/93 - CONFLITO DE LEGALIDADE - LIMITES DO PODER REGULAMENTAR - AÇÃO DIRETA NÃO
CONHECIDA.
- Se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se em decreto executivo, divergir do sentido
e do conteúdo da norma legal que o ato secundário pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado
ultra legem, quer porque tenha permanecido citra legem, que, ainda, porque tenha investido contra legem, a
questão caracterizará, sempre, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em
conseqüência, a utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata.
- O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve estar adstrito poderá
configurar insubordinação executiva aos comandos da lei. Mesmo que, a partir desse vício jurídico, se possa
vislumbrar, num desdobramento ulterior, uma potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-à em face
de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede
jurisdicional concentrada. (ADI 996-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 6/5/1994)
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO - CARÁTER REGULAMENTADOR -
INADEQUAÇÃO. O controle normativo abstrato pressupõe o descompasso entre norma legal e o texto da
Constituição Federal, revelando-se inadequado no caso de ato regulamentador, sob pena de ter-se o exame, em
sede concentrada, de conflito de legalidade considerado o parâmetro envolvido. (ADI 5593 AgR, Relator (a):
Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2018. PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)
 

 
13. Na espécie, a petição inicial é clara ao sustentar a alegada inconstitucionalidade com base em uma suposta
exorbitância da competência regulamentar, circunstância que revela ser apenas reflexa e indireta a ofensa ao texto constitucional e,
portanto, incabível o controle concentrado de constitucionalidade.

 
14. Dessa forma, igualmente inadmissível a impugnação pela via da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF), conforme bem demonstram as ementas a seguir transcritas:

 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. SERVIÇO MILITAR. INGRESSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
I 6

67
5

Em
: 0

4/
03

/2
02

1 
- 0

7:
28

:3
7



POR CONCURSO PÚBLICO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. ALEGADA LESÃO AOS PRECEITOS
FUNDAMENTAIS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA MORALIDADE.
DISPOSITIVOS DOS DECRETOS NS. 880/1993 (§ 3º DO ART. 24) E 3.690/2000 (§ 5º DO ART. 25) PELOS
QUAIS SE REGULAMENTA O ESTATUTO DOS MILITARES (LEI N. 6.880/1980). OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ADPF 260 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgadoem 28/05/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe -115 DIVULG 16-06-2015 PUBLIC 17-06-2015)
 
EMENTA : ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO
DECRETO PRESIDENCIAL 6.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008, QUE REGULAMENTA A LEI DOS
PORTOS (LEI 8.630/1993). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a possibilidade de controle concentrado
de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar consubstanciado
no decreto presidencial ora impugnado. II - Agravo regimental a que se nega provimento.  (ADPF 169 AgR,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2013, ACÓRDÃO
ELETRôNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2013 PUBLIC 14-10-2013)
 

15. Ainda quanto a esse ponto, vale transcrever trecho da Nota SAJ nº 51/2021/CGIP/SAJ/SG/PR, em anexo, nos
seguintes termos:

 
22. A Lei nº 9.882/99, que regulamenta o procedimento de manejo da ADPF, elucida que a presente via é
dotada de subsidiariedade, pelo que apenas será deflagrada nas hipóteses em que não houver qualquer outro
meio eficaz para sanar de sanar a lesividade, ex vi do art. 4º, §1º: "Não será admitida arguição de
descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade".
23. In casu, o autor concentrado não logrou êxito em justificar a impossibilidade de obter a tutela pretendida por
outros veículos, na medida em que sabe ser carecedor deste requisito específico de admissibilidade, ante a
tranquila compreensão de que, por se tratar de controle de legalidade, o debate adequado deve ser travado
em vias ordinárias.
24. Some-se a este aspecto o fato de que o demandante não logrou êxito em informar qual seria o suposto
preceito fundamental que funcionaria como parâmetro na espécie.
25. Portanto, a demanda reclama, também sob este aspecto, decisão de não conhecimento, ante a ausência de
requisitos específicos à admissibilidade da ADPF.
 

16. Diante do exposto, e na esteira dos precedentes supracitados, resta cabalmente demonstrada a inadequação da via
processual eleita, com o que a prematura extinção da ação é medida que se impõe.

 
B)  INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE COTEJO INDIVIDUALIZADO ENTRE OS DISPOSITIVOS

IMPUGNADOS E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 

17. Da análise da inicial, observa-se que, muito embora a parte autora pleiteie a declaração de inconstitucionalidade da
integralidade dos Decretos nºs  10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, todos de 2021, impugna apenas alguns dispositivos e, ainda assim,
sem fazer o necessário cotejo direto destes com relação ao texto constitucional.

 
18. Ou seja,  não há fundamentação específica. As alegações são genéricas, sem qualquer indicação precisa de quais
efetivamente as normas e artigos da Constituição Federal estariam sendo atingidos por este ou aquele dispositivo.

 
19. Assinale-se que o art. 3º da Lei 9.868/99, em seu inciso I, impõe à parte autora da ação direta de inconstitucionalidade
o dever de apresentar os "fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações", a saber:

 
"Art. 3º. A petição indicará:
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada
uma das impugnações;"(Grifou-se)

 
20. Logo adiante, o art. 4º, caput, da Lei 9.868/99 assim prescreve:

 
"Art. 4º A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente
indeferidas pelo relator."
 

21. Note-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já de longa data, vem exigindo a fundamentação específica
em relação a cada uma das normas impugnadas, não se admitindo alegações genéricas, conforme demonstram as ementas a seguir
reproduzidas, as quais restaram grifadas nos pontos de interesse:

 
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INÉPCIA DA INICIAL.
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É NECESSÁRIO, EM AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE, QUE VENHAM EXPOSTOS OS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO COM RELAÇÃO ÀS NORMAS IMPUGNADAS, NÃO
SENDO DE ADMITIR-SE ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM QUALQUER
DEMONSTRAÇÃO RAZOÁVEL, NEM ATAQUE A QUASE DUAS DEZENAS DE MEDIDAS
PROVISÓRIAS EM SUA TOTALIDADE COM ALEGAÇÕES POR AMOSTRAGEM. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONHECE. (ADI 259 DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal
Pleno, julgamento em 11 de março de 1991, publicação do acórdão em 19-02-1993).
 
"É certo que o Supremo Tribunal Federal não está condicionado, no desempenho de sua atividade jurisdicional,
pelas razões de ordem jurídica invocadas como suporte da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo
autor da ação direta. Tal circunstância, no entanto, não suprime, à parte, o dever processual de motivar o pedido
e de identificar, na Constituição, em obséquio ao princípio da especificação das normas, os dispositivos
alegadamente violados pelo ato normativo que pretende impugnar. Impõe-se, ao autor, no processo de controle
concentrado de constitucionalidade, indicar as normas de referência -- que são aquelas inerentes ao ordenamento
constitucional e que se revestem, por isso mesmo, de parametricidade -- em ordem a viabilizar, com apoio em
argumentação consistente, a aferição da conformidade vertical dos atos normativos de menor hierarquia." (ADI
514, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 24-3-2008, DJE de 31-3-2008).
 
"Da leitura e análise da petição inicial, observa-se que o requerente não demonstra quais preceitos dos textos
normativos estariam em confronto com a Constituição do Brasil, nem os analisa de forma correlacionada aos
artigos constitucionais supostamente violados. Necessário lembrar que a Lei n. 9.868, de 10 de novembro de
1999, preconiza que a peça inaugural das ações diretas indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo atacado
e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações (art. 3º). Por não observar essa
determinação legal, o requerente deixa de obedecer à técnica imprescindível ao conhecimento da ação. A inicial
não se reveste das formalidades a ela inerentes. Enseja a declaração da inépcia da peça por faltar-lhe requisitos
essenciais. No caso específico, a exordial não foi elaborada segundo as regras e o estilo constantes em lei
própria, destinada a disciplinar o processo e julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Ao contrário,
tem-se pedido genérico e inespecífico."(ADI 2.561, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, julgamento em
15-12-2004, DJ de 1º-2-2005).
 
"Ação direta de inconstitucionalidade. Causa de pedir e pedido. Cumpre ao autor da ação proceder à abordagem,
sob o ângulo da causa de pedir, dos diversos preceitos atacados, sendo impróprio fazê-lo de forma genérica."
(ADI 1.708, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 27-11-1997, Plenário, DJ de 13-3-1998).
 
"O Supremo Tribunal Federal não está condicionado, no desempenho de sua atividade jurisdicional, pelas razões
de ordem jurídica invocadas como suporte da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação
direta. Tal circunstância, no entanto, não suprime à parte o dever processual de motivar o pedido e de identificar,
na Constituição, em obséquio ao princípio da especificação das normas, os dispositivos alegadamente violados
pelo ato normativo que pretende impugnar. Impõe-se ao autor, no processo de controle concentrado de
constitucionalidade, sob pena de não-conhecimento da ação direta, indicar as normas de referência -- que são
aquelas inerentes ao ordenamento constitucional e que se revestem, por isso mesmo, de parametricidade -- em
ordem a viabilizar a aferição da conformidade vertical dos atos normativos infraconstitucionais." (ADI 561-MC,
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-8-1995, Plenário, DJ de 23-3-2001).
 

22. Destarte, ante à míngua de fundamentação particularizada a embasar o pleito de declaração de inconstitucionalidade
dos Decretos questionados, deve a inicial ser indeferida, conforme entendimento assente no âmbito do STF e em perfeita sintonia com
a legislação de regência.

 
III - MÉRITO

 

A) CONSIDERAÇÕES GERAIS EM RELAÇÃO À CONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nºs

10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021
 

23. Antes de adentrarmos na análise individualizada dos decretos sob investigação, importante para a compreensão e
delimitação da demanda que restem claras as circunstâncias que permearam a edição desses atos normativos. Nesse sentido, face à
clareza e pertinência da exposição, inciamos com a transcrição de parte dos subsídios fornecidos pela Subchefia para Assuntos
Jurídicos da Presidência da República por meio da Nota SAJ nº 51/2021/CGIP/SAJ/SG/PR, a saber:

 
II.4. DO MÉRITO. DA REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DAS ALTERAÇÕES
IMPUGNADAS. NOTA INTRODUTÓRIA
(...)
28. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que os Decretos impugnados apenas visam regulamentar a Lei já
existente. Todas as discussões que envolvem a mudança (ou não) da política pública sobre armamentos,
estão sendo travadas no âmbito do Projeto de Lei nº 3.723/2019, de iniciativa da Presidência da
República, que tramita atualmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) do Senado
federal. Assim, os Decretos não visam alterar o marco legal sobre armas de fogo.
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29. Em segundo lugar, as alterações promovidas pelos Decretos tiveram como objetivo, precipuamente,
fomentar o tiro desportivo e facilitar com que os praticantes dessa modalidade tenham os insumos
necessários para execução de seu mister.
30. Em terceiro lugar, a maior parte das alterações nos regulamentos dizem respeito á pratica de tiro em
AMBIENTE CONTROLADO, ou seja, nas escolas, clubes de tiro e entidades congêneres. Tais alterações
não visam o porte de arma de fogo para colecionadores, atiradores e colecionadores.
31. Dentro desse cenário, o Presidente da República, no exercício de suas atribuições constitucionais, e imbuído
de um ânimo desburocratizante, optou por dar nova regulamentação à lei.
32. Repisa-se, por oportuno, que o Poder Regulamentar é função típica do Poder Executivo, conferida com
exclusividade ao chefe do referido Poder. Possui caráter derivado ou secundário, pois decorre da existência de
lei. Neste sentido, o Ministro Dias Toffoli assim se manifesta:
33. A atuação administrativa com esse fundamento é legítima quando se dispõe a expedir normas
complementares à ordem jurídico-formal vigente; em outras palavras, quando configura exercício de função
tipica do Poder executivo, qual seja, a execução das leis (STF; RMS27666/DF; DIAS TOFFOLI; julgamento:
10/04/2012; Primeira Turma).
34. Neste ponto, cumpre registrar que a novel regulamentação deu melhor direcionamento à interpretação da
Administração Pública Federal, em atividade expressamente regulamentar.
35. Assim, o que os regulamentos de execução ora impugnados se propõem a fazer é, tão somente, uniformizar
a aplicação das disposições legislativas, notadamente em atenção às exigências do princípio constitucional da
igualdade. Os diplomas buscam conferir maior segurança jurídica àqueles que optam por adquirir arma de fogo.
36. Não há, assim, que se falar em contrariedade ao espírito da Lei nº 10.826/03, porque toda a exigência
procedimental relativa à posse e ao porte de arma de fogo aí permanece. Em outros termos, a tutela estatal
direta e imediata, via organismos de controle, não foi enfraquecida, carecendo de sentido a afirmação de
facilitação alarmante de aquisição de armas de fogo.
37. Assim, entende-se pela constitucionalidade, formal e material, dos decretos impugnado, não existindo a
alegada extrapolação ao poder regulamentar. As modificações realizadas pelos Decretos encontram suporte legal
justamente na norma que pretende regulamentar, qual seja, a Lei nº 10.826/03.
38. Em verdade, a análise atenta dos dispositivos impugnados revela que não houve nenhuma alteração dos
requisitos (sic)  previsto em lei, mas, apenas, uma melhor delimitação do alcance normativo de conceitos
jurídicos indeterminados, medida que tão somente fornece um mínimo de segurança jurídica aos interessados em
obter arma de fogo.
 

24. Em complementação, gize-se que que a Lei nº 10.826/2003, a qual trata do registro, posse e comercialização de armas
de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências exige, em muitos de seus
dispositivos, a atuação do poder regulamentador, uma vez que não cabe à lei descer às minúcias necessárias para a sua fiel execução.

 
25. A título ilustrativo, observamos os artigos 3º, 4º e 6º da referida lei, os quais contêm previsões expressas que
transferem ao regulamento questões de registro, porte, comprovação de aptidão e aquisição de munição, a saber:

 
Art. 3o É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.
Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército, na forma do
regulamento desta Lei.
 

Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos:
(...)
III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na
forma disposta no regulamento desta Lei.
(...)

§ 2o  A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na
quantidade estabelecida no regulamento desta Lei. 
(...)
 

Art. 6o É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em
legislação própria e para: 
(...)
IX – para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas
demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a
legislação ambiental.

 
26. O mister de detalhar e emprestar concretude à norma, como é de conhecimento geral, cabe ao Chefe do Poder
Executivo e encontra assento constitucional no inciso IV do art. 84 da Constituição Federal, nos seguintes termos:
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Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
execução;

 
27. Nesse preciso contexto é que o Presidente da República, com fulcro em sua competência constitucional e, diante da
expressa necessidade de normatização presente na Lei nº 10.630/2021,  editou os Decretos nºs 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, de
2021, os quais alteraram os Decretos 9.845, 9.846, 9.847 e 10.030, todos de 2019.

 
28. Há de se notar que, no exercício da competência regulamentadora, o Presidente da República goza de uma margem de
discricionariedade dentro dos limites impostos pela própria lei. Ou seja, cabe ao Poder Executivo, diante do caso concreto,  a definição
dos critérios de conveniência e oportunidade a nortearem a função tipicamente executiva, sempre com foco na melhor
operacionalização para o atingimento dos objetivos consagrados no sistema legal e na política pública definida.

 
29. Nesse ponto, passamos a transcrever parte das Informações prestadas pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da
Defesa (INFORMAÇÕES n. 00007/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU), as quais reproduzem manifestação da Secretaria-Geral da
Presidência da República acerca do objeto, motivo e finalidade dos atos ora impugnados, vejamos:

 
Cabe destacar que a Secretaria-Geral da Presidência da República publicou em 12/02/2021 matéria que expõe o
objeto, o motivo e a finalidade dos Decretos combatidos na ADI, revelando a utilização regular dos poderes
normativo e discricionário do Chefe do Poder Executivo:
 
Governo altera decretos sobre uso de armas
Medida desburocratiza procedimentos, aumenta clareza sobre regulamentação, reduz discricionariedade de
autoridades e dá garantia de contraditório e ampla defesa 
Edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira (12) traz um pacote de alterações dos Decretos n.º
9.845, 9.846, 9.847 e 10.030, de 2019, que regulamentam a Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003, também
conhecida como Estatuto do Desarmamento.Tomando como premissa a necessidade de observar os limites
estabelecidos pela Lei n.º 10.826, de 2003, os decretos, em resumo, propõem uma série de medidas destinadas a
desburocratizar procedimentos; aumentar a clareza das normas que regem a posse e porte de armas de fogo e a
atividade dos colecionadores, atiradores e caçadores (CACs); reduzir a discricionariedade de autoridades
públicas na concessão de posse e porte de armas; ampliar as garantias de contraditório e ampla defesa dos
administrados; e adequar o número de armas, munições e  recargas ao quantitativo necessário ao exercício dos
direitos individuais e ao cumprimento da missão  institucional das categorias autorizadas a terem posse e porte
de armas pela Lei.
 
Decreto n.º 9.845
Nessa linha, a proposta de alteração do Decreto n.º 9.845, de 2019, basicamente permite que as pessoas
autorizadas pela Lei 10.826/2003 possam adquirir até seis armas de uso permitido, podendo as carreiras que
dependem da posse e do porte de armas para o exercício de suas funções, como Forças Armadas, Polícias e
membros da Magistratura e do Ministério Público, adquirirem mais duas armas de uso restrito.
 
Decreto n.º 9.846
As principais inovações ao Decreto n.º 9.846, de 2019, que regulamenta o registro, o cadastro e a aquisição de
armas de fogo por parte dos colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) são:
*Esclarecimento das condições exigidas para a aquisição de arma de fogo por um CAC (25 anos, capacidade
técnica e aptidão psicológica atestada por psicólogo com registro no CRP);
*Desburocratização de procedimentos, por exemplo, agora sendo possível num mesmo processo administrativo
obter Certificado de Registro, obter o Certificado de Registro de Arma de Fogo e de Guia de Tráfego,
economizando tempo dos desportistas e recursos públicos. Também será possível substituir o laudo de
capacidade técnica por atestado de habitualidade, dado pela entidade de tiro quando o desportista tem
frequência mínima de seis jornadas, durante o ano, em estande de tiro;
*Permissão para que atiradores adquiram até 60 armas e caçadores até 30, só sendo exigida autorização do
Exército Brasileiro, quando superar essa quantidade; 
*Elevação da quantidade anual que o desportista pode adquirir de insumo para recarga de cartuchos (2000
para armas de uso restrito e 5000 mil para armas de uso permitido registradas em seu nome).  A justificativa
para este aumento é que os calibres restritos ainda são muito utilizados pelos atiradores e caçadores, nas
competições com armas longas raiadas, assim como nas atividades de caça.  Um competidor facilmente realiza
500 tiros por mês, somente em treinamentos, de modo que as 1.000 unidades de munição e insumos para
recarga atualmente previstas não são suficientes nem para participar do Campeonato Brasileiro, que são 10
etapas ao longo do ano;
*Garantia aos CACs do direito de transportar as armas utilizadas, por exemplo, em treinamentos, exposições e
competições, por qualquer itinerário entre o local da guarda e o local da realização destes eventos.
 
Decreto n.º 9.847
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Por sua vez, as alterações ao Decreto n.º 9.847, de 2019, que regulamenta o porte de arma de fogo,
objetivaram: a) permitir que os profissionais com armas registradas no SIGMA (sistema gerenciado pelo
Exército) pudessem usar estas armas na aplicação dos testes necessários à emissão de laudos de capacidade
técnica; b) estabelecer parâmetros para a análise do pedido  de concessão de porte de armas, cabendo à
autoridade pública levar em consideração  as circunstâncias fáticas do caso, as atividades exercidas e os
critérios pessoais descritos pelo requerente, sobretudo aqueles que demonstrem risco à sua vida ou integridade
física, e justificar eventual indeferimento; c) permitir que categorias com direito a porte portem armas de
atirador desportivo; d) clarificar as categorias com possibilidade de uso de armas pessoais em serviço, o rol de
instrutores e instituições (Tribunais e MP) que podem expedir laudo de capacidade técnica e da relação de
instituições que podem solicitar ao Exército a aquisição e importação de produtos controlados de uso restrito
(Tribunais, MP e Receita Federal); e) conferir à aprovação, pelo Exército, do planejamento estratégico para
aquisição de armas, munições e produtos controlados de uso restrito de Instituições de Segurança Pública o
efeito de autorização de aquisição ou importação de armas;  f) estabelecer o prazo de 60 dias úteis para o
Exército avaliar  esse planejamento estratégico, implicando a ausência de manifestação em autorização tácita;
e f) estabelecer um procedimento para a doação das armas apreendidas às Forças Armadas e Instituições de
Segurança Pública, só sendo destruídas quando inservíveis.
 
Decreto n.º 10.030
Por fim, as principais inovações à regulamentação dos produtos controlados pelo Exército (objeto do Decreto
n.º 10.030, de 2019) são: a) a desclassificação de alguns produtos como PCEs; b) a dispensa da necessidade de
registro junto ao Exército dos comerciantes de armas de pressão (como armas de chumbinho); c) a
regulamentação da  atividade dos praticantes de tiro recreativo; d) a possibilidade da Receita Federal e dos
CACs solicitarem autorização para importação de armas de fogo e munição; e) a atribuição clara da
competência do Exército para regulamentar a atividade das escolas de tiro, do instrutor de tiro desportivo
e  seu apostilamento; f) a autorização do colecionamento de armas de uso restrito automáticas com mais de 40
anos de fabricação e semiautomáticas; e g) a ampliação das garantias de contraditório e ampla defesa dos
administrados, quando, por exemplo, deixa expressa a necessidade de motivação e fundamentação para a
suspensão de atividades com produtos controlados.A respeito do tiro recreativo, de acordo com as alterações
que estão sendo propostas Decreto n.º 10.030, de 2019, esta prática ocorrerá, quando for realizada sem
habitualidade, nas dependências de uma escola ou entidade de tiro, com o acompanhamento de um instrutor de
tiro, sob a responsabilidade do instrutor, entidade ou escola.
 
Segurança pública
Percebe-se, assim, que o pacote de alterações dos decretos de armas compreende um conjunto de medidas que,
em última análise, visam materializar o direito que as pessoas autorizadas pela lei têm à aquisição e ao porte
de armas de fogo e ao exercício da atividade de colecionador, atirador e caçador, nos espaços e limites
permitidos pela lei. Tudo isso através da desburocratização de procedimentos; do aumento da clareza da
regulamentação, da redução da discricionariedade de autoridades e da garantia do contraditório e ampla
defesa (o que também aumenta a segurança jurídica das pessoas), além da facilitação do acesso de instituições
de segurança pública, como as polícias, e de garantia do Estado Democrático de Direito, como o Judiciário e o
Ministério Público, aos instrumentos de trabalho indispensáveis ao cumprimento de sua função institucional,
estando as propostas, posto isto, a serviço da melhoria da segurança pública, valor tão caro aos brasileiros e
brasileiras.
 

 
30. Depreende-se, pois, que o Presidente da República elegeu critérios regulamentadores sem se divorciar das balizas
normativas, porquanto, repise-se, o legislador deixou margem de conformação, estando o poder regulamentar repousado no próprio
mérito administrativo. Por esse motivo, descabem ilações acerca de eventual afronta ao princípio da Separação dos Poderes.

 
31. Aliás, acaso acolhido o pleito autoral, aí sim estaria configurada a substituição do Executivo pelo Judiciário tanto na
análise de questões técnicas, próprias da Administração, bem como no tocante à valoração intrínseca na definição da política pública,
com notória ofensa à separação e harmonia entre os Poderes da República.

 
32. Destarte, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade, mas tão-somente a decisão da autoridade com competência para
orientar, de forma vinculante, a prática do ato administrativo.

 
33. Sob a ótica da "Segurança Pública", destaque-se que o termo "segurança" apresenta várias acepções no contexto da
Constituição Federal.

 
34. A primeira menção encontra-se já no art. 5º da Carta Magna, inserido no título "Direitos e Garantias Fundamentais",
circunstância que lhe atribuiria um caráter de garantia individual e de oponibilidade a terceiros, decorrente diretamente, dentre outros,
do direito à liberdade e à vida.

 
35. Não por outro motivo foi desenvolvida a ideia de legítima defesa ou mesmo o direito de o indivíduo repelir a injusta
agressão a sua propriedade.

 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
I 6

67
5

Em
: 0

4/
03

/2
02

1 
- 0

7:
28

:3
7



36. Há, também, a acepção de segurança como direito social e esta encontra previsão no art. 6º da CF. Nesse sentido, o
direito à segurança atrela-se às forças policiais mantidas pelo Estado, as quais encontram-se explicitadas no art. 144 da Constituição
Federal.

 
37. A análise combinada desses dois artigos (6º e 144 da CF) denotam que a plena efetivação do direito social à segurança
pública depende de uma atuação do Estado através da eficiente prestação do "serviços de segurança pública". Entretanto, tal esfera
relativa à garantia social não exclui ou afasta a prerrogativa da autodefesa com os meios regulares existentes diante de uma injusta
agressão a um direito individual.

 
38. Como bem assinalado pela Nota SAJ Nº 51/2021/CGIP/SAG/SG/PR, diferentemente do que afirma o autor, não se
pretende justificar teses próprias do abolicionismo penal para entregar ao particular, com exclusividade, a autotutela pela via da
"vingança privada" ou mesmo do exercício arbitrário das próprias razões. Pelo contrário, o que se objetiva é demonstrar que a
insuficiência do aparelho estatal para blindar o cidadão, por 24 horas, em todo o território nacional, justificam mecanismos de legítima
defesa.

 
39. Em última análise, a legítima defesa (com ou sem uso de arma de fogo) não traduz ato de "vingança privada" ou de
exercício arbitrário das próprias razões, mas a adoção de comportamento social vigilante para a exemplar aplicação do ordenamento
jurídico, a fim de obstar a consumação de eventual infração penalmente tipificada e sem prejuízo da atribuição de responsabilidade por
eventuais excessos.

 
40. Ademais, a autodeterminação individual para resistir ao ilícito não foi completamente suprimida com a formação do
Estado, sendo legítimo o exercício desta faculdade, ou seja, da legítima defesa para assegurar a inviolabilidade do direito à integridade
e à vida, de forma proporcional em face do injusto que lhe é imputado, cuja omissão pode, no limite, repercutir em sacrifício de
direitos de forma irreversível.

 
41. Cabe ainda assinalar que as proposições impugnadas vão ao encontro da vontade popular manifestada soberanamente
por meio de referendo, no qual se rejeitou a proibição da comercialização de armas de fogo e munições no território nacional e se
evidenciou que os brasileiros, em sua maioria, são contrários à imposição de restrições excessivas à aquisição de tais produtos.

 
42. Em relação à tese de que a regulamentação possibilitaria a formação de milícias armadas com o aval do Estado, nada
há de verossímil nessa ilação, porquanto partem de um raciocínio meramente especulativo, já que as modificações promovidas pelos
decretos impugnados encontram-se, como já referido à exaustão, dentro da legítima competência do Chefe do Poder Executivo e
guardam completa compatibilidade com o teor da Lei nº 10.826/2003 e dos demais diplomas legais que regem a matéria.

 
43. Afora isso, não é demais lembrar que não existe entre os associados de entidades de tiro nenhuma hierarquia ou
obediência disciplinar que possa ao menos sugerir alguma semelhança com organizações paramilitares.

 
44. Destarte, não encontram amparo alegações de violação do direito á vida ou à dignidade da pessoa humana.

 
45. Ainda no âmbito das considerações gerais, cumpre chamar a atenção para os dados estatísticos os quais, ainda que
desvestidos de juridicidade direta, foram massivamente trazidos à baila pelo postulante e utilizados como argumentos a embasar a
declaração de inconstitucionalidade.

 
46. Quanto a esse particular, a já referida manifestação da Subchefia para Assuntos Jurídicos, em anexo, traz gráficos
autoexplicativos fornecidos pelo IPEA, pela BBC e outras fontes devidamente nominadas e que, em suma, demonstram que, ao
contrário do afirmado na inicial, mesmo após a implementação da política desarmamentista as mortes violentas  continuaram a subir
no país.

 
47. Encerrada essa etapa, passa-se, no tópico a seguir, a tratar os decretos de forma individualizada conforme a
fundamentação do partido postulante.

 
 
B) DECRETO Nº 10.627/2021
 

48. Como já referido alhures, o partido político requerente muito embora pleiteie a inconstitucionalidade integral dos
regulamentos, apenas assinala alguns pontos de irresignação, sem, contudo, fazer o necessário cotejo individualizado entre a norma e o
parâmetro constitucional tido por violado.

 
49. No que tange ao Decreto nº 10.627/2021 assim pontua a inicial:

 
O Decreto n. 10.627/2021 (Doc. 02) promove alterações no Anexo I do Decreto 10.030/2019, que aprova o
Regulamento de Produtos Controlados pelo Comando do Exército (PCE), retirando diversas barreiras e
exigências para a aquisição e registro de armas e munições de maior potencial danoso. Confira-se trechos de
destaque da norma:
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(...)
 
Notam-se as principais inovações trazidas com o Decreto n. 10.627/2021:
(i) retirada da fiscalização do Comando do Exército os seguintes armamentos: os projéteis de munição para
armas de porte ou portáteis, até o calibre máximo de 12,7mm, miras holográficas, reflexivas e telescópicas,
armas de fogo obsoletas, máquinas e prensas utilizadas para a produção de munições e assessórios (sic) de
calibres permitidos e restritos,
(ii) introduz a prática de tiro recreativo não desportivo, o qual independerá de registro do praticante junto ao
Comando do Exército,
 

50. Pois bem,  quanto à "retirada da fiscalização do Comando do Exército", há que se observar que a norma como um
todo visa ao aprimoramento das disposições do Decreto 10.030/2003, que Aprova o Regulamento de Produtos Controlados e tem por
objetivo tornar mais ágil o acesso dos praticantes de tiro desportivo aos equipamentos próprios dessa modalidade, sem contudo,
comprometer a segurança da sociedade, uma vez que remanesce a necessidade de observação das prescrições da Lei nº 10.826/2003.

 
51. Quanto às armas obsoletas; carregadores cuja ausência não impeça o disparo de arma de fogo; quebra-chamas e miras 
previstas nos incisos II a VII do §3º do art. 2º do Anexo I ao Decreto nº 10.030/2019 e demais elementos enumerados são materiais
inermes, ou seja, desprovidos de qualquer letalidade ou capacidade de ferir, não havendo razão para serem considerados PCE
(produtos controlados pelo Comando do Exército).

 
52. Note-se que o próprio Exército Brasileiro, por meio da Portaria nº 118 COLOG/2019, já havia desclassificado as miras
optrônicas, holográficas ou reflexivas e as miras telescópicas, retirando-as da lista de PCE.

 
53. Por outro lado, há que se esclarecer que as armas automáticas produzidas há mais de 40 anos são armas de coleção,
que não podem ser utilizadas para a realização de tiro, como preceituado no art. 47 do Decreto 10.030/2019.

 
Art. 47.  É vedada a realização de tiro com arma de fogo de acervo de coleção, exceto para realização de testes
eventualmente necessários à sua manutenção ou ao seu reparo

 
54. Em relação aos "projéteis de munição para armas de porte ou portáteis, até o calibre máximo de 12,7mm"  e
"máquinas e prensas" a Nota SAJ nº 51/2001/CGIP/SAJ/SG/PR explica de forma muito técnica a razão pela qual não há motivos para
preocupações, a saber:

 
47. No que tange aos incisos I e II, o autor afirma que a retirada dos projéteis e máquinas de recarga da lista de
PCE, no seu entender, impede a fiscalização, o monitoramento e o rastreamento das armas de fogo pelo
Exército, o que não é verdade.
48. A definição de munição está prevista no art. 2º, X, do Decreto 9.845/2019, verbis:
"Art 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
(...)
X- munição - cartucho completo ou seus componentes, incluídos o estojo, a espoleta, a carga propulsora, o
projétil e a bucha utilizados em armas de fogo"
49. Assim, basicamente, a munição é composta, por 5 componentes: espoleta (detonador), propelente (pólvora
ou carga de projeção), cápsula (estojo), bunha e projétil, (sendo que a bucha é utilizada apenas em alguns tipos
de munições). Vejamos a imagem abaixo:
 

50.
 

51. No caso, nota-se que, apenas e tão somente, o projétil da arma de fogo de calibre nominal máximo com
medida de 12,7 mm está deixando de ser considerado PCE.. Todos os outros componentes na munição
continuam a ser considerados PCE (pólvora, estojo etc). Com efeito, não é possível fazer um (sic) munição
apenas com o projétil, razão pela qual a referida alteração no Decreto em nada comprometerá a segurança da
sociedade diferentemente do que afirma o autor.
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52. Em outras palavras, deixa de ser classificado como PCE apenas o projétil da munição, por não oferecer risco
à coletividade, o que permitirá ao Comando do Exército se voltar à fiscalização daqueles produtos com maior
potencial lesivo.
53. No tocante às máquinas para recarga de munições, cabe ressaltar, inicialmente, que continuam sendo
consideradas PCE as que sejam pneumáticas ou industriais, ou seja, aquelas utilizadas com a finalidade
comercial, haja vista que não é esse o objetivo do Decreto.
54. A aquisição de máquinas de recarga tem como objetivo diminuir os custos com a prática do tiro desportivo.
É sabido que a munição original pode custar até 5 (cinco( vezes o valor da munição recarregada. Considerando a
situação de um jogador profissional de basquete, por exemplo, não é demais saber que, para se chegar ao alto
rendimento, é necessário treino à exaustão. Da mesma forma, para que um atirador desportivo chegue a se
destacar no esporte, é necessário que dispare várias e várias vezes. A diferença que, no presente caso, o atirador
depende da munição, que tem elevado custo no Brasil. Assim, para tentar reduzir os custos com a munição, as
máquinas de recarga deixaram de ser PCE.
55. O professor, esportista e ex-técnico da Confederação Brasileira de tiro esportivo, Carlo Danna, na
obra intitulada "Tiro ao prato", exemplifica bem como deve ser o treinamento dos atiradores e a
quantidade de tiros que devem ser disparados no treinamento.
"Os atletas de tempo, para obter bons resultados, precisam atirar não menos do que setenta/oitenta mil cartuchos
por ano (...) O atleta de modo pode consumir entre treinos e provas 20/30 mil cartuchos por ano e alcançar iguais
ou melhores resultados que um atirador de tempo".
56. Caso não haja disponibilidade de máquina de recarga de munições, a modalidade esportiva fica,
praticamente, impossibilitada, tendo em vista o alto custo das munições.
57. Se não bastasse isso, consta no art. 23, § 2º, do mesmo Decreto, que as munições recarregáveis não serão
comercializadas, dando, assim, mais segurança aos esportistas:
"Art 23.
§2º. Em lojas de armas e munições e outros estabelecimentos comerciais congêneres, é vedada a
comercialização de munição recarregada para armas de fogo de porte ou portáteis, de uso permitido ou de uso
restrito, exceto a munição de salva e festim e a comercialização por entidades, clubes ou escolas de tiro para uso
imediato no local"
(NR)
58. Ademais, a classificação de produtos como PCE está no âmbito do mérito administrativo a ser
regulamentada por Decreto, nos termos do art. 23 da Lei nº 10.826/03:
"Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das armas de fogo e demais produtos
controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas em
ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército".
59. Portanto inexistem riscos à segurança da sociedade o fato de as máquinas de recarga não serem
consideradas PCE, não se havendo falar em violação às normas constitucionais.

 
55. Prossegue a nota em referência esclarecendo que a irresignação autoral quanto à suposta inovação no mundo jurídico
de permitir a prática do tiro recreativo não desportivo independentemente de controle do Exército não se sustenta, uma vez que o
inciso III do art. 4º da Lei 10.826/03 assim dispõe:

 
Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos:
(...)
III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na
forma disposta no regulamento desta Lei.
 

56. Por sua vez, a Instrução Normativa nº 111/2017, da Polícia Federal, estabelece procedimentos para a expedição de
comprovante de capacitação técnica para o manuseio de arma de fogo, a saber:

 
Art. 2º O comprovante de capacitação técnica para o manuseio de arma de fogo será expedido por IAT
credenciado pela Polícia Federal - PF e atestará:
I - conhecimento da conceituação e das normas de segurança relativas à arma de fogo;
II - conhecimento básico dos componentes, partes e funcionamento da arma de fogo;ç e 
III - habilidade no uso da arma de fogo, demonstrada em estande de tiro regular, devidamente autorizado
pelos órgãos competentes. (grifos não constantes do original)

 
57. Percebe-se que para a aquisição de arma de fogo pelo cidadão é exigido o exame prático em estande de tiro. Assim,
a questão que releva é a seguinte: Como é possível alguém fazer um teste ou uma prova sem praticar ao menos uma vez? Seria o
mesmo que ter que fazer teste de direção para tirar carteira de motorista sem jamais guiar um automóvel.

 
58. A mesma situação ocorre para aquele que apenas quer ter uma experiência (ou curiosidade) de atirar no estande, sem
mesmo saber se vai gostar ou não. Não é razoável que seja exigido, para ter essa experiência, o prévio registro no Comando do
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Exército, haja vista que vários meses seriam necessários apenas para conseguir o registro (atualmente o prazo médio é de noventa
dias).

 
59. Logo, como bem apontado pela Subchefia para Assuntos Jurídicos na nota anexa, o regulamento atacado tem por
objetivo dispor a respeito do tiro recreativo, de forma não habitual, em ambiente controlado. Cuida-se de prática já admitida e
realizada por múltiplas entidades de tiro. Nesse caso, tais pessoas devem ser acompanhadas por instrutores ou atiradores
devidamente registrados no Comando do Exército e, ainda, as entidades, clubes e escolas de tiro serão responsáveis pela
prevenção de acidentes. '

 
60. Nesse item não há qualquer novidade ou inovação, haja vista que o caput do art. 53 do Decreto 10.030/2019 já
estabelece que as entidades de tiro desportivo seriam auxiliares da fiscalização por parte do Comando do Exército.

 
61. Em suma, o tiro recreativo, que não é vedado pela legislação, se consubstancia em prática já admitida e realizada por
múltiplos clubes de tiro, tendo sido buscado, com o decreto, exatamente o estabelecimento de balizas e diretrizes mínimos que
garantam que sua realização será feita em nível de segurança suficiente para os participantes.

 
62. A seu turno, as modificações que contemplam o funcionamento das escolas de tiro, simplesmente passaram a permitir
a realização de cursos, em tais escolas, não só para as pessoas já autorizadas à posse ou ao porte de arma de fogo, mas também para
aquelas que necessitem de treinamento para a realização de testes de tiro para obtenção do comprovante de capacidade técnica em
procedimento para posse ou porte de arma de fogo e para a aquisição do certificado de registro de caçador, atirador ou colecionador.

 
63.  Dessa forma, percebe-se que as alterações introduzidas pelo Decreto 10.627/2021 não têm impacto significativo sobre
o controle e a fiscalização de armas e munições e, tampouco, possuem potencial de causar qualquer efeito danoso no âmbito da
segurança publica. Não configurada, ademais, qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade.

 
C) DECRETO Nº 10.628/2021
 

64. Quanto ao Decreto nº 10.628/2021 a parte autora assim refere:
 

O Decreto n. 10.628/2021 (Doc. 03), a pretexto de regulamentar a lei n. 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento) facilita de forma significativa o processo de aquisição, cadastro, registro e posse de armas de
fogo e de munições. Confira-se trechos de destaque da norma:
(...)
Nota-se que a principal alteração promovida pelo mencionado Decreto consiste no aumento do limite máximo
para a aquisição de arma de fogo de uso permitido pela população civil de 4 (quatro) para 6 (seis) armas,
exigindo-se simples declaração de necessidade do adquirente, com presunção de veracidade;
 

65. Antes de mais nada, importante lembrar que o limite para aquisição de armas de fogo pelos interessados que
preencham os requisitos legais não está disciplinado na Lei 10.826/2003 ou em qualquer outro ato normativo primário. Sendo
assim, o Decreto 10.628/2021 apenas normatizou a matéria sem ferir ou extravasar qualquer baliza legal..

 
66. Note-se que anteriormente, o limite para aquisição de armas de fogo no Brasil era de seis armas. Essa regulamentação
estava prevista desde a Portaria Ministerial nº 126/1980, do Ministério do Exército, que assim prescrevia:

 
"1. Cada cidadão somente pode possuir como proprietário, no máximo, 6 (seis) armas de uso permitido,
sendo:
a. duas armas de porte;
b. duas armas de caça raiadas;
c. duas armas de caça de alma lisa."
 

67. Além do mais, ainda na forma da Exposição de Motivos, "ao permitir inovações na sistemática originalmente
estabelecida, resta atendido o interesse público de aprimoramento da legislação, a refletir permissivo a que haja maior capacidade de
autoproteção, apontando-se, nesse prumo, que o desarmamento seletivo manifesta e exterioriza os anseios da sociedade brasileira
contemporânea, ávida por maior liberdade para exercício da autotutela da vida e de outros bens jurídicos caros à existência, quando
ao Estado não for possível fazê-lo tempestiva e eficazmente"

 
68. Logo, cuidando-se de matéria relegada à seara infralegal, a ampliação de 4 (quatro) para 6 (seis) armas está em
consonância como o mérito administrativo que cabe ao Presidente da República, nos termos do art. 84, IV, da CF/1988, portanto
descabe alegações de afronta ao texto constitucional.

 
D) DECRETO Nº 10.629/2001
 

69. A inconformidade do postulante com o Decreto n. 10.629/2021  restou assim resumida:
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De outra parte, o Decreto n. 10.629/2021 (Doc. 04) está direcionado aos caçadores, atiradores e
colecionadores de armas - conhecidos como "CACs" - alargando consideravelmente a possibilidade de
aquisição e manejo de armamento pela categoria, além de suspender restrições e controles dos órgãos de
segurança pública, como demonstram os trechos a seguir:
(...)
Destacam-se as seguintes alterações promovidas pelo Decreto n. 10.629/2021:
(i) a comprovação da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo poderá ser feita mediante laudo de
instrutor de tiro desportivo, sem necessidade de comprovação junto ao Comando do Exército; 
(ii) a comprovação psicológica para o manuseio de arma de fogo poderá ser atestada mediante laudo fornecido
por psicólogo credenciado no Conselho Regional de Psicologia, antes exigia-se que o psicólogo fosse
credenciado junto a Polícia Federal,
(iii) dispensa de autorização do Comando do Exército para a aquisição, por ano, por cada CAC de armas de
fogo de uso permitido e restrito nos limites estabelecidos no art. 3º, I e II, do Decreto n. 9.846/2019,
(iv) autorização para a aquisição, por ano, por cada CAC, de até 2 (dois) mil cartuchos de cada arma de fogo
de uso restrito e insumos para a recarga de até 5 (cinco) mil cartuchos para as armas de uso permitido,
(v) os limites acima podem ser superados, após requerimento ao Comando do Exército de modo a estabelecer
para caçadores até 2 (duas) vezes o limite e para atiradores desportivos até 5 (cinco) vezes,
(vi) as entidades e escolas de tiro não se submetem aos limites para a aquisição das munições,
(vii) permite que jovens de 14 (quatorze) até 18 (dezoito) anos de idade pratiquem tiro desportivo com armas de
outros desportistas. 
 

70. Também nesse tópico valemo-nos da integralidade dos subsídios fornecidos pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da
Presidência da República, nos seguintes termos:

 
78. No tocante à capacidade técnica para manuseio de arma de fogo, o Decreto admite que esta seja aferida
por instrutor de tiro desportivo (ITD) ou por instrutor de armamento e tiro (IAT) credenciado junto à Polícia
Federal. Neste ponto, o instrutor de tiro desportivo é igualmente, ou até mais capacitado para aferir a capacidade
de manuseio de arma de fogo, haja vista que ele lida com armas de uso restrito (como fuzis), o que não ocorre
com  a (sic) instrutor de armamento da Polícia Federal. Ademais, o ITD deve ser credenciado junto ao Comando
do Exército, nos termos art. 40 do Decreto n. 10.627, de 2021:
 

“Art. 40.  O Comando do Exército editará normas relativas:
I - à segurança do armazenamento de PCE;
II - ao apostilamento da atividade de instrutor de tiro desportivo ao
certificado de registro de pessoa física; e
III - à atividade de escola de tiro e outras normas relativas à capacitação para
utilização de PCE.” (NR)

 
79. Outrossim, a aptidão psicológica poderá ser fornecida pro psicólogo registrado no Conselho Regional de
Psicologia. Diferentemente dos instrutores de tiro citados anteriormente, cuja capacidade para aplicar exames
deve ser aferida junto ao Comando do Exército ou à Polícia Federal, a aptidão técnica do psicólogo é aferida
junto ao respectivo Conselho Regional de Psicologia. É o que consta da Lei nº 5.766, de 1971:

 
"Art. 10. Todo profissional de Psicologia, para exercício da profissão, deverá
inscrever-se no Conselho Regional de sua área de ação.
Parágrafo único. Para a inscrição é necessário que o candidato:
a) satisfaça às exigências da Lei nº 4.119, de 27 de agôsto de 1962;
b) não seja ou esteja impedido de exercer a profissão;
c) goze de boa reputação por sua conduta pública."

 
80. Logo, a lei não exige nenhum outro requisito  para o exercício da profissão de psicólogo e não restringe sua
atuação para qualquer atividade específica. Se não bastasse isso, caso o psicólogo descumpra os deveres
profissionais responderá, nos termos do Código de Ética (Resolução CFP Nº 010/05), sem prejuízo de
responder, também, civil e criminalmente.
81. É importante ressaltar que o laudo psicológico será apresentado ao Comando do Exército para obtenção do
Certificado de Registro (CR) de colecionador, atirador e caçador, somente. 
82. Da mesma forma, tal regulamentação está no âmbito do mérito administrativo. Dispõe o art. 4º, III, da Lei nº
10.826/03:

Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá,
além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:
(...)
III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o
manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta
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Lei.
 

83. .No que tange à quantidade de armas e munições, vale ressaltar os argumentos já lançados nos parágrafos
anteriores, sobretudo acerca da competência do Presidente da República, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei 
10.826/2003: 
 

"§ 2o  A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na
quantidade estabelecida no regulamento desta Lei."
 
84. Quanto à expressão "armas que excederem" diz respeito aos desportistas que utilizam várias armas, uma
para cada modalidade esportiva. É comum que, durante um campeonato de tiro, as armas utilizadas nas provas
apresentem algum defeito, que não possa ser corrigido de pronto. Por isso, é necessário que tenham mais de uma
arma para cada modalidade. Isso justifica que eles possam exceder aos limites impostos no art. 3º do Decreto em
questão, mas a aquisição depende de autorização do Comando do Exército.
85. O tiro desportivo para menores de idade não é novidade no ordenamento jurídico, uma vez que já era
previsto desde o Decreto 5.123, de 2014 e se manteve no Decreto 9.846, de 2019. Na regulamentação anterior, o
menor poderia utilizar arma de fogo da agremiação ou do responsável legal. Agora, poderá utilizar arma de fogo
de outro desportista. Veja que não há qualquer alteração substancial, haja vista que o menor, ainda, necessita
estar acompanhado do responsável legal. 
86. Com efeito, as alterações trazidas nos referidos Decretos em nada violam direitos fundamentais, mas apenas
têm o escopo de fomentar a prática do esporte de tiro.
 

 
E) DECRETO Nº 10.630/2001
 

71. Quanto ao Decreto 10.630/2021 a irresignação reside em seu artigo 17, vejamos:
 

Art. 1º O Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
 
Art. 17. O porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo, e será válido em todo o
território nacional para as armas de fogo de porte de uso permitido devidamente registradas no acervo do
proprietário no Sinarm ou no Sigma.
§ 1º O porte de arma de fogo autoriza a condução simultânea de até duas armas de fogo, respectivas munições
e acessórios.
 
Com efeito, ressaem evidentes as seguintes modificações normativas:
(i) o porte de armas de fogo de uso permitido terá validade em todo o território nacional; e
(ii) o porte de arma autoriza a condução de duas armas de fogo e respectivas munições e assessórios (sic).
 

72. Inicialmente, como faz constar a SAJ em sua manifestação, relevante registrar que o porte de arma de fogo é
excepcional e não guarda qualquer relação com as disposições dos decretos anteriores que tratam apenas de colecionadores,
atiradores e caçadores.

 
73.  Feito o registro, cumpre conceituar o porte de arma como um documento, com validade de até 5 anos, que autoriza o
cidadão a porta, transportar e trazer consigo uma arma de fogo, de forma discreta, fora das dependências de sua residência ou local
de trabalho. [2]

 
74. O porte de arma é uma exceção e tem validade em todo o território nacional mas pode, excepcionalmente, ter eficácia
territorial limitada, nos termos do parágrafo 1º do art. 10 da Lei 10.826/2003:

                                                                                                                                                                                                             
Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de
competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1o A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos
termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:
I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua
integridade física;

II – atender às exigências previstas no art. 4o desta Lei;
III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão
competente.

 § 2o A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o
portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou
alucinógenas. (grifos não constantes do original).
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75. Assim, nota-se que o partido político postulante parte de pressuposto equivocado quando registra como modificação
normativa relevante a validade do porte de armas em todo o território nacional. Não há inovação alguma nesse ponto, uma vez que,
como visto, a Lei 10.826/2003 já tem previsão nesse sentido.

 
76. Some-se, ainda, o fato de que, conforme preceitua o art. 1º da Lei 10.826/03, o Sistema Nacional de Armas (SINARM)
tem circunscrição em todo o país, circunstância que afasta a plausibilidade de se impor, como regra, a  restrição territorial.

 
Art. 1o O Sistema Nacional de Armas – Sinarm, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia
Federal, tem circunscrição em todo o território nacional.
 

77. Nesse cenário, conclui-se que é a própria Lei nº 10.826/2003 que assegura a validade do porte em todo o território
nacional, tendo o ato regulamentador (Decreto nº 10.630/2019) simplesmente respeitado e, de certa forma, reproduzido a previsão
legislativa, inclusive ressalvando a possibilidade de a Polícia Federal restringir, a depender do caso concreto, sua eficácia territorial,
nos termos do que preconiza o art. 10, §1º, do Estatuto do Desarmamento.

 
78. O segundo ponto anotado pela parte autora é a autorização para portar duas armas de fogo e respectivas munições e
acessórios.

 
79. O decreto, nesse particular, regulamentou o back-up gun ou arma reserva, cuja definição encontra-se cristalizada no
"Dicionário Brasileiro de Armamento, Munição e Tiro"[3], nos seguintes termos:

 
Back-up gun: arma reserva, portada geralmente no tornozelo ou em outro local no corpo, não utilizada
ostensivamente".
 

80. Longe de incorrer em violação a qualquer preceito constitucional, a previsão regulamentar tem por escopo garantir a
defesa pessoal do detentor do porte - ou seja, seus direitos à vida e à integridade física - sempre à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

 
81. Também nesse item valemo-nos dos subsídios fornecidos pela SAJ, que assim dispõem sobre o tema:

 
95. A pessoa que porta arma de fogo sabe que o faz para a defesa pessoal ou de outrem. Assim, coloca-se em
situação de alerta desde o momento que sai do ambiente controlado, assumindo para si o ônus de reagir a
alguma ação agressora.
96. Ocasionalmente, entrentato, é possível, que, ao reagir a uam situação adversa, utilizando a arma de fogo,
esse armamento falhe e entre em pane. Não conseguindo resolver o problema rapidamente, é necessário que a
pessoa tenha em mãos uma arma de reserva (back-up gun).
97. Tal produto visa dar mais segurança ao portador de arma de fogo e, em nada, aumenta o risco à sociedade,
uma vez a pessoa que porta uma arma de fogo (exceção) está plenamente capacitada para utilizar outra arma
(reserva), igualmente, de forma segura. Vale ressaltar que a capacidade técnica do cidadão que porta arma de
fogo é auferida com regularidade.
 

82. Constata-se, pois, que a argumentação exposta na inicial não encontra guarida, uma vez que não há antijuridicidade em
nenhuma das regulações questionadas.

 
 
IV - DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO IMPLEMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA
 

83. A análise da situação ora apresentada revela que os requisitos para concessão da medida liminar, quais sejam, o
o fumus boni iuris e o periculum in mora, não estão presentes.

 
84. Quanto à probabilidade do direito, a mesma restou afastada ante a cabal demonstração de que não houve qualquer
afronta às normas constitucionais ou legais, já que a atuação regulamentadora se deu nos exatos limites da competência reservada ao
Chefe do Poder Executivo e com absoluto respeito ao sistema jurídico vigente.

 
85. O periculum in mora, por sua vez, não subsiste diante da regularidade formal e material das normas sob invectiva e
que, portanto, não colocam sob risco qualquer princípio ou direito constitucionalmente protegido.

 
V- CONCLUSÃO  
 

86. Diante do exposto, pugna-se:
a) pelo acolhimento das preliminares, com extinção prematura do feito sem julgamento do mérito; 
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b) pelo indeferimento da liminar;
c) no mérito, pela improcedência da demanda ante o reconhecimento de que nada há de inconstitucional ou ilegal nos

Decretos nºs 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, todos de 12 de fevereiro de 2021.
 

87. São essas as considerações tidas por pertinentes e as quais proponho sejam apresentadas ao Colendo Supremo Tribunal
Federal a título de informações na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6675.

 
Brasília, 27 de fevereiro de 2021.
 
 

MÁRCIA DE HOLLEBEN JUNQUEIRA
ADVOGADA DA UNIÃO

 
Anexos:
- Nota SAJ nº 51/2021/CGIP/SAJ/SG/PR
- INFORMAÇÕES N. 00007/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU
 
 

Notas

1. ^ http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo148.htm - Acesso em
27/02/2021

2. ^ https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/armas/porte-de-
arma#:~:text=%C3%89%20o%20documento%2C%20com%20validade,resid%C3%AAncia%20ou%2

3. ^ OLIVEIRA, Anderson Morais. Dicionário Brasileiro de Armamento, Munições e Tiro.
Editora Above, 2014.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA DE HOLLEBEN JUNQUEIRA, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 585701828 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br.
Informações adicionais: Signatário (a): MARCIA DE HOLLEBEN JUNQUEIRA. Data e Hora: 02-03-2021 22:27. Número de Série:
59331629053309092622111582987. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA DA UNIÃO

 
DESPACHO n. 00072/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU

 
NUP: 00692.000358/2021-24 (REF. 0048048-66.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL E OUTROS
ASSUNTO: ADI 6675

 
Estou de acordo com as INFORMAÇÕES n. 00033/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU , da lavra da

Dra. Márcia De Holleben Junqueira.
 
Submeto a matéria à consideração do Senhor Consultor-Geral da União.

Brasília, 02 de março de 2021.
(assinado eletronicamente)
Alyne Gonzaga de Souza

Advogada da União
Consultora da União

 
 

Documento assinado eletronicamente por ALYNE GONZAGA DE SOUZA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 587678464 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ALYNE GONZAGA DE SOUZA. Data
e Hora: 03-03-2021 08:45. Número de Série: 13190960. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 
GABINETE 

SAS, QUADRA 03, LOTE 5/6, 12 ANDAR - AGU SEDE I FONE (61) 2026-8557 BRASÍLIA/DF 70.070-030

 
DESPACHO n. 00110/2021/GAB/CGU/AGU

 
NUP: 00692.000358/2021-24 (REF. 0048048-66.2021.1.00.0000)
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
ASSUNTO:  ADI 6675

 
 

1. Aprovo, nos termos do DESPACHO n. 00072/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, as
INFORMAÇÕES n. 00033/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU , da lavra da Advogada da União, Dra. Márcia
De Holleben Junqueira.

 
2. Submeto-as à apreciação do Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União.

 
Brasília, 03 de março de 2021.
 
 

(assinado eletronicamente)
ARTHUR CERQUEIRA VALÉRIO

Advogado da União
Consultor-Geral da União

 
 

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR CERQUEIRA VALERIO, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 588026944 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ARTHUR CERQUEIRA VALERIO.
Data e Hora: 03-03-2021 10:31. Número de Série: 17340791. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 

 

PROCESSO Nº 00692.000358/2021-24 (REF. 0048048-66.2021.1.00.0000) 

ORIGEM: STF - Ofício n° 370/2021, de 24 de fevereiro de 2021. 

RELATORA: MIN. ROSA WEBER 

ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.675 
 

 

Despacho do Advogado-Geral da União nº 067 

 

 

 

Adoto, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União, para os fins e 
efeitos do art. 4º, inciso V, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, 

as anexas INFORMAÇÕES nº 00033/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, elaboradas 
pela Advogada da União Dra. Márcia de Holleben Junqueira. 

 

Brasília, 03 de março de 2021.   

 

 

 

 

 JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR 

    Advogado-Geral da União 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE LEVI 
MELLO DO 
AMARAL JUNIOR

Assinado de forma digital 
por JOSE LEVI MELLO DO 
AMARAL JUNIOR 
Dados: 2021.03.03 
15:03:39 -03'00'
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA-GERAL

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

 

Nota SAJ  nº 51 / 2021 / CGIP/SAJ/SG/PR 

 

Interessado:         Consultoria-Geral da União

Processo:            Ação Direta de Incons�tucionalidade nº 6.675

Relator:              Min. Rosa Weber

Assunto:              Decretos nº 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, todos de 2021

 NUP:            00692.000358/2021-24

Senhor Subchefe,

 

I - RELATÓRIO

 

1. Trata-se de Ação Direta de Incons�tucionalidade proposta pelo Par�do Socialista Brasileiro (PSB) em face do Decreto nº 10.627, 10.628, 10.629 e
10.630, todos de 2021, responsáveis por dar nova regulamentação à Lei nº 10.826/03.

2. Em síntese, busca o autor a declaração de incons�tucionalidade dos atos impugnados, por considerar, dentre outros argumentos, que houve
extrapolação do poder regulamentar, passando este a ser um instrumento que, supostamente, havia inovado no ordenamento jurídico, o que só poderia ser feito por
lei. Aduz que houve "ampla facilitação para o porte e aquisição de armas de fogo, inclusive de uso restrito, o aumento alarmante de munições disponíveis e a
diminuição de fiscalização pelos órgãos competentes". Sustenta que tais mudanças produzem "evidente retrocesso em direitos fundamentais, especificamente no que
se refere a proteção à vida e à segurança dos cidadãos". Afirma que os Decretos, ora impugnados, violam princípios cons�tucionais, sobretudo os arts. 1º, III, 2º,
5º, caput, II e XVII, 17, § 4º, 21, XXI, 84, caput, IV, 227 e 230 da CF.

3. É o que importa relatar.

 

II – ANÁLISE JURÍDICA

II.1. PRELIMINARMENTE. DO NÃO CABIMENTO DE ADI PARA IMPUGNAR DECRETO REGULAMENTAR. EVENTUAL OFENSA MERAMENTE REFLEXA/INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
 

4. De início, imperioso registrar que, na presente demanda cons�tucional, há ní�da falta de interesse de agir na vertente adequação. Par�ndo de
premissa equivocada, qual seja, a ideia de que os Decretos 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, todos de 2021, cons�tuem decretos autônomos, o Par�do Polí�co,
ocupante do polo a�vo, lança mão de meio processual inadequado para os fins que almeja.

5. O decreto autônomo é aquele cuja fonte de validade imediata é a própria Cons�tuição Federal. No nosso ordenamento jurídico, pode ser editado nas
situações previstas no art. 84, VI, da Carta Maior. Por sua vez, o decreto regulamentar ou execu�vo é aquele expedido pelo Presidente para dar execução aos termos
da lei. Sua fonte de validade mediata é a Cons�tuição. A imediata, por óbvio, é a lei que busca pormenorizar.  Possui previsão cons�tucional no art. 84, IV.

6. No caso concreto, conforme será melhor delineado nos próximos tópicos, os Decretos citados foram editados para regulamentar a Lei nº 10.826/2003.
Assim o fizeram em alteração aos norma�vos anteriores (Decretos nº 9.845, 9.846, 9.847 10.030, todos de 2019), que tratavam da matéria. O próprio autor parece
reconhecer isso na exordial. Por diversas vezes, aponta que a ADI analisada obje�va combater abusos no uso do poder regulamentar.

7. Conforme já ressaltado, por encontrar seu fundamento de validade imediato na lei, o decreto regulamentar, ainda que exorbite os limites legais, gerará
apenas a possibilidade de controle de legalidade. Isso porque a análise de eventual abuso será fruto do cotejo entre o decreto e a lei regulamentada. Tal análise está
restrita ao plano da legalidade. Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao analisar situações análogas. Por todos os precedentes, válido citar a
decisão na ADI 5.593 a qual o Ministro Relator Marco Aurélio consignou que:

 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO – CARÁTER REGULAMENTADOR – INADEQUAÇÃO. O controle norma�vo abstrato pressupõe o descompasso entre
norma legal e o texto da Cons�tuição Federal, revelando-se inadequado no caso de ato regulamentador, sob pena de ter-se o exame, em sede concentrada, de conflito de
legalidade considerado o parâmetro envolvido. 
(ADI 5593 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)

 

8. Com efeito, a pretensão da demanda é debater a exorbitância dos Decretos em comento, frente às disposições da Lei n° 10.826/03, algo que se esgota
no controle de legalidade, �pico de normas secundárias e do exercício do poder regulamentar, pela Administração, o que revela ser, meramente, reflexa e
indireta suposta ofensa a normas de estatura cons�tucional.

9. Nessa linha, o autor afirma, genericamente, que foram violados os princípios da legalidade, da reserva legal, da proteção à vida, da segurança
pública, da dignidade da pessoa humana etc. Não há na inicial, contudo, qualquer cotejo entre os disposi�vos constantes nos Decretos impugnados e as normas
cons�tucionais, tampouco em qual medida tais disposi�vos violariam os princípios e as normas presentes na Cons�tuição Federal.

10. Ora, à míngua da possibilidade de constatação da denominada “questão cons�tucional”, ante a natureza meramente reflexa/indireta de eventuais
ofensas à CRFB/88, o que é corroborado pelo aspecto genérico das alegações e imprecisão na iden�ficação das normas de estatura cons�tucional �das por violadas, o
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feito comporta ex�nção sem exame de mérito, por ser manifestamente inadmissível.

11. A propósito, é nessa linha a tranquila jurisprudência dessa Egrégia Corte, que não conheceu de ADPF’s em situações análogas, quais sejam, debate de
atos infralegais e ofensas meramente reflexas ao Texto Maior, que podem ser solucionados na esfera do controle de legalidade:

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SERVIÇO MILITAR. INGRESSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE
SOLDADOS POR CONCURSO PÚBLICO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. ALEGADA LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ
E DA MORALIDADE. DISPOSITIVOS DOS DECRETOS NS. 880/1993 (§ 3º DO ART. 24) E 3.690/2000 (§ 5º DO ART. 25) PELOS QUAIS SE REGULAMENTA O ESTATUTO DOS
MILITARES (LEI N. 6.880/1980). OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ADPF 260 AgR, Relator(a):  Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 16-06-2015 PUBLIC 17-06-2015)

 

Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 6.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008, QUE
REGULAMENTA A LEI DOS PORTOS (LEI 8.630/1993). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte, não
reconhece a possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Cons�tuição, tais como o ato regulamentar consubstanciado no
decreto presidencial ora impugnado. II - Agravo regimental a que se nega provimento.(ADPF 169 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
19/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2013 PUBLIC 14-10-2013)

 

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 5.597, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE
REGULAMENTA O ACESSO DE CONSUMIDORES LIVRES ÀS REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO ARGÜENTE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A composição híbrida da
ABRADEE, devido à heterogeneidade na par�cipação social macula a legi�midade da argüente para agir em sede de controle abstrato de cons�tucionalidade. II - Não é parte
legí�ma para a proposição de argüição de descumprimento de preceito fundamental a associação que congrega mero segmento do ramo das en�dades das empresas
prestadoras de energia elétrica. Precedentes. III - Inexistência de controvérsia cons�tucional relevante. IV - A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a
possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Cons�tuição, tais como o ato regulamentar consubstanciado no Decreto
presidencial ora impugnado. V - O ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º,
da Lei 9.882/99, a significar que a admissibilidade desta ação cons�tucional pressupõe a inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com
efe�vidade real, o estado de lesividade do ato impugnado. VI - Agravo regimental improvido.(ADPF 93 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 20/05/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-01 PP-00001 RTJ VOL-00210-03 PP-01049 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 99-114)

 

12. Especificamente quanto à situação da ADI, são precisas as lições do professor Marcelo Novelino:
 

“Como visto acima, um dos requisitos para que uma lei ou ato norma�vo possam ser objeto dessas ações é que seja alegada uma violação direta à Cons�tuição. Por esta
razão, ainda que sejam extrapolados os limites da regulamentação legal, não são admi�dos como objeto de ADI ou ADC” (Manual de Direito Cons�tucional, Ed. Gen, 8ª
ed.).

 

13. E persistem as conclusões mesmo diante da ar�culação de tese direcionada a demonstrar eventual exorbitância dos Decretos, frente aos limites da lei
regulamentada. Nesta dimensão, não há, de igual modo, que se cogitar controle perante o Supremo Tribunal Federal, mas ainda de legalidade, uma vez que tal fato
não o transmuda em decreto autônomo.

14. Não foi outro o entendimento – tradicional - desta Suprema Corte, conforme os dois julgados a seguir:
 

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Portaria nº 796/2000, do Ministro de Estado da Jus�ça. Ato de caráter regulamentar. Diversões e espetáculos públicos.
Regulamentação do disposto no art. 74 da Lei federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ato norma�vo não autônomo ou secundário.
Inadmissibilidade da ação. Inexistência de ofensa cons�tucional direta. Eventual excesso que se resolve no campo da legalidade. Processo ex�nto, sem julgamento de
mérito. Agravo improvido. Votos vencidos. Precedentes, em especial a ADI nº 392, que teve por objeto a Portaria nº 773, revogada pela Portaria nº 796. Não se admite
ação direta de incons�tucionalidade que tenha por objeto ato norma�vo não autônomo ou secundário, que regulamenta disposições de lei. 
(ADI 2398 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/2007, DJe-092 DIVULG 30-08-2007 PUBLIC 31-08-2007 DJ 31-08-2007 PP-00029 EMENT VOL-
02287-02 PP-00404 RTJ VOL-00204-01 PP-00139 LEXSTF v. 29, n. 345, 2007, p. 88-119)

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 4º DA INSTRUÇÃO Nº 55, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 20.993, DE 26.02.2002, DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. ART. 6º DA LEI Nº 9.504/97. ELEIÇÕES DE 2002. COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II E LIV, 16, 17, § 1º, 22, I E 48,
CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. VIOLAÇÃO INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Tendo
sido o disposi�vo impugnado fruto de resposta à consulta regularmente formulada por parlamentares no obje�vo de esclarecer o disciplinamento das coligações tal como
previsto pela Lei 9.504/97 em seu art. 6º, o objeto da ação consiste, inegavelmente, em ato de interpretação. Saber se esta interpretação excedeu ou não os limites da
norma que visava integrar, exigiria, necessariamente, o seu confronto com esta regra, e a Casa tem rechaçado as tenta�vas de submeter ao controle concentrado o de
legalidade do poder regulamentar. Precedentes: ADI nº 2.243, Rel. Min. Marco Aurélio, ADI nº 1.900, Rel. Min. Moreira Alves, ADI nº 147, Rel. Min. Carlos Madeira. Por
outro lado, nenhum disposi�vo da Cons�tuição Federal se ocupa diretamente de coligações par�dárias ou estabelece o âmbito das circunscrições em que se disputam os
pleitos eleitorais, exatamente, os dois pontos que levaram à interpretação pelo TSE. Sendo assim, não há como vislumbrar, ofensa direta a qualquer dos disposi�vos
cons�tucionais invocados. Ação direta não conhecida. Decisão por maioria. 
(ADI 2626, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Relator(a) p/ Acórdão: ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2004, DJ 05-03-2004 PP-00014 EMENT VOL-02142-03 PP-
00354)

 

15. Ante o exposto, resta patente que a Ação Direta de Incons�tucionalidade não pode ser u�lizada, no caso concreto, devendo ser ex�nta sem a
apreciação do mérito.

II.2. PRELIMINARMENTE. DA INÉPCIA DA EXORDIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TODOS OS PRESSUPOSTOS FORMAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA LEI N°
9.868/99 

 

16. Segundo a doutrina do professor Daniel Assumpção, as ações de controle concentrado de cons�tucionalidade, do qual é espécie a ADI, devem conferir
observância aos requisitos do Código de Processo Civil e, no par�cular, à Lei n° 9.868/99, por serem vias de estrito direito, em par�cular, com a indicação expressa da
lei ou ato norma�vo impugnado e do parâmetro cons�tucional ofendido, sem os quais não se há falar em existência de uma válida causa de pedir/pedido:

 

“Segundo o art. 3º, I, da Lei 9.868/1999, a pe�ção inicial indicará o disposi�vo da lei ou do ato norma�vo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a
cada uma das impugnações” (In Ações Cons�tucionais, Ed. Juspodivm, 3ª ed., 2017, p. 36).
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17. Com efeito, a parte autora aponta de forma desconexa normas e princípios de estatura cons�tucional sem dizer, ao certo, em que ou onde houve
violações à Cons�tuição Federal.

18. Consoante a jurisprudência dessa Suprema Corte, é insuficiente à efe�va alegação de uma QUESTÃO CONSTITUCIONAL (causa de pedir apta à
inauguração da via do Recurso Extraordinário ou do controle concentrado de cons�tucionalidade) a singela invocação de ofensa a princípios (legalidade, separação
dos poderes, devido processo legal etc), sem a precisa demonstração de seu aproveitamento no caso concreto, o que revelaria, no máximo, ofensa reflexa à Lei
Fundamental, sendo, por outro lado, inepta a exordial, por ausência de causa de pedir. Vejamos o seguinte precedente dessa Corte sobre o assunto:

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMISSÃO AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102,
III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.
LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.(...). 3. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem
como a verificação dos limites da coisa julgada e da mo�vação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de
normas infracons�tucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Cons�tuição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n.
804.854, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10). (...).(RE 614967
AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 18-03-2013 PUBLIC 19-03-2013)

 

19. Se não bastasse isso, o autor impugna apenas alguns disposi�vos dos Decretos, mas, ao final, requer sejam suspensos, integralmente, todos os
ar�gos dos Decretos ques�onados. Não há portanto, entre a causa de pedir e o pedido correlação precisa. 

20. Por esta mesma razão, não se depreende da leitura da exordial qual seria a causa petendi de índole cons�tucional que desafiaria a ADI ou a ADPF, certo
que, data venia, literatura sobre índices de violência não atendem ao requisito, por elucidarem argumentos que sequer repousam em aspectos jurídicos, certo de que
o reconhecimento de uma pretensa incons�tucionalidade não pode ocorrer a par�r de uma proposta empírica de convencimento do magistrado, mas de argumentos
sólidos sobre ofensa direta a normas de natureza cons�tucional, o que não se verifica no caso concreto.

21. Logo, é patente a inépcia da inicial.

 

II.3. PRELIMINARMENTE. DA IMPOSSIBILIDADE DE VÁLIDA CONVERSÃO, PELA FUNGIBILIDADE, DA ADI EM ADPF - DO NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DA
SUBSIDIARIEDADE – DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS EFICAZES PARA O QUESTIONAMENTO DO DECRETO

 

22. A Lei n° 9.882/99, que regulamenta o procedimento de manejo da ADPF, elucida que a presente via é dotada de subsidiariedade, pelo que apenas será
deflagrada nas hipóteses em que não houver qualquer outro meio eficaz para sanar a alegada lesividade, ex vi do art. 4º, §1º: “Não será admi�da arguição de
descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”.

23. In casu, o autor concentrado não logrou êxito em jus�ficar a impossibilidade de obter a tutela pretendida por outros veículos, na medida em que sabe
ser carecedor deste requisito específico de admissibilidade, ante a tranquila compreensão de que, por ser tratar de controle de legalidade, o debate adequado deve
ser travado em vias ordinárias.

24. Some-se a este aspecto o fato de que o demandante não logrou êxito em informar qual seria o suposto preceito fundamental que funcionaria como
parâmetro na espécie.

25. Portanto, a demanda reclama, também sob este aspecto, decisão de não conhecimento, ante a ausência de requisitos específicos à admissibilidade da
ADPF.

 

II.4. DO MÉRITO. DA REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DAS ALTERAÇÕES IMPUGNADAS. NOTA INTRODUTÓRIA

 

26. Superada a questão preliminar aventada, em homenagem ao princípio da eventualidade, cumpre impugnar também o mérito da Ação Direta de
Incons�tucionalidade.

27. Nesta linha, todo o mérito da ação gira em torno da análise da atuação presidencial, se ocorreu ou não dentro dos limites estabelecidos na Lei nº
10.826/03.

28. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que os Decretos impugnados apenas visam regulamentar a Lei já existente. Todas as discussões, que envolvem a
mudança (ou não) da polí�ca pública sobre armamentos, estão sendo travadas no âmbito do Projeto de nº Lei 3.723/2019, de inicia�va da Presidência da
República, que tramita atualmente na Comissão de Cons�tuição, Jus�ça e Cidadania (CCJC) do Senado Federal. Assim, os Decretos não visam alterar o marco legal
sobre armas de fogo.

29. Em segundo lugar, as alterações promovidas pelos Decretos �veram como obje�vo, precipuamente, fomentar o �ro despor�vo e facilitar com que
os pra�cantes dessa modalidade tenham os insumos necessários para execução do seu mister.

30. Em terceiro lugar, a maior parte das alterações nos regulamentos dizem respeito à pra�ca de �ro em AMBIENTE CONTROLADO, ou seja, nas escolas,
clubes de �ro e en�dades congêneres. Tais alterações não visam o porte de arma de fogo para colecionadores, a�radores e colecionadores.

31. Dentro desse cenário, o Presidente da República, no exercício de suas atribuições cons�tucionais, e imbuído de um ânimo desburocra�zante, optou por
dar nova regulamentação à lei.

32. Repisa-se, por oportuno, que o Poder Regulamentar é função �pica do Poder Execu�vo, conferida com exclusividade ao chefe do referido Poder. Possui
caráter derivado ou secundário, pois decorre da existência de lei. Neste sen�do, o Ministro Dias Toffoli assim se manifesta:

33.  
A atuação administra�va com esse fundamento é legí�ma quando se dispõe a expedir normas complementares à ordem jurídico-formal vigente; em outras palavras,
quando configura exercício de função �pica do Poder execu�vo, qual seja, a execução das leis (STF; RMS27666/DF; DIAS TOFFOLI; julgamento: 10/04/2012; Primeira
Turma).

 

34. Neste ponto, cumpre registar que a novel regulamentação deu um melhor direcionamento à interpretação da Administração Pública Federal, em
a�vidade expressamente regulamentar.
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35. Assim, o que os regulamentos de execução ora impugnados se propõem a fazer é, tão somente, uniformizar a aplicação das disposições legisla�vas,
notadamente em atenção às exigências do princípio cons�tucional da igualdade. Os diplomas buscam conferir maior segurança jurídica àqueles que optam por
adquirir arma de fogo.

36. Não há, assim, que se falar em contrariedade ao espírito da Lei nº 10.826/03, porque toda a exigência procedimental rela�va à posse e ao porte de
arma de fogo aí permanece. Em outros termos, a tutela estatal direta e imediata, via organismos de controle, não foi enfraquecida, carecendo de sen�do a
afirmação de facilitação alarmante de aquisição de armas de fogo.

37. Assim, entende-se pela cons�tucionalidade, formal e material, dos decretos impugnados, não exis�ndo a alegada extrapolação ao poder regulamentar.
As modificações realizadas pelos Decretos encontram suporte legal justamente na norma que pretende regulamentar, qual seja, a Lei nº 10.826/03.

38. Em verdade, a análise atenta dos disposi�vos impugnados revela que não houve nenhuma alteração dos requisitos previsto em lei, mas, apenas, uma
melhor delimitação do alcance norma�vo de conceitos jurídicos indeterminados, medida que tão somente fornece um mínimo de segurança jurídica aos interessados
em obter arma de fogo.

 

II.5. DA CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS
 

39. Em linha gerais, o autor ques�ona a cons�tucionalidade dos seguintes disposi�vos: art. 2º, § 3º, I, a VII e art. 7º, § 1º, VII, do Anexo I, do Decreto
nº 10.627/2021, art. 3º, §§ 1º e 8º, do Decreto nº 10.628/2021, art. 1º que altera o art. 3º, caput, §§ 1º, 2º, V e VI, § 5º, II, art. 4º, § 1º, I e II, § 4º, I e II e art.7º, III, do
Decreto nº 10.629/2021 e, ainda, o art. 17, caput e § 1º, do Decreto nº 10.630/2021.

40. Não há qualquer incons�tucionalidade nos referidos disposi�vos impugnados, como se exporá a seguir.

 

II.5.1. DECRETO Nº 10.627/2021. REGULAMENTO DE PRODUTOS CONTROLADOS
 

41. O Decreto em questão altera o Anexo I do Decreto nº 10.030/2019 que cuida da Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Exército, os chamados
PCEs.

42. A parte autora impugna os seguintes disposi�vos:
 

"Art. 1º O Anexo I ao Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 2º Para fins do disposto neste Regulamento, Produto Controlado pelo Comando do Exército - PCE é aquele que: 

(...)

§ 3º Não são considerados PCE:

 I - os projéteis de munição para armas de porte ou portáteis, até ao calibre nominal máximo com medida de 12,7 mm, exceto os químicos, perfurantes, traçantes e
incendiários;

II - as máquinas e prensas, ambas não pneumá�cas ou de produção industrial, para recarga de munições, seus acessórios e suas matrizes (dies), para calibres permi�dos e
restritos, para armas de porte ou portáteis;

III - as armas de fogo obsoletas, de antecarga e de retrocarga, cujos projetos sejam anteriores a 1900 e que u�lizem pólvora negra;

IV - os carregadores destacáveis �po cofre ou �po tubular, metálicos ou plás�cos, com qualquer capacidade de munição, cuja ausência não impeça o disparo da arma de
fogo;

V - os quebra-chamas;

VI -as miras optrônicas, holográficas ou reflexivas; e

VII - as miras telescópicas, independentemente de aumento."

 

43. A fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército (PCE) tem a finalidade precípua de contribuir para a segurança da sociedade, estando, ainda,
relacionada às ações da Estratégia Nacional de Defesa e ao acompanhamento da evolução técnico-cien�fica da indústria de defesa. Sua origem remonta ao Decreto
nº 24.602, de 6 de junho de 1934, que trata da instalação e fiscalização de fábricas e comércio de armas, munições, explosivos, produtos químicos agressivos e
matérias correlatas, o qual foi recepcionado pela Cons�tuição da República de 1988 com o status de lei federal.

44. A alteração ora proposta tem como finalidade aprimorar as disposições do Decreto 10.030, de 2003, de modo a não criar entraves desnecessários à
prá�ca do �ro despor�vo. Pretende-se, com a medida, tornar mais ágil o acesso desses produtos aos espor�stas, sem que haja comprome�mento da segurança da
sociedade, observando-se, ainda, as prescrições da Lei nº 10.826/03.

45. No tocante aos incisos III a VII, embora repute incons�tucionais, o Par�do Socialista Brasileiro sequer fundamenta em que se baseia a
incons�tucionalidade, razão pela qual não merece prosperar a alegação. De toda sorte, tratam-se de produtos inermes, que não possuem qualquer letalidade ou
capacidade de ferir. Assim, tais produtos são irrelevantes do ponto de vista da segurança pública, deixando, portanto, de ser considerados PCE.

46. O próprio Exército Brasileiro, na Portaria nº 118 COLOG/2019, já havia desclassificado as miras optrônicas, holográficas ou reflexivas e as miras
telescópicas, re�rando-as da lista de PCE (anexo I).

47. No que tange aos incisos I e II, o autor afirma que a re�rada dos projéteis e máquinas de recarga da lista de PCE, no seu entender, impede a fiscalização,
o monitoramento e o rastreamento das armas de fogo pelo Exército, o que não é verdade.

48. A definição de munição está prevista no art. 2º, X, do Decreto 9.845/2019, verbis:
 

"Art. 2º  Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

(...)

X - munição - cartucho completo ou seus componentes, incluídos o estojo, a espoleta, a carga propulsora, o projé�l e a bucha u�lizados em armas de fogo";

 

49.  Assim, basicamente, a munição é composta, por 5 componentes: espoleta (detonador), propelente (pólvora ou carga de projeção), cápsula (estojo),
bucha e projé�l, (sendo que a bucha é u�lizada apenas em alguns �pos de munições). Vejamos a imagem abaixo1:
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50.

51. No caso, nota-se que, apenas e tão somente, o projé�l de arma de fogo de calibre nominal máximo com medida de 12,7 mm está deixando de ser
considerado PCE. Todos os outros componentes na munição con�nuam a ser considerados PCE (pólvora, estojo etc). Com efeito, não é possível fazer um munição
apenas com o projé�l, razão pela qual a referida alteração no Decreto em nada comprometerá a segurança da sociedade diferentemente do que afirma o autor.

52. Em outras palavras, deixa de ser classificado como PCE apenas o projé�l da munição, por não oferecer risco à cole�vidade, o que permi�rá ao Comando
do Exército se voltar à fiscalização daqueles produtos com maior potencial lesivo.

53. No tocante às máquinas para recarga de munições, cabe ressaltar, inicialmente, que con�nuam sendo consideradas PCE as que sejam pneumá�cas ou
industriais, ou seja, aquelas u�lizadas com a finalidade comercial, haja vista que não é esse o obje�vo do Decreto.

54. A aquisição de máquinas de recarga tem como obje�vo diminuir os custos com a prá�ca do �ro despor�vo. É sabido que a munição original pode custar
até 5 (cinco) vezes o valor da munição recarregada. Considerando a situação de um jogador profissional de basquete, por exemplo, não é demais saber que, para se
chegar ao alto rendimento, é necessário treino à exaustão. Da mesma forma, para que um a�rador despor�vo chegue a se destacar no esporte, é necessário que
dispare várias e várias vezes. A diferença que, no presente caso, o a�rador depende da munição, que tem elevado custo no Brasil. Assim, para tentar reduzir os custos
com a munição, as máquinas de recarga deixaram de ser PCE.

55. O professor, espor�sta e ex-técnico da Confederação Brasileira de �ro espor�vo, Carlo Danna, na obra in�tulada "Tiro ao prato", exemplifica bem
como deve ser o treinamento dos a�radores e a quan�dade de �ros que devem ser disparados no treinamento2:

 

"Os atletas de tempo, para obter bons resultados, precisam a�rar não menos do que setenta/oitenta mil cartuchos por ano (...) O atleta de modo pode consumir entre
treinos e provas 20/30 mil cartuchos por ano e alcançar iguais ou melhores resultados que um a�rador de tempo".

 

56. Caso não haja disponibilidade de máquina de recarga de munições, a modalidade espor�va fica, pra�camente, impossibilitada, tendo em vista o alto
custo das munições.

57. Se não bastasse isso, consta no art. 23, § 2º, do mesmo Decreto, que as munições recarregáveis não serão comercializadas, dando, assim, mais
segurança aos espor�stas:

 

“Art. 23.

§ 2º  Em lojas de armas e munições e outros estabelecimentos comerciais congêneres, é vedada a comercialização de munição recarregada para armas de fogo de porte ou
portáteis, de uso permi�do ou de uso restrito, exceto a munição de salva e fes�m e a comercializada por en�dades, clubes ou escolas de �ro para uso imediato no local.”
(NR)

 

58. Ademais, a classificação de produtos como PCE está no âmbito do mérito administra�vo a ser regulamentada por Decreto, nos termos do art. 23 da
Lei nº 10.826/03:

 

"Art. 23.  A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permi�dos ou obsoletos
e de valor histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Execu�vo Federal, mediante proposta do Comando do Exército".     

 

59. Portanto, inexistem riscos à segurança da sociedade o fato de as máquinas de recarga não serem consideradas PCE, não se havendo falar em
violação às normas cons�tucionais.

60. Em seguida, o Par�do impugna o seguinte disposi�vo:
 

"Art. 7º É obrigatório o registro de pessoas �sicas ou jurídicas junto ao Comando do Exército para o exercício, próprio ou terceirizado, das a�vidades com PCE, previstas no
art. 6º, as quais estarão sujeitas ao seu controle e fiscalização.

§ 1º Fica dispensado o registro: [...]

VII - das pessoas �sicas que u�lizam PCE do �po arma de fogo e munição para a prá�ca de �ro recrea�vo não despor�vo nas instalações de en�dades, clubes ou escolas
de �ro, sem habitualidade e finalidade despor�va, quando acompanhadas de instrutor de �ro, instrutor de �ro despor�vo ou a�rador despor�vo registrados junto ao
Comando do Exército, e a responsabilidade pela prevenção de acidentes ou incidentes recairá sobre as referidas en�dades, clubes ou escolas de �ro e seus instrutores".

 

61. Sustenta o autor que o Decreto inova no mundo jurídico ao permi�r a prá�ca de �ro recrea�vo, independentemente de controle do Exército. A
afirmação do autor não se coaduna com a realidade, absolutamente. Senão vejamos.

62. Dispõe o art. 4º, III, da Lei nº 10.826/03:
 

" Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permi�do o interessado deverá, além de declarar a efe�va necessidade, atender aos seguintes requisitos:

(...)

III – comprovação de capacidade técnica e de ap�dão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei".

 

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
I 6

67
5

Em
: 0

4/
03

/2
02

1 
- 0

7:
28

:5
0



26/02/2021 SEI/PR - 2400121 - Nota SAJ

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2699418&infra… 6/18

63. Por sua vez, a Instrução Norma�va nº 111/2017, da Polícia Federal, estabelece procedimentos para a expedição de comprovante de capacitação técnica
para o manuseio de arma de fogo. Dispõe:

 

"Art. 2º O comprovante de capacitação técnica para o manuseio de arma de fogo será expedido por IAT credenciado pela Polícia Federal - PF e atestará:

I - conhecimento da conceituação e das normas de segurança rela�vas à arma de fogo;

II - conhecimento básico dos componentes, partes e funcionamento da arma de fogo; e

III - habilidade no uso da arma de fogo, demonstrada em estande de �ro regular, devidamente autorizado pelos órgãos competentes.

 

64. Assim, para que o cidadão adquira arma de fogo é imprescindível que seja subme�do ao exame prá�co em estande de �ro. Como é possível alguém
fazer um teste ou uma prova sem pra�car ao menos um vez? Seria o mesmo que fazer um ves�bular sem estudar e sem fazer quaisquer exercícios de fixação. Caso
esse candidato faça o teste de habilidade para uso de arma de fogo sem qualquer contato prévio com a arma, provavelmente não irá conseguir a pontuação mínima
para ser habilitado. 

65. O mesmo ocorre para aquele que apenas quer ter uma experiência (ou curiosidade) de a�rar no estande, sem mesmo saber se vai gostar ou não. Não é
razoável que seja exigido, para ter essa experiência, o prévio registro no Comando do Exército, haja vista que vários meses seriam necessários apenas para conseguir o
registro (atualmente o prazo médio é de noventa dias).

66. Note-se, portanto, que o referido regulamento tem por fim dispor a respeito do �ro recrea�vo, de forma não habitual, em ambiente controlado. Cuida-
se de prá�ca já admi�da e realizada por múl�plas en�dades de �ro.

67. Nesse caso, tais pessoas devem ser acompanhados por instrutores ou a�radores devidamente registrados no Comando do Exército e, ainda, as
en�dades, clubes e escolas de �ro serão responsáveis pela prevenção de acidentes. 

68. Aqui, também, não há qualquer novidade, haja vista que o art. 53, caput, do Decreto 10.030/2019 já previa que as en�dades de �ro despor�vo
seriam auxiliares da fiscalização por parte do Comando do Exército. Logo, haverá o devido controle do Comando do Exército que se dará mediante os instrutores e
a�radores devidamente registrados, bem como das en�dades de �ro igualmente registradas

69. O Decreto admite a prá�ca do �ro recrea�vo em estabelecimentos credenciados e mediante acompanhamento por "indivíduos altamente treinados",
como bem afirmou o autor na inicial, sem que haja comprome�mento da segurança da sociedade.

70. Com isso, o referido Decreto não implicará em mudanças significa�vas do ponto de vista da fiscalização das armas de fogo no Brasil, não se havendo
falar, portanto, em violação a princípios ou normas cons�tucionais.

 

II.5.2. DECRETO Nº 10.628/2021. REGULAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO, CADASTRO, REGISTRO E POSSE DE ARMAS DE FOGO E DE MUNIÇÃO
 

71. O Par�do impugna os seguintes disposi�vos:
 

"Art. 1º O Decreto nº 9.845, de 25 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 3º Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permi�do e de emissão do Cer�ficado de Registro de Arma de Fogo administrada pelo Sistema Nacional de Armas -
Sinarm, o interessado deverá:

I - apresentar declaração de efe�va necessidade; [...]

§ 8º O disposto no § 1º aplica-se à aquisição de até seis armas de fogo de uso permi�do, de porte ou portáteis, não dispensada a caracterização da efe�va necessidade se
presentes outros fatos e circunstâncias que a jus�fiquem, inclusive para a aquisição de armas de fogo de uso permi�do em quan�dade superior a esse limite".

 

72. Primeiramente, vale lembrar que o limite para aquisição de armas de fogo não está disciplinado na Lei nº 10.826/2003, cabendo ao regulamento
defini-lo.

73. Desde 1980, o limite para aquisição de armas de fogo no Brasil era de seis armas. Essa regulamentação estava prevista desde a Portaria Ministerial nº
1261/1980, do Ministério do Exército. Constava: 

 

"1. Cada cidadão somente pode possuir como proprietário, no máximo, 6 (seis) armas de uso permi�do, sendo:

a. duas armas de porte; 
b. duas armas de caça raiadas; 
c. duas armas de caça de alma lisa".

 

74. Assim, o novel Decreto nº 10.628/2021 apenas disciplinou a matéria, definindo o limite máximo de seis armas de fogo. 

75. Ademais, a competência para fixar a quan�dade de armas é do Presidente da República (inteligência do art. 4º, § 2º, da Lei nº 10.826/2003):
 

 "§ 2o  A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e NA QUANTIDADE ESTABELECIDA NO REGULAMENTO DESTA LEI "
(g.n). 

 

76. Com efeito, a alteração de 4 (quatro) para 6 (seis) armas está em consonância com o mérito administra�vo que cabe ao Presidente da República, nos
termos do art. 84, IV, da CF/1988. Por conseguinte, não se há falar em afronta a normas cons�tucionais.

 

II.5.3. DECRETO Nº 10.629/2021. REGULAMENTO SOBRE CADASTRO E AQUISIÇÃO DE ARMAS E DE MUNIÇÕES POR CAÇADORES, COLECIONADORES E ATIRADORES
 

77. Quanto ao presente Decreto, o Par�do Socialista Brasileiro impugna os seguintes disposi�vos:
 

"Art. 1º O Decreto nº 9.846, de 25 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: [...]

Art. 3º A aquisição de arma de fogo de porte e de arma de fogo portá�l por colecionadores, a�radores e caçadores estará condicionada aos seguintes limites:
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(...)

 §2º Para fins de registro de colecionadores, a�radores e caçadores no Comando do Exército, o interessado deverá:

(...) V - comprovar, periodicamente, a capacidade técnica para o manuseio da arma de fogo, por meio de laudo expedido por instrutor de �ro despor�vo ou instrutor de
armamento e �ro credenciado junto à Polícia Federal;

VI - comprovar a ap�dão psicológica para o manuseio da arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo com registro profissional a�vo em Conselho
Regional de Psicologia. [...]

§ 5º A aquisição de armas de fogo por colecionadores, a�radores e caçadores ficará condicionada à apresentação:

(...)

II - da autorização de aquisição expedida pelo Comando do Exército, quando as quan�dades excederem os limites estabelecidos nos incisos I e II do caput.

Art. 4º A aquisição de munição ou insumos para recarga por colecionadores, a�radores e caçadores ficará condicionada apenas à apresentação pelo adquirente de
documento de iden�ficação válido e do Cer�ficado de Registro de Arma de Fogo no Sinarm ou no Sigma, conforme o caso, e ficará restrita ao calibre correspondente à arma
de fogo registrada.

§ 1º Os a�radores e os caçadores proprietários de arma de fogo poderão adquirir, no período de um ano:

I - até mil unidades de munição e insumos para recarga de até dois mil cartuchos para cada arma de fogo de uso restrito; e

II - até cinco mil unidades de munição e insumos para recarga de até cinco mil cartuchos para cada arma de uso permi�do registradas em seu nome.

§ 2º Não estão sujeitas ao limite de que trata o § 1º as munições adquiridas por en�dades e escolas de �ro devidamente credenciadas para fornecimento aos seus membros,
associados, integrantes ou clientes, para realização de treinamentos, cursos, instruções, aulas, provas, compe�ções e testes de capacidade técnica para o manuseio de arma
de fogo.

§ 4º Os caçadores e os a�radores poderão ser autorizados a adquirir munições em quan�dade superior ao limite estabelecido no § 1º, a critério do Comando do Exército
e por meio de requerimento, desde que respeitados os seguintes quan�ta�vos:

I - para caçadores, até duas vezes o limite estabelecido no §1º; e

II - para a�radores despor�vos, até cinco vezes o limite estabelecido no § 1º."

Art. 7º A prá�ca de �ro despor�vo, nas modalidades aceitas pelas en�dades nacionais de administração do �ro, por pessoas com idade entre quatorze e dezoito anos: [...]

III - quando o menor es�ver acompanhado de seu responsável legal, poderá ser feita com a u�lização de:

b) arma de fogo registrada e cedida por outro despor�sta;"

 

78. No tocante à capacidade técnica para manuseio de arma de fogo, o Decreto admite que esta seja aferida por instrutor de �ro despor�vo (ITD) ou por
instrutor de armamento e �ro (IAT) credenciado junto à Polícia Federal. Neste ponto, o instrutor de �ro despor�vo é igualmente, ou até mais capacitado para aferir a
capacidade de manuseio de arma de fogo, haja vista que ele lida com armas de uso restrito (como fuzis), o que não ocorre com a instrutor de armamento da Polícia
Federal. Ademais, o ITD deve ser credenciado junto ao Comando do Exército, nos termos art. 40 do Decreto n. 10.627, de 2021:

 

“Art. 40. O Comando do Exército editará normas rela�vas:

I - à segurança do armazenamento de PCE;

II - ao apos�lamento da a�vidade de instrutor de �ro despor�vo ao cer�ficado de registro de pessoa �sica; e

III - à a�vidade de escola de �ro e outras normas rela�vas à capacitação para u�lização de PCE.” 

 

79. Outrossim, a ap�dão psicológica poderá ser fornecida por psicólogo registrado no Conselho Regional de Psicologia. Diferentemente dos instrutores de
�ro citados anteriormente, cuja capacidade para aplicar exames deve ser aferida junto ao Comando do Exército ou à Polícia Federal, a ap�dão técnica do psicólogo é
aferida junto ao respec�vo Conselho Regional de Psicologia. É o que consta da Lei nº 5.766, de 1971:

 

"Art. 10. Todo profissional de Psicologia, para exercício da profissão, deverá inscrever-se no Conselho Regional de sua área de ação.

Parágrafo único. Para a inscrição é necessário que o candidato:

a) sa�sfaça às exigências da Lei nº 4.119, de 27 de agôsto de 1962;

b) não seja ou esteja impedido de exercer a profissão;

c) goze de boa reputação por sua conduta pública".

 

 

80. Logo, a lei não exige nenhum outro requisito para o exercício da profissão de psicólogo e não restringe sua atuação para qualquer a�vidade específica.
Se não bastasse isso, caso o psicólogo descumpra os deveres profissionais responderá, nos termos do Código de É�ca (Resolução CFP Nº 010/05), sem prejuízo de
responder, também, civil e criminalmente.

81. É importante ressaltar que o laudo psicológico será apresentado ao Comando do Exército para obtenção do Cer�ficado de Registro (CR) de
colecionador, a�rador e caçador, somente. 

82. Da mesma forma, tal regulamentação está no âmbito do mérito administra�vo. Dispõe o art. 4º, III, da Lei nº 10.826/03:
 

" Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permi�do o interessado deverá, além de declarar a efe�va necessidade, atender aos seguintes requisitos:

(...)

III – comprovação de capacidade técnica e de ap�dão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei".

 

83. No que tange à quan�dade de armas e munições, vale ressaltar os argumentos já lançados nos parágrafos anteriores, sobretudo acerca
da competência do Presidente da República, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 10.826/2003:

 

 "§ 2o  A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e NA QUANTIDADE ESTABELECIDA NO REGULAMENTO DESTA LEI ".

 

84. Quanto às expressão "armas que excederem" diz respeito aos despor�stas que u�lizam várias armas, uma para cada modalidade espor�va. É comum
que, durante um campeonato de �ro, as armas u�lizadas nas provas apresentem algum defeito, que não possa ser corrigido de pronto. Por isso, é necessário que
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tenham mais de uma arma para cada modalidade. Isso jus�fica que eles possam exceder aos limites impostos no art. 3º do Decreto em questão, mas a aquisição
depende de autorização do Comando do Exército.

85. O �ro despor�vo para menores de idade não é novidade no ordenamento jurídico, uma vez que já era previsto desde o Decreto 5.123, de 2014 e se
manteve no Decreto 9.846, de 2019. Na regulamentação anterior, o menor poderia u�lizar arma de fogo da agremiação ou do responsável legal. Agora, poderá u�lizar
arma de fogo de outro despor�sta. Veja que não há qualquer alteração substancial, haja vista que o menor, ainda, necessita estar acompanhado do responsável
legal.

86. Com efeito, as alterações trazidas nos referidos Decretos em nada violam direitos fundamentais, mas apenas têm o escopo de fomentar a prá�ca do
esporte de �ro. 

 

II.5.4. DECRETO Nº 10.630/2021. REGULAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO, CADASTRO, REGISTRO, PORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E DE MUNIÇÃO
 

87. Ainda, o autor ques�ona os seguintes disposi�vos:
 

"Art. 1º O Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 17. O porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo, e será válido em todo o território nacional para as armas de fogo de porte de uso
permi�do devidamente registradas no acervo do proprietário no Sinarm ou no Sigma.

§ 1º O porte de arma de fogo autoriza a condução simultânea de até duas armas de fogo, respec�vas munições e acessórios".

 

88. Primeiramente, registre-se que o porte de arma de fogo é excepcional e não guarda qualquer relação com as disposições dos Decretos anteriores
que tratam apenas de colecionadores, a�radores e caçadores.

89. Pois bem, o porte de arma de fogo nada mais é do que poder transitar com o armamento, mantendo-a em ambiente fora da residência ou do local de
trabalho.

90. O fato do porte ser em "todo o território nacional" não é nenhum novidade, haja vista que isto está previsto no art. 10 da Lei nº 10.826/03:
 

"Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permi�do, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após
autorização do Sinarm"

 § 1o A autorização prevista neste ar�go poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o
requerente:"

 

91. Somente como exceção, o porte pode ter eficácia territorial limitada, nos termos do parágrafo primeiro. Logo, não há qualquer inovação jurídica.
Assim, a possibilidade de restrição da eficácia do porte, com base na lei, con�nua exis�ndo.

92. Ademais, o art. 1o da Lei nº 10.826/03 já havia disposto que o Sistema Nacional de Armas (SINARM) tem circunscrição em todo o território nacional.
Vejamos: 

 

"Art. 1o O Sistema Nacional de Armas – Sinarm, ins�tuído no Ministério da Jus�ça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional".

 

93. Ou seja, não se concebe haver qualquer restrição territorial do porte, uma vez que o SINARM já possui abrangência nacional.  Nota-se, portanto, que o
Decreto não inaugura direito novo, mas apenas explicita o que a Lei trazia. 

94. No que concerne à "condução simultânea de até duas armas de fogo", o Decreto quis regulamentar a figura do back-up gun (arma reserva). Segundo
o ensinamento de Anderson Morais de Oliveira na obra in�tulada "Dicionário Brasileiro de Armamento, Munição e Tiro"3: 

 

"Back-up gun: arma reserva, portada geralmente no tornozelo ou em outro local no corpo, não u�lizada ostensivamente". 

 

95. A pessoa que porta arma de fogo sabe que o faz para a defesa pessoal ou de outrem. Assim, coloca-se em situação de alerta desde o momento que sai
do ambiente controlado, assumindo para si o ônus de reagir a alguma ação agressora.

96. Ocasionalmente, entretanto, é possível, que, ao reagir a uma situação adversa, u�lizando a arma de fogo, esse armamento falhe e entre em pane. Não
conseguindo resolver o problema rapidamente, é necessário que a pessoa tenha em mãos uma arma de reserva (back-up gun).

97. Tal produto visa dar mais segurança ao portador de arma de fogo e, em nada, aumenta o risco à sociedade, uma vez a pessoa que porta uma arma de
fogo (exceção) está plenamente capacitada para u�lizar outra arma (reserva), igualmente, de forma segura. Vale ressaltar que a capacidade técnica do cidadão que
porta arma de fogo é auferida com regularidade.

98. Enfim, a alteração dos Decretos representa a con�nuidade de atuação governamental para aperfeiçoamento da polí�ca implementada pela Lei nº
10.826/03, no âmbito da qual se reconhece, fundamentalmente, a necessidade de proibição e inibição ao porte e posse de armas de forma ilegal, facultando aos
interessados que atenderem aos requisitos legais e regulamentares a possibilidade de disporem de armamento para uso pessoal.

99. Como visto, as alterações trazidas pelos citados Decretos não impactarão nega�vamente na segurança da sociedade, razão pela qual não ofendem
nenhum disposi�vo cons�tucional.

 

II.6 - DA CONFORMAÇÃO DOS DECRETOS IMPUGNADOS COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI N° 10.826/03
 

100. Inicialmente, é importante salientar que a norma infralegal encontra seu fundamento de validade, exatamente, nas disposições da Lei n. 10.826/03,
conforme disposto nos preâmbulos dos Decretos nº 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, todos de 2021, que alteram regulamentos já existentes, quais sejam, Decretos
10.030, 9.845, 9.846 e 9.847, todos de 2019, respec�vamente.  Não há dúvida que tais Decretos não inovam a ordem jurídica, pois são diplomas meramente
regulamentadores.

101. Ora, se se trata de norma regulamentar, não se há falar em possibilidade de inovação na ordem jurídica. Dito de outro modo, são veículos inaptos a
criar direito novo, dotados, sim, da finalidade de esclarecer, complementar e orientar a aplicação da lei regulamentada, na qual encontra seu fundamento de validade
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e, nesta dimensão, dela não pode se divorciar. São nesta linha os precisos ensinamentos do administra�vista José dos Santos de Carvalho Filho:
 

"Poder regulamentar, portanto, é a prerroga�va conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permi�r a sua efe�va aplicação. A
prerroga�va, registre-se, é apenas para complementar a lei; não pode, pois, a Administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando. Se o fizer, cometerá abuso de
poder regulamentar, invadindo a competência do Legisla�vo. Por essa razão, o art. 49, V, da CF, autoriza o Congresso Nacional a sustar atos norma�vos que extrapolem os
limites do poder de regulamentação." (In Curso de Direito Administra�vo, 2016, 30ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, p. 117)

 

102. Expostas essas breves linhas sobre o poder regulamentar e seus limites, observa-se que os Decretos impugnados não extrapolaram os limites da Lei n°
10.826/03, na medida em que apenas explicitam as hipóteses em que, mediante o preenchimento dos requisitos por ele anunciados, será possível aos agentes
públicos (e aos cidadão que almejarem) u�lizarem arma de fogo.

103. Nessa linha, dispõe o art. 24 da Lei n° 10.826/03:
 

"Art. 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2º desta Lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação,
desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores,
a�radores e caçadores".

 

104. Ora, se compete ao Comando do Exército, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) autorizar o
comércio de armas de fogo de colecionadores, a�radores e caçadores, é dado ao Presidente da República, na margem de conformação que lhes conferiu a Lei n°
10.826/03, regulamentar a lei.

105. Em mais de uma oportunidade, a Lei anuncia a possibilidade de comércio de arma de fogo, reservando-se a forma à esfera do regulamento. A �tulo de
exemplo citamos: 

 

"Art. 3o É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.

Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército, na forma do regulamento desta Lei

(...)

Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permi�do o interessado deverá, além de declarar a efe�va necessidade, atender aos seguintes requisitos:

(...)

  III – comprovação de capacidade técnica e de ap�dão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

(...)

§ 2o  A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quan�dade estabelecida no regulamento desta Lei.  

(...) 

Art. 6o É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

IX – para os integrantes das en�dades de desporto legalmente cons�tuídas, cujas a�vidades espor�vas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento
desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental".

 

106. Em síntese, não há óbice legal à disciplina, em sede de regulamento, da forma de fiscalizar o comércio, bem como o registro de arma de fogo de
colecionadores, a�radores e caçadores. 

107. Não se pode ignorar que o Presidente da República elegeu critérios regulamentadores sem se divorciar das balizas norma�vas, porquanto, repise-se, o
legislador não se enveredou para detalhar como se daria o comércio de armas de fogo, reservando a matéria ao poder regulamentar. Portanto, o poder
regulamentar repousa no seio do mérito do ato administra�vo, razão pela qual não há mácula nos Decretos. 

108. Acaso a Administração não esmiuçasse os requisitos para o registro de arma de fogo pelo SIGMA (mas não pormenorizados, frise-se) pela lei, abrir-se-ia
espaço para decisões díspares, para interpretações administra�vas divergentes, o que não é a melhor solução, frente ao princípio da isonomia, alerta bem pontuado
pelo ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello:

 

 “Sem estes padrões impostos na via administra�va, os órgãos e agentes administra�vos guiar-se-iam por critérios díspares ao aplicarem a lei, do que resultariam
tratamentos desuniformes aos administrados. (...) donde a expedição de regulamentos é ditada, como ao diante melhor se dirá, por exigências jurídicas inescusáveis
derivadas do princípio da igualdade” (In Curso de Direito Administra�vo, Atlas, 27ª ed., 2010: p. 352).

 

109. Dessarte, exatamente nos casos em que há liberdade administra�va anunciada (discricionariedade) ou exigida pelo diploma, a exemplo do que ocorre
com a Lei n° 10.826/03, inegavelmente é que exsurge o dever-poder de integração, de colorir o desenho legal para estampar os limites norma�vos, tanto para evitar
decisões divergentes, quanto para conferir segurança jurídica aos administrados.

110. É de bom alvitre recordar que o Presidente da República, na qualidade de Chefe do Poder Execu�vo Federal, detém a competência da direção superior
da Administração  Federal, através do exercício do poder regulamentar, expedição de orientações de caráter vinculante a órgãos, autarquias e fundações, de modo a
uniformizar a aplicação da lei federal. É o que se depreende do art. 84, II e IV, da CRFB/88: "Art. 84. Compete priva�vamente ao Presidente da República: (...) II -
exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal; IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir
decretos e regulamentos para sua fiel execução;"

111. Em síntese, pela via do poder regulamentar, a Presidência da República chamou para si, dentro da margem que lhe compete, o juízo decisório sobre a
conveniência e a oportunidade em que os cidadãos e servidores públicos demonstrarão o atendimento dos requisitos legais para a obtenção válida de arma de fogo,
em território nacional.

112. Como se nota, com facilidade, não houve extrapolamento do poder regulamentar ou inovação na ordem jurídica via decreto, pelo que não há,
portanto, incons�tucionalidade ou ilegalidade, mas tão somente a decisão, de quem tem a competência para orientar, de forma vinculante, a prá�ca do ato
administra�vo com a observância de requisitos previstos em lei e detalhados em regulamento, de acordo com a polí�ca pública eleita.

 
II.7 - DA EXPRESSA PREVISÃO NA LEI N° 10.826/03 DE REGULAMENTAÇÃO DO CALIBRE E DO QUANTITATIVO DE MUNIÇÃO
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113. Dentre as impugnações que pretendem demonstrar eventual exorbitância dos Decretos, igualmente, não merece prosperar a tese de
incons�tucionalidade, em virtude do quan�ta�vo de arma e de munição que pode ser adquirido por aqueles que tem posse/porte, haja vista que o art. 4º, §2º, da
Lei n° 10.826/03 é claro quanto à possibilidade de disciplinar a matéria em seara infralegal: “§ 2o A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre
correspondente à arma registrada e na quan�dade estabelecida no regulamento desta Lei.” 

114. Com efeito, os Decretos que tratam do quan�ta�vo de armas e munições a serem adquiridas, está, de forma clara e precisa, nos termos da Lei.

115. Dessarte, não prospera a suposta incons�tucionalidade para “legislar” sobre o comércio do referido material.

116. De outra banda, a única ressalva quanto ao calibre do armamento con�da na Lei n° 10.826/03 fora realizada ao tratar da situação do porte para a caça
de subsistência, prevista no §5º do art. 6º (§ 5o  Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 (vinte e cinco) anos que comprovem depender do emprego de arma de
fogo para prover sua subsistência alimentar familiar será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de uma
arma de uso permi�do, de �ro simples, com 1 (um) ou 2 (dois) canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16 (dezesseis), desde que o interessado comprove a
efe�va necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos), de modo que, igualmente, o assunto fora reservado na esfera do poder
regulamentar.

117. Assim, não há qualquer incons�tucionalidade nos Decretos em comento.

 
II.8 – DAS ALEGAÇÕES EM RELAÇÃO À POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA

 

118. Nesse aspecto, o par�do polí�co faz inúmeras alegações que dizem respeito ao mérito administra�vo, notadamente do ponto de vista da eficiência e
eficácia da norma e da atuação estatal. Certo que tal pretensão não jus�fica, salvo casos teratológicos, a judicialização.

119. Em verdade, os Decretos promovem a desburocra�zação, inclusive para determinadas categorias profissionais que já possuem o direito de adquirir
armas de fogo e delas dependem para o seu labor.

120. Embora a exordial traga algumas pesquisas acerca da violência no Brasil por armas de fogo, inexiste correlação lógica entre os dados colacionados e a
alteração promovida pelos Decretos citados. Lado outro, presume-se, sem amparo, que alterações promovidas implicarão no aumento da violência por arma de
fogo.

121. A atuação do Poder Execu�vo Federal esbarra tão somente no ordenamento jurídico, notadamente em questões rela�vas aos direitos fundamentais e
ao devido processo legal. A decisão sobre qual o melhor caminho para tratar o tema é de competência do mandatário máximo da República, em sede regulamentar.

122. Aliás, durante o pleito eleitoral houve intensos debates envolvendo a quaes�o e, ao final, sagrou-se vencedor o posicionamento polí�co encampado
pelo Presidente eleito. Nota-se, portanto, a legi�midade popular ob�da através do voto direto, secreto e universal do Presidente da República para concre�zar, nos
limites da lei, promessas eleitorais.

123. Em outro exemplo, cabe recordar que exis�u tenta�va de proibir a comercialização de arma de fogo e munição mediante confirmação da norma via
referendo popular. Em 23 de outubro de 2005, o povo brasileiro foi consultado sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições no país.

124. Pretendia-se alterar o art. 35 da Lei no 10.826/03 para proibir a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as
en�dades previstas no art. 6º da citada lei. Todavia, quando da consulta popular, foi externada a vontade soberana de se viver em um país que comercializa
legalmente armas de fogo e munição. Nota-se, portanto, verdadeira invasão das preferências ideológicas do par�do polí�co para fazer valer, de maneira
an�democrá�ca, seu ponto de vista sobre o tema.

125. Em conclusão, não prospera a pretensão do PSB em querer se imiscuir indevidamente na direção delineada nos Decretos em questão via ação judicial.

 

II.9 - DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES. DA IMPOSSIBILIDADE DE SINDICÂNCIA DO TEMA PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO AO
MÉRITO ADMINISTRATIVO
 

126. O Supremo Tribunal Federal, à luz da CRFB/88, reveste-se da qualidade de guardião nato da Lei Fundamental em vigor, vale dizer, dele emana a úl�ma
interpretação a ser conferida em matéria cons�tucional (Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Cons�tuição, cabendo-
lhe), pelo que sua a�vidade, cada vez mais direcionada à uniformização da aplicação do direito, e não para a casuís�ca inerentes a lides individuais, centra-se no
controle de cons�tucionalidade.

127. Mister consignar que a competência do Poder Judiciário deve ser, necessariamente, desempenhada de maneira consentânea com o modelo em vigor
no Estado Brasileiro, vale dizer, com respeito às atribuições e competências exclusivas dos demais Poderes da República, sob pena de criação de tensões
ins�tucionais.  Quer isso dizer que o controle de cons�tucionalidade não é ilimitado, pelo que sua manifestação e intensidade não podem se sobrepor às
competências expressas consagradas na Lei Fundamental, a exemplo da conferida ao Presidente da República para dispor, mediante decreto, sobre orientações
para o fiel cumprimento de leis. Alerta o administra�vista José dos Santos de Carvalho Filho, in verbis:

 

“O Judiciário, entretanto, não pode imiscuir-se nessa apreciação, sendo-lhe vedado exercer controle judicial sobre o mérito administra�vo. Como bem aponta SEABRA
FAGUNDES, com apoio em RANELLETTI, se pudesse o juiz fazê-lo, “faria obra de administrador, violando, dessarte, o princípio de separação e independência dos poderes”. 79
E está de todo acertado esse fundamento: se ao juiz cabe a função jurisdicional, na qual afere aspectos de legalidade, não se lhe pode permi�r que proceda a um �po de
avaliação, peculiar à função administra�va e que, na verdade, decorre da própria lei. No mesmo sen�do, várias decisões de Tribunais já foram proferidas” (In Manual de
Direito Administra�vo, Atlas, – 30. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: 2016).

 

128. In casu, o acolhimento do pleito con�do na exordial implicaria em subs�tuição da Administração pelo Poder Judiciário no tocante à valoração intrínseca
à definição da polí�ca pública, com ofensa ao princípio da separação dos poderes.

 
II.10 - DA COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A SEGURANÇA PÚBLICA E A AUTOTUTELA PARTICULAR. AMBOS VALORES CONSTITUCIONAIS
 

129. Thomas Hobbes, em sua clássica obra “Leviatã”, asseverou que “o direito de natureza, a que os autores geralmente chamam jus naturale, é a liberdade
que cada homem possui de usar seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida; e consequentemente de
fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse fim”, pelo que o homem, afora do Estado, está em constante
situação de guerra, de todos contra todos e, por mais virtuoso que seja, seria incapaz, per se, de promover a sua própria segurança.
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130. A consolidação de um pacto social, como defende John Locke, é um marco da cessão, pelos indivíduos, de parcela de seu poder a uma en�dade
soberana (o Estado), que lhes subs�tuirá na promoção da segurança, criação de regras de conduta, defesa da propriedade, dentre outros valores.

131. Nada obstante isso, ou seja, mesmo no contexto de um Estado Democrá�co de Direito, não se pode negar que o “Estado” preservou no indivíduo
certa capacidade para pronta reação ao injusto que lhe é imputado, o que é denominado no Direito como poder de autotutela, pela acertada compreensão de que
o Poder Público não é onipresente.

132. Nesse sen�do, normas vigentes no ordenamento pátrio permitem ao indivíduo combater o esbulho atual (desforço imediato – art. 1.210, §1º, do CC-
02), promover a legí�ma defesa (art. 188, I, do CC), apreender o penhor legal (art. 1.467, I, do CC), validando a u�lização, excepcionalíssima, de armas de fogo,
consoante as disposições da Lei n° 10.826/03 e seu decreto regulamentar, em ponderação de valores como a indisponibilidade da vida e da integridade �sica dos
indivíduos, mediante ap�dão técnica e psicológica comprovadas perante o órgão competente.

133. Diferentemente do que afirma o autor, não se pretende jus�ficar teses próprias do abolicionismo penal para entregar ao par�cular, com exclusividade,
a autotutela, pela via da “vingança privada” ou mesmo do exercício arbitrário das próprias razões. Pelo contrário, o que se obje�va é demonstrar que a insuficiência
do aparelho estatal para blindar o cidadão, por 24 horas em todo o território nacional, jus�ficam mecanismos de legí�ma defesa.

134. Em úl�ma análise, a legí�ma defesa (com ou sem uso de arma de fogo) não traduz ato de “vingança privada” ou de exercício arbitrário das próprias
razões, mas a adoção de comportamento social vigilante para a exemplar aplicação das normas do ordenamento brasileiro, a fim de obstar a consumação de
eventual infração penalmente �pificada e sem prejuízo da atribuição de responsabilidade por eventuais excessos.

135. A Lei n° 10.826/03 foi objeto de validação popular, o que afasta alegações de suposta ilegi�midade da polí�ca pública por ela encampada. Ademais, a
sua cons�tucionalidade é inequívoca, seja por não haver qualquer vedação na CRFB/88 quanto à posse ou porte de armas de fogo por par�culares, seja pela
adequada interpretação dos princípios anunciados no art. 5º, caput (Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis�nção de qualquer natureza, garan�ndo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:) ou,
ainda, por ser exceção, no ordenamento pátrio, a intervenção do Estado na esfera privada.

136. Não bastasse isso, vimos que a autodeterminação individual para resis�r ao ilícito não foi completamente suprimida com a formação do Estado, sendo
legí�mo o exercício desta faculdade, ou seja, da legí�ma defesa para assegurar a inviolabilidade do direito à integridade e à vida, de forma proporcional em face do
injusto que lhe é imputado, cuja omissão pode, no limite, repercu�r em sacri�cio de direitos de forma irreversível.

137. Assim, não se há falar em violação do direito à vida ou à dignidade da pessoa humana.

 
II.11 - DOS NÚMEROS DE MORTES VIOLENTAS NO PAÍS
 

138. Como dito inicialmente,  os Decretos impugnados  apenas visam regulamentar a Lei já existente. Todas as discussões, que envolvem a mudança (ou
não) da polí�ca pública sobre armamentos, estão sendo travadas no âmbito do Projeto de Lei nº 3.723/2019 de inicia�va da Presidência da República, que tramita
atualmente na Comissão de Cons�tuição, Jus�ça e Cidadania (CCJC) do Senado Federal. 

139. Na inicial, entretanto, o autor afirma que as mudanças nos decretos impugnados resultariam, categoricamente, no aumento das mortes violentas no
Brasil. Aduz, equivocadamente, que, com a promulgação da Lei nº 10.826/2003, reduziu-se consideravelmente o número de homicídios violentos no Brasil. Colaciona
o Atlas da Violência produzido pelo Ins�tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

140. Entretanto, analisando, de�damente, os números do Atlas da Violência produzidos pelo Ins�tuto, chega-se à conclusão diametralmente oposta ao que
asseverou o Par�do Polí�co. Por este atlas, é possível notar que, mesmo com a implementação da polí�ca desarmamen�sta, as mortes violentas con�nuaram a subir
na país. Em 2003, foram registradas 36.115 mortes por arma de fogo no Brasil. Em 2017, após cerca de 14 anos da polí�ca desarmamen�sta, houve aumento
exponencial desse número, chegando 47.510 mortes por arma de fogo por ano, um aumento de cerca de 32% no período.

141. Logo, diferentemente do alegado pelo autor, não se notou redução no número de mortes violentas após a publicação da Lei nº 10.826/2003, conforme
comprova o gráfico abaixo do IPEA4:
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142. Outrossim, analisando os dados do "Monitor da Violência" (produzido pelo grupo Globo), também invocado pelo autor para tentar comprovar sua tese,
é possível notar que as mortes violentas no Brasil con�nuaram a crescer, chegando até 2018 no patamar de 48.751 homicídios dolosos5:
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143. Em 2019, entretanto, quando iniciou o mandato do atual Presidente da República, o "Monitor da Violência" registrou uma drás�ca queda no número
de homicídios dolosos no Brasil, na ordem de 22% em relação ao ano anterior, conforme gráfico abaixo6:
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144. Surpreendentemente, neste mesmo ano de 2019, em que houve redução de homicídios, ocorreu um crescimento na face de 91% na quan�dade de
armas de fogo vendidas, conforme levantamento da BBC7.

145. Ainda que se considere que quan�dade de armas de fogo vendidas em 2019 não tem relação direta com a redução das mortes violentas (hipótese até
mesmo contestável), o fato é que a quan�dade de armas de fogo na mão de cidadãos legalmente habilitados para manuseá-las, não tem relação direta com o
aumento de crimes violentos, conforme os dados apresentados acima.

146. Pode-se afirmar, com bastante tranquilidade, que o aumento da quan�dade de armas legais não representa aumento direto da quan�dade de
homicídios, bastando para isso olhar os números apresentados no ano de 2019. Em verdade, toda a problemá�ca que se criou, em torno das armas de fogo, não tem
relação com o instrumento, em si, mas sim quem as possui e qual a intenção dos usuários. É o que demonstra o gráfico abaixo8:

147. De fato, no ano de 2020, como bem ressaltou o Par�do Polí�co, houve, infelizmente, um aumento em torno de 5% dos assassinatos no Brasil.
Entretanto, tal aumento não tem relação direta com a quan�dade de armas de fogo vendidas legalmente. Como exemplo, vejamos os dados trazidos, novamente,
pelo "Monitor da Violência" em relação ao Distrito Federal9:
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148. Ou seja, em 2019, houve 408 homicídios dolosos, ao passo que, em 2020, esse número con�nuou caindo e chegou a 373, reduzindo em cerca de 9% a
quan�dade de assassinatos10: 
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149. Todavia, o Distrito Federal, nos úl�mos dois anos, foi a unidade federa�va em que os cidadãos mais compraram armas de fogo, sendo que houve um
aumento de mais de 1.114% no período de 2019 até meados de 202011:

 

150. Resta claro, portanto, que a venda legal de armas de fogo em nada impacta nas mortes violentas.

151. A grande discussão que se deve ter em relação às armas de fogo não é a quan�dade, mas sim, quem as possui e qual a intenção de usá-las. Aos
cidadãos legalmente habilitados, que comprovem preparo psicológico e técnico para o manuseio, com absoluta certeza, a arma de fogo é um produto de desporto
e de proteção pessoal. Ao criminoso é um produto de violência e de barbárie.

152. Enfim, diferentemente do alegado pelo Par�do Socialista Brasileiro não existe qualquer violação do direito à vida, tampouco da dignidade da pessoa
humana, bem com a outros bens e valores cons�tucionalmente garan�dos.

 
II.12 - DAS ASSOCIAÇÕES QUE SE DESTINAM À PRÁTICA DE TIRO. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
 

153. O Par�do Socialista Brasileiro sustenta, na inicial, que o aumento de armas e munições em posse de caçadores, a�radores e colecionadores tem como
obje�vo formar uma milícia de caráter paramilitar, o que é vedado pelo ordenamento jurídico nacional (art. 5º, XVII, da CRFB/88) - é plena a liberdade de associação
para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar).
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154. Ao contrário do que afirma o referido Par�do, os Decretos impugnados têm como obje�vo, principalmente, regulamentar e diminuir a burocracia para
os pra�cantes de �ro despor�vo, que é um esporte olímpico e, inclusive, foi a modalidade que conseguiu a primeira medalha de ouro para o Brasil em Jogos
Olímpicos (Antuérpia, 1920)11.

155. Para se conseguir comprar uma arma de fogo é necessário "inves�r tempo e dinheiro", sendo que levam meses até se conseguir todos registros e
autorizações necessários. Busca-se, com os Decretos, propiciar aos atletas brasileiros melhores condições para a prá�ca do esporte olímpico, bem como possibilitar
que esses venham a disputar as olimpíadas e alcançar medalhas para o Brasil.

156. Obviamente, não se está diante de quaisquer milícias paramilitares, mas de en�dades civis organizadas, nos termos da lei. Não é demais lembrar que
não existe nenhuma hierarquia entre os associados das en�dades de �ro, tampouco uniformes padronizados e nem menos obediência disciplinar. Não se pode,
absolutamente, querer criminalizar o cidadão pelo simples de fato de possuir um armamento para a prá�ca de esporte ou para defesa pessoal.

157. Ademais, é necessário que polí�ca de segurança pública adote a sele�vidade no emprego de recursos públicos, sobretudo nesse momento de
pandemia mundial, concentrando os esforços das polícias e forças de segurança para combater o crime organizado e o porte ilegal de arma de fogo, em detrimento de
"perseguir" cidadãos comuns que legalmente adquirem arma de fogo. Nesse sen�do, a fiscalização, o combate e a "mão forte do estado" devem pesar sobre a
criminalidade, mormente a criminalidade violenta.

158. Não se está defendendo, por óbvio, que deixe de exis�r a fiscalização de armas de fogo no Brasil, ainda que compradas legalmente, mas sim que a
maior parte dos recursos sejam des�nados para reprimir crimes violentos, e não para fiscalizar, exaus�vamente, aquisição de arma de fogo por cidadãos comuns.

 

III – CONCLUSÃO

 

159. Ante o exposto, devem ser acolhidas as preliminares apontadas a fim de que a presente Ação Direta de Incons�tucionalidade seja ex�nta sem
resolução de mérito. Sucessivamente, requer seja não conhecida a ADI.

160. Tendo a Consultoria-Geral da União solicitado informações que subsidiem a manifestação nos autos da demanda em epígrafe, sugere-se o
encaminhamento da presente Nota àquele órgão.

 

 

À consideração superior.

 

 

Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021.

 

 

RONALD FERREIRA SERRA

Subchefia de Assuntos Ins�tucionais

 

DE ACORDO.

 

NICOLE ROMEIRO TAVEIROS
Subchefe Adjunta de Assuntos Ins�tucionais Subs�tuta

 
DE ACORDO.

 
 

LÍVIA GERVÁSIO BRAGA
Subchefe Execu�va para Assuntos Jurídicos Subs�tuta

 
APROVO.

 
PEDRO CESAR NUNES F. M. DE SOUSA

Subchefe para Assuntos Jurídicos 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Disponível em h�ps://sindespe.org.br/portal/instrucao-belica-iii-qual-a-melhor-municao-a-ser-usada/
2. DANNA, Carlo. Tiro ao prato, pag. 54.
3. OLIVEIRA, Anderson Morais. Dicionário brasileiro de armamento, munição e �ro. Editora Above, 2014.
4. Disponível em h�ps://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-series/31
5. h�p://especiais.g1.globo.com/monitor-da-violencia/2018/mortes-violentas-no-brasil/?_ga=2.142056626.1874251832.1614092665-493782761.1611779027#/dados-mensais-2019
6. "h�ps://g1.globo.com/monitor-da-violencia/no�cia/2019/09/01/brasil-tem-queda-de-22percent-no-numero-de-mortes-violentas-no-1o-semestre-revela-monitor-da-violencia.ghtml"
7. h�ps://www.ita�aia.com.br/no�cia/quase-180-mil-novas-armas-de-fogo-foram-registradas-no-pais-em-2020
8. h�ps://jus.com.br/ar�gos/85412/homicidios-com-arma-de-fogo-a�ngem-menor-nivel-desde-1999
9 e 10. h�p://especiais.g1.globo.com/monitor-da-violencia/2018/mortes-violentas-no-brasil/?_ga=2.158433658.1347638907.1614168236-caf3c8bb-39c8-8cd1-023b-25bba1c71e26#/dados-mensais-2019?
mes_2019=consolidado&estado=DF&crime=Todos%20os%20crimes%20violentosIMAGEM
11. h�ps://www.metropoles.com/brasil/registro-de-novas-armas-cresce-252-no-brasil-no-df-alta-foi-de-1-114
12. h�ps://www.gov.br/pt-br/no�cias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/08/ha-100-anos-brasil-recebia-1-medalha-de-ouro-nos-jogos-
olimpicos#:~:text=H%C3%A1%20100%20anos%2C%20no%20dia,na%20hist%C3%B3ria%20dos%20Jogos%20Ol%C3%ADmpicos.

Documento assinado eletronicamente por Ronald Ferreira Serra, Assessor, em 25/02/2021, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nicole Romeiro Taveiros, Subchefe Adjunto, Subs�tuto, em 25/02/2021, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lívia Gervásio Braga, Subchefe Adjunta Execu�va, Subs�tuta, em 25/02/2021, às 18:47, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de Sousa, Subchefe, em 26/02/2021, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 2400121 e o código CRC EEA76CAA no site:  
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00692.000358/2021-24 SEI nº 2400121
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA 
CGECJ - COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTENCIOSO JUDICIAL 

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO Q, SALA 736, CEP: 70049-900, BRASÍLIA-DF TELEFONE: 61-3312-4205 / 61-2023-9621. EMAIL: CGECJ@DEFESA.GOV.BR

 
INFORMAÇÕES n. 00007/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU

 
NUP: 00692.000358/2021-24 (REF. 0048048-66.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL E OUTROS
ASSUNTOS:

 
 
Senhora Coordenadora-Geral,
 
 
I. SÍNTESE DA DEMANDA
 

1. Cuida-se do OFÍCIO n. 00048/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 22/02/2021, por meio do qual
a Consultoria da União/CGU/AGU solicita a esta Consultoria manifestação, até o dia 4 de março de 2021,
para subsidiar a elaboração de informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da
República nos autos da ADI 6675, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB Nacional.
2. Destaca-se que solicitação similar também foi encaminhada pela CGU/AGU à Consultoria Jurídica
junto ao Ministério da Justiça (OFÍCIO n. 00049/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU) e à Subchefia para Assuntos
Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República (OFÍCIO n. 00036/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU).
3. Trata-se de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de liminar, que visa
declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos dos Decretos nºs  10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, todos de 12 de
fevereiro de 2021, os quais flexibilizam as regras para aquisição e porte de armas de fogo, além de munições pela
população civil, CACs e outros profissionais.
4. De modo sintético, cumpre informar que: a) o Decreto nº 10.627/2021 alterou os Anexos I e III ao
Decreto nº 10.030, de 30/09/2019, o qual aprovara o Regulamento de Produtos Controlados; b) os Decretos nº
10.628/2021 e nº 10.629/2021 alteraram dispositivos do Decreto nº 9.845 e nº 9.846, ambos de 25/06/2019, que
regulamentam a Lei nº 10.826, de 22/12/2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro e a posse de
armas de fogo e de munição; e, por fim, c) o Decreto 10.630/2021 alterou o Decreto nº 9.847, de 25/06/2019, que
regulamenta a Lei nº 10.826, de 22/12/2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a
comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas.
5. Conforme destacado no Ofício da CGU/AGU, a parte autora aduz que as disposições dos Decretos
ora impugnados, a pretexto de regulamentarem a Lei nº 10.826/2003, representam atos normativos autônomos,
portanto aptos a serem impugnados via ADI e que, eventualmente, não sendo esse o entendimento da Corte,
poderia haver - pelo princípio da fungibilidade - o recebimento da demanda como ADPF. 
6. Segundo a inicial, os decretos em questão  representam evidente retrocesso em direitos
fundamentais, especificamente no que se refere a proteção à vida e à segurança dos cidadãos, restando, dessa
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forma, violados os princípios da reserva legal (art. 21, XXI, da CF), da legalidade (art. 5º, II, da CF), da separação
dos poderes (art. 2º da CF) e o poder regulamentar do Presidente da República (art. 84, caput, IV, da CF, uma vez
que vão em sentido diametralmente oposto à disciplina do Estatuto do Desarmamento  - Lei n. 10.826/2003),
ultrapassando a competência do Poder Executivo.
7. Refere, ainda,  grave vulneração aos direitos fundamentais expressos nos arts. 5º, caput, 227 e 230
(vida); art. 144 (segurança pública) e art. 1º, III (dignidade da pessoa humana), todos da Constituição Federal. 
8. Sustenta a ocorrência dos requisitos para a concessão da liminar.
9. Requer, assim, em sede cautelar, a suspensão dos efeitos dos supramencionados Decretos
nºs 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, todos de 12 de fevereiro de 2021, e, no mérito, a procedência integral da
demanda, com a declaração de inconstitucionalidade dos mencionados normativos.
10. Todavia, de acordo com a argumentação a seguir apresentada, restará evidenciado que a pretensão
autoral não merece prosperar.

 
II . PRELIMINARES
 
II.a) DO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR

OFENSA MERAMENTE REFLEXA/INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

11. Bem de se ver que o demandante, apesar de alegar suposta inconstitucionalidade dos Decretos
nºs  10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, de 12 de fevereiro de 2021, em verdade busca tão somente "anulá-los" sob o
argumento de que "implementaram mudanças expressivas na política nacional de armamento, facilitando de forma
desmedida o acesso a armas e munições pelos cidadãos comuns, em flagrante violação a direitos fundamentais
dispostos na Constituição Federal, bem como à legislação de regência ".
12. Frisa-se que a alegação de violação à preceitos e princípios constitucionais é construída pelo autor
de forma genérica, carecendo de identificação das normas constitucionais efetivamente violadas.
13. Resta claro que a presente pretensão poderia ser tratada no máximo como um controle de
legalidade, típico de normas secundárias e do exercício do poder regulamentar da Administração, revelando ser
meramente reflexa e indireta a suposta ofensa a normas de estatura constitucional.
14. Os atos impugnados, a toda evidência, resultam do legítimo exercício do poder regulamentar
atribuído ao Chefe do Poder Executivo Federal (art. 84, IV, CF), o qual tem por objetivo assegurar a fiel execução
de leis ordinárias, in casu, da 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.
15. É inegável que a correta aplicação de normas da Lei nº 10.826/2003 exigia regulamentação
ulterior, tanto que contempla inúmeras referências ao "regulamento desta Lei", presumindo-se a necessidade de
expedição de regulamento pelo Executivo a fim de garantir o fiel cumprimento das normas gerais nela previstas.
16. Nesse perspectiva, o Chefe do Poder Executivo Federal editou os Decretos ora impugnados,
cumprindo seu papel de especificar, de forma prática, as balizas fornecidas pelo legislador ordinário, dando
margem, ainda, a necessidade de regramentos de envergadura legislativa inferior, como as portarias, por exemplo.

17. Não há que se falar que os Decretos nºs  10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, de 12 de fevereiro de
2021, tenham  transgredido a Lei n. 10.826, de 2003. Como dito alhures, a Lei do Desarmamento delegou ao Poder
Executivo a regulamentação de aspectos específicos decorrentes da política de segurança pública eleita.
18. Os Decretos são,  portanto, atos normativos secundários, cujo fundamento de validade não se
encontra diretamente na Constituição e sim no plano da legislação infraconstitucional.
19. Em tais situações, há entendimento pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência da
Suprema Corte, no sentido de que, se houver irregularidade em Decreto ou em norma inferior, não estará
caracterizado confronto direto com a Constituição, mas desconformidade com a lei que o ato normativo se
propunha a regulamentar. 
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20. Em sede doutrinária, o Ministro Luís Roberto Barroso faz as seguintes considerações acerca do
tema:

 
a) Atos normativos secundários. Atos administrativos como decretos regulamentares,
instruções normativas, resoluções, atos declaratórios não podem validamente inovar na
ordem jurídica, estando subordinados à lei. Desse modo, não se estabelece confronto
direto entre eles e a Constituição. Havendo contrariedade, ocorrerá uma das hipóteses. (i)
ou o ato administrativo está em desconformidade com a lei que lhe cabia
regulamentar, o que caracterizaria ilegalidade e não inconstitucionalidade; (ii) ou é a
própria lei que está em desconformidade com a Constituição, situação em que ela é que
deverá ser objeto de impugnação. (BARROSO, Luís Roberto. O controle de
constitucionalidade no direito brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 204) (grifos
acrescidos)
 

21. José dos Santos Carvalho Filho também pontua que eventual vício no ato regulamentar
consubstanciará, necessariamente, crise de ilegalidade e não de inconstitucionalidade, de modo que o ajuizamento
da ação direta de inconstitucionalidade se revelará inadequado; confira-se:

 
No que se refere ao controle judicial, é preciso distinguir a natureza do conteúdo
estampado no ato regulamentar. Tratando-se de ato regulamentar contra legem, ou seja,
aquele que extrapole os limites da lei, viável será apenas o controle de legalidade
resultante do confronto do ato com a lei, ainda que tenha caráter normativo. O
Pretório Excelso já teve a oportunidade de decidir que, se a interpretação administrativa da
lei que vier a consubstanciar-se em decreto executivo divergir do sentido e do conteúdo da
norma legal, que o ato secundário pretende regulamentar, quer porque tenha este se
projetado ultra legem, quer porque tenha permanecido citra legem, quer, ainda, porque
tenha investido contra legem, a questão caracterizará, sempre, típica crise de
legalidade e não de inconstitucionalidade. Desse modo, revelar-se-á inadequado o uso
da ação direta de inconstitucionalidade, prevista no art. 102, I, a, da CF, a despeito da
referência, no dispositivo, a leis e atos normativos. (CARVALHO FILHO, José dos
Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 61) (grifos
acrescidos)

 
22. A Suprema Corte, em reiteradas decisões, considera inadmissível o uso de ação direta de
inconstitucionalidade para a impugnação de normas de caráter secundário, conforme se depreende do julgado cuja
ementa se transcreve abaixo:

 
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DECRETO Nº 41.l49/2008 DO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. NATUREZA REGULAMENTAR. ATO SECUNDÁRIO.
CONTROLE DE LEGALIDADE. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM A
VIA DA AÇÃO DIRETA.
1. Decisão denegatória de seguimento de ação direta de inconstitucionalidade por
manifesto descabimento.
2. Vocacionada ao controle da constitucionalidade das leis e atos normativos,
a ação direta de inconstitucionalidade não constitui meio idôneo para impugnar a
validade de ato regulamentar e secundário em face de legislação infraconstitucional.
Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(ADI n° 4127 AgR, Relatora: Ministra Rosa Weber, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
Julgamento em 16/10/2014, Publicação em 05/11/2014 (grifos acrescidos).
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23. No mesmo sentido, é possível citar inúmeros julgados, a exemplo da ADI 3.132, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 9/6/2006; ADI 3.928, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 9/8/2007; ADI 4.176-
AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 1º/8/2012; e ADI 2.862, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de
9/5/2008. Pela pertinência, destaca-se acórdão de relatoria do Ministro Celso de Mello:

 
ADIN - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC) - DECRETO
FEDERAL N. 861/93 - CONFLITO DE LEGALIDADE - LIMITES DO
PODER REGULAMENTAR - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.
- Se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se
em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o ato
secundário pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado ultra legem, quer
porque tenha permanecido citra legem, quer, ainda, porque tenha investido contra legem, a
questão caracterizará, sempre, típica crise de legalidade, e não
de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em conseqüência, a utilização
do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata.
- O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve
estar adstrito poderá configurar insubordinação executiva aos comandos da lei. Mesmo
que, a partir desse vício jurídico, se possa vislumbrar, num desdobramento ulterior,
uma potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-á em face
de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se
revela possível em sede jurisdicional concentrada.
(ADI 996-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 6/5/1994) (grifos acrescidos)

 
24. Assim, somente por cotejo prévio entre os Decretos ora impugnados e a Lei federal que os  ampara
(Lei nº 10.826/2003), é que se poderia cogitar de suposta violação a normas constitucionais. Essa
hipotética afronta, entretanto, seria de natureza oblíqua ou reflexa, pois o ato regulamentar não extrai seu conteúdo
diretamente do texto da Constituição.
25. Portanto, não há como sustentar que os atos regulamentares impugnados violam diretamente a
Constituição Federal. Em consequência, não é possível provocar a Suprema Corte em sede de controle
concentrado.

 
II.b) DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA

LIMINAR 
 

26. Cabe, neste ponto, expor a respeito da ausência dos pressupostos gerais para concessão da medida
liminar pleiteada.
27. Inexistente a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito (fumus boni iuris). A petição
inicial está repleta de ilações e conjecturas que apontam a ausência de verossimilhança fática (considerável grau de
plausibilidade em torno da narrativa dos fatos exposta). Além disso, inexiste plausibilidade jurídica, tendo em vista
a impossibilidade de controle jurisdicional do ato político.
28. Do mesmo modo, faltam elementos que evidenciem o perigo que a demora da prestação
jurisdicional representa para a efetividade da jurisdição (periculum in mora). A parte autora não se desincumbiu de
seu ônus de comprovar o perigo da demora conforme definido no art. 300 do CPC/2015 ("dano ou risco ao
resultado útil do processo").
29. Essencial destacar que a concessão da medida liminar nos termos pleiteados implicaria
periculum in mora inverso, pois restaria afetada a competência constitucional, comprometendo e ferindo o
princípio da separação dos Poderes.
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30. Assim, segundo corrente de ensinamento doutrinário, descabida a concessão de medida liminar
quando o afastamento do dano alegado pelo autor passa a gerar dano ao direito do réu. Nesse sentido:

 
[...] resta o imperativo e criterioso exame do requisito consubstanciado no
denominado periculum in mora inverso ou, mais especificamente, na sua "não produção",
consistente, exatamente, no afastamento, por seu turno, da eventual concretização de grave
risco de ocorrência de dano irreparável (ou de difícil reparação) contra o réu (impetrado ou
requerido), como consequência direta da própria concessão da medida liminar
eventualmente deferida ao autor (impetrante ou requerente).
"(...) considero, na verdade, que o periculum in mora existente no mandado de segurança
não é uma via de mão única. O periculum in mora é uma via de dupla direção. Há que se
atentar que, à medida que possa existir o perigo da demora ao direito do administrado,
muitas vezes pode concorrer o periculum in mora ao direito de administração" (BENZOS,
1986, p. 117-118)
"Na concessão de liminar, pela ampla discrição com que age, deve o juiz redobrar de
cautelas sopesando maduramente a gravidade e a extensão do prejuízo, alegado, que será
imposto aos requeridos (...)" (ac. unân., da 1ª Cam. do TJRS, de 26.2.85, no agr.
584.044.135, rel. des. ATHOS GUSMÃO CARNEIRO; RT 598/191)
(FRIEDE, Reis. Do periculum in mora inverso (reverso). Rio de Janeiro: Revista EMERJ,
v. 17, 2014. p. 269-270. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br)

 
III. MÉRITO
 

31. Na hipótese de serem ultrapassadas as preliminares acima expostas, passa-se à análise das razões
de mérito.

 
III.a) DO PODER REGULAMENTAR, DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA

E DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: LIMITAÇÃO DO CONTROLE JUDICIAL
 

32. A Lei nº 10.826/2003 dispõe "sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição,
sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências". Referido ato normativo
primário (geral, abstrato, fruto do Poder Legislativo) expressamente exige, em diversas oportunidades, atuação do
poder normativo ou regulamentar do Chefe do Poder Executivo. Isso porque seu cumprimento necessita,
diretamente, da atuação de diversos órgãos administrativos para aplicação de seus dispositivos, tendo em vista que
descabe à lei predeterminar exaustivamente e com minúcias a forma exata da atuação administrativa.
33. O exercício do poder regulamentar se baseia no art. 84, IV, da Constituição Federal ("Art. 84.
Compete privativamente ao Presidente da República:[...]IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução"]. É concretizado através dos decretos de
execução, atos normativos secundários (regras jurídicas gerais, abstratas e impessoais), editados em função de uma
lei, de forma a possibilitar o seu cumprimento.
34. Em verdade, o exercício do poder normativo ou regulamentar, na lição de Celso Antônio Bandeira
de Mello (Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 321), está configurado, em
nosso ordenamento, como um dever imposto ao Chefe do Poder Executivo:

 
20. Costuma-se referir à atribuição regulamentar conferida ao Chefe do Poder Executivo
designando-a como "poder regulamentar". Embora de uso corrente e moente a expressão é
infeliz. Melhor seria designar tal atribuição como "dever regulamentar", pois o que o
Chefe do Poder Executivo tem é o dever de regulamentar leis que demandam tal
providência, e não meramente um "poder" de fazê-lo.
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[...]
21. Por tais motivos, fácil é compreender-se que, se um lei depende de regulamentação
para sua operatividade, o Chefe do Executivo não pode paralisar-lhe a eficácia, omitindo-
se em expedir as medidas gerais indispensáveis para tanto [...]
 

35. Assim, o Presidente da República, amparado em sua competência constitucional (art. 84, IV, da
Constituição) e nas exigências expressas na Lei nº 10.826/2003, fez publicar, regularmente, os Decretos 10.627,
10.628, 10.629 e 10.630, de 2021,  que alteraram os Decretos 9.845, 9.846, 9.847 e 10.030, de 2019.
36. Referidos Decretos foram editados com observância estrita à legislação de regência, sem exorbitar
ou invadir a competência legislativa do Congresso Nacional. Ocorre que no exercício de sua competência, o Chefe
do Poder Executivo possui liberdade de atuação dentro dos ditames legais. O referido agente público tem uma
margem de liberdade ditada pela lei. Sobre essa questão, Celso Antônio Bandeira de Mello preceitua (Curso de
Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 426):

 
[Discricionariedade é] a margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de
que este cumpra o dever de integrar com a sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do
caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos
consagrados no sistema legal.

 
37. O exercício do poder discricionário é prerrogativa concedida ao agente público de eleger, entre
várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Logo,
o Presidente da República, ao editar os Decretos objeto da presente ADI, utilizou critério de conveniência (análise
a respeito da existência do interesse público apto a justificar a produção do ato normativo) e oportunidade (análise
sobre a partir de qual instante o interesse público, reconhecido no juízo de conveniência, deve ser satisfeito),
discernindo, no exercício de seu dever-poder regulamentar, "como" e "quando" agir.
38. O poder discricionário encontra-se enraizado em dois dos elementos dos atos administrativos
(objeto e motivo), o que se costuma denominar de mérito administrativo. Objeto é o resultado prático do ato, é a
alteração no mundo jurídico que ocorre com a prática do ato, sendo aquilo que o ato declara, enuncia, certifica,
autoriza, modifica. Já o motivo é a situação de fato ou de direito que leva o agente a agir.
39. Ao editar os Decretos ora combatidos, o Chefe do Executivo exerceu seu poder discricionário na
fixação do objeto regulamentado, respeitando os limites legais impostos. A petição inicial da ADI apresenta uma
série de ilações acerca de inconstitucionalidades nas normas impugnadas, contudo, em verdade, o que pretende é
abater o exercício do poder discricionário do Presidente da República.
40. Do mesmo modo, quanto aos motivos para edição dos Decretos, o autor pretende derrubar tais atos
normativos secundários sem apontar efetiva e direta ofensa a dispositivos constitucionais, fazendo-o de forma
genérica, relativamente à princípios constitucionais e à direitos fundamentais, objetivando, mais uma vez, tolher o
desempenho do poder discricionário regularmente desempenhado.
41. Cabe destacar que a Secretaria-Geral da Presidência da República publicou em 12/02/2021 matéria
que expõe o objeto, o motivo e a finalidade dos Decretos combatidos na ADI, revelando a utilização regular dos
poderes normativo e discricionário do Chefe do Poder Executivo:

 
Governo altera decretos sobre uso de armas
Medida desburocratiza procedimentos, aumenta clareza sobre regulamentação, reduz
discricionariedade de autoridades e dá garantia de contraditório e ampla defesa 
Edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira (12) traz um pacote de alterações
dos Decretos n.º 9.845, 9.846, 9.847 e 10.030, de 2019, que regulamentam a Lei n.º
10.826, de 22 de dezembro de 2003, também conhecida como Estatuto do
Desarmamento.Tomando como premissa a necessidade de observar os limites
estabelecidos pela Lei n.º 10.826, de 2003, os decretos, em resumo, propõem uma série de
medidas destinadas a desburocratizar procedimentos; aumentar a clareza das normas que

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

AD
I 6

67
5

Em
: 0

4/
03

/2
02

1 
- 0

7:
28

:5
0



03/03/2021 https://sapiens.agu.gov.br/documento/582583036

https://sapiens.agu.gov.br/documento/582583036 7/18

regem a posse e porte de armas de fogo e a atividade dos colecionadores, atiradores e
caçadores (CACs); reduzir a discricionariedade de autoridades públicas na concessão de
posse e porte de armas; ampliar as garantias de contraditório e ampla defesa dos
administrados; e adequar o número de armas, munições e  recargas ao quantitativo
necessário ao exercício dos direitos individuais e ao cumprimento da missão  institucional
das categorias autorizadas a terem posse e porte de armas pela Lei.
 
Decreto n.º 9.845
Nessa linha, a proposta de alteração do Decreto n.º 9.845, de 2019, basicamente permite
que as pessoas autorizadas pela Lei 10.826/2003 possam adquirir até seis armas de uso
permitido, podendo as carreiras que dependem da posse e do porte de armas para o
exercício de suas funções, como Forças Armadas, Polícias e membros da Magistratura e do
Ministério Público, adquirirem mais duas armas de uso restrito.
 
Decreto n.º 9.846
As principais inovações ao Decreto n.º 9.846, de 2019, que regulamenta o registro, o
cadastro e a aquisição de armas de fogo por parte dos colecionadores, atiradores e
caçadores (CACs) são:
*Esclarecimento das condições exigidas para a aquisição de arma de fogo por um CAC (25
anos, capacidade técnica e aptidão psicológica atestada por psicólogo com registro no
CRP);
*Desburocratização de procedimentos, por exemplo, agora sendo possível num mesmo
processo administrativo obter Certificado de Registro, obter o Certificado de Registro de
Arma de Fogo e de Guia de Tráfego, economizando tempo dos desportistas e recursos
públicos. Também será possível substituir o laudo de capacidade técnica por atestado de
habitualidade, dado pela entidade de tiro quando o desportista tem frequência mínima de
seis jornadas, durante o ano, em estande de tiro;
*Permissão para que atiradores adquiram até 60 armas e caçadores até 30, só sendo exigida
autorização do Exército Brasileiro, quando superar essa quantidade; 
*Elevação da quantidade anual que o desportista pode adquirir de insumo para recarga de
cartuchos (2000 para armas de uso restrito e 5000 mil para armas de uso permitido
registradas em seu nome).  A justificativa para este aumento é que os calibres restritos
ainda são muito utilizados pelos atiradores e caçadores, nas competições com armas longas
raiadas, assim como nas atividades de caça.  Um competidor facilmente realiza 500 tiros
por mês, somente em treinamentos, de modo que as 1.000 unidades de munição e insumos
para recarga atualmente previstas não são suficientes nem para participar do Campeonato
Brasileiro, que são 10 etapas ao longo do ano;
*Garantia aos CACs do direito de transportar as armas utilizadas, por exemplo, em
treinamentos, exposições e competições, por qualquer itinerário entre o local da guarda e o
local da realização destes eventos.
 
Decreto n.º 9.847
Por sua vez, as alterações ao Decreto n.º 9.847, de 2019, que regulamenta o porte de arma
de fogo, objetivaram: a) permitir que os profissionais com armas registradas no SIGMA
(sistema gerenciado pelo Exército) pudessem usar estas armas na aplicação dos testes
necessários à emissão de laudos de capacidade técnica; b) estabelecer parâmetros para a
análise do pedido  de concessão de porte de armas, cabendo à autoridade pública levar em
consideração  as circunstâncias fáticas do caso, as atividades exercidas e os critérios
pessoais descritos pelo requerente, sobretudo aqueles que demonstrem risco à sua vida ou
integridade física, e justificar eventual indeferimento; c) permitir que categorias com
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direito a porte portem armas de atirador desportivo; d) clarificar as categorias com
possibilidade de uso de armas pessoais em serviço, o rol de instrutores e instituições
(Tribunais e MP) que podem expedir laudo de capacidade técnica e da relação de
instituições que podem solicitar ao Exército a aquisição e importação de produtos
controlados de uso restrito (Tribunais, MP e Receita Federal); e) conferir à aprovação, pelo
Exército, do planejamento estratégico para aquisição de armas, munições e produtos
controlados de uso restrito de Instituições de Segurança Pública o efeito de autorização de
aquisição ou importação de armas;  f) estabelecer o prazo de 60 dias úteis para o Exército
avaliar  esse planejamento estratégico, implicando a ausência de manifestação em
autorização tácita; e f) estabelecer um procedimento para a doação das armas apreendidas
às Forças Armadas e Instituições de Segurança Pública, só sendo destruídas quando
inservíveis.
Decreto n.º 10.030
Por fim, as principais inovações à regulamentação dos produtos controlados pelo Exército
(objeto do Decreto n.º 10.030, de 2019) são: a) a desclassificação de alguns produtos como
PCEs; b) a dispensa da necessidade de registro junto ao Exército dos comerciantes de
armas de pressão (como armas de chumbinho); c) a regulamentação da  atividade dos
praticantes de tiro recreativo; d) a possibilidade da Receita Federal e dos CACs
solicitarem autorização para importação de armas de fogo e munição; e) a atribuição clara
da competência do Exército para regulamentar a atividade das escolas de tiro, do instrutor
de tiro desportivo e  seu apostilamento; f) a autorização do colecionamento de armas de
uso restrito automáticas com mais de 40 anos de fabricação e semiautomáticas; e g) a
ampliação das garantias de contraditório e ampla defesa dos administrados, quando, por
exemplo, deixa expressa a necessidade de motivação e fundamentação para a suspensão de
atividades com produtos controlados.A respeito do tiro recreativo, de acordo com as
alterações que estão sendo propostas Decreto n.º 10.030, de 2019, esta prática ocorrerá,
quando for realizada sem habitualidade, nas dependências de uma escola ou entidade de
tiro, com o acompanhamento de um instrutor de tiro, sob a responsabilidade do instrutor,
entidade ou escola.
Segurança pública
Percebe-se, assim, que o pacote de alterações dos decretos de armas compreende um
conjunto de medidas que, em última análise, visam materializar o direito que as pessoas
autorizadas pela lei têm à aquisição e ao porte de armas de fogo e ao exercício da atividade
de colecionador, atirador e caçador, nos espaços e limites permitidos pela lei. Tudo isso
através da desburocratização de procedimentos; do aumento da clareza da regulamentação,
da redução da discricionariedade de autoridades e da garantia do contraditório e ampla
defesa (o que também aumenta a segurança jurídica das pessoas), além da facilitação do
acesso de instituições de segurança pública, como as polícias, e de garantia do Estado
Democrático de Direito, como o Judiciário e o Ministério Público, aos instrumentos de
trabalho indispensáveis ao cumprimento de sua função institucional, estando as propostas,
posto isto, a serviço da melhoria da segurança pública, valor tão caro aos brasileiros e
brasileiras.

 
42. Entendendo finalidade como o bem jurídico objetivado pelo ato, percebe-se que a Administração
Pública federal alcança a finalidade a que se propôs (desburocratização de procedimentos, maior clareza sobre
regulamentação, redução de discricionariedade de autoridades e garantia de contraditório e ampla defesa) com a
edição dos Decretos combatidos. Descabida suposição de desvio de finalidade, pois o Presidente da República, no
estrito uso de sua competência constitucional, praticou os atos reclamados pela norma jurídica primária, na busca
de finalidade estritamente legal, haja vista inexistir desacordo entre a finalidade dos atos (Decretos) e a finalidade
da lei (Lei nº 10.826/2003).
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43. Há matérias tratadas em diplomas legais que exigem, em determinados casos, maior especificação
e detalhamento, bem como formas de melhor operacionalização por parte da regulamentação pelo Poder
Executivo, uma vez que o legislador não pode prever e regular todas as situações abarcadas por determinada
norma.
44. Nesse diapasão, a doutrina reconhece ser legítimo ao Poder Executivo adotar medidas necessárias
de natureza normativa com certa margem de discricionariedade administrativa, quando essencial para dar
cumprimento às obrigações que lhe foram impostas pela Constituição e demais normas legais.
45. Cabe, em reforço, trazer os ensinamento de Torres Silva Faber (A Flexibilização da Legalidade no
Direito do Estado, Editora Renovar, 2012, p. 123-124):

 
A transferência à Administração da tarefa regulatória dá-se pela maior proximidade de
questões fáticas que ao direito cumpre regular, sendo claro que suas formas de atuação
jurídica são mais dinâmicas e flexíveis, além de capazes de lidar com normatização
necessariamente prospectiva. É assim que o poder regulamentar da Administração ganha
maior espaço na interpretação, ponderação e concretização das normas emanadas pelo
Legislativo, muitas delas principiológicas, e com isso a rápida resposta à multiplicidade de
situações distintas e à adaptação ao incerto e imprevisto.
 

46. Assim, a impossibilidade de o legislador determinar todas as situações específicas na norma faz
com que sejam abertas zonas de indefinições e conceitos indeterminados que demandam do administrador a sua
concretude quando da sua regulamentação, através de critérios técnicos e de mérito administrativo, sem que com
isso represente qualquer ferimento ao princípio da legalidade.
47.  Não se pode olvidar que os atos administrativos discricionários estão sujeitos ao controle judicial
tanto em seu motivo quanto em seu objeto. Por outro lado, sabe-se que tal controle deve ficar adstrito ao plano da
legalidade, sem incursão sobre o mérito, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes
(art. 2º da CF). Não compete, portanto, ao Poder Judiciário a regulamentação da lei, que tem pertinência direta com
a vontade administrativa dentro de uma política eleita pelos órgãos competentes.
48. Portanto, as argumentações trazidas na inicial não têm o condão de afastar a presunção de
legitimidade dos Decretos. Pretende o autor, com efeito, que o Poder Judiciário, em evidente afronta ao princípio
republicano da separação de poderes, interfira no poder discricionário do Presidente da República, exercido com
respeito aos princípios das legalidade e constitucionalidade.
49. Nesse sentido, Antônio Carlos Cintra do Amaral (Teoria do Ato Administrativo, Belo Horizonte:
Fórum, 2008, p. 116):

 
Ao órgão de controle compete verificar se, no caso concreto, a solução de aplicação
escolhida pelo agente administrativo foi razoável ou desarrazoada. Se razoável, a ato
praticado foi legal. Se desarrazoada, o ato foi ilegal, devendo ser sancionado com
anulação.
Não lhe compete emitir juízo sobre a solução que lhe pareça ser "a mais razoável". Se
o fizer, estará extrapolando os limites da função que lhe é atribuída pelo ordenamento
jurídico. Não lhe cabe administrar, e sim julgar.
No momento em que ultrapassa esse limite, o órgão de controle gera insegurança
jurídica. O administrador deixa de buscar, dentro da legalidade, a solução de aplicação
que melhor atenda aos interesses públicos sob sua guarda. Porque não sabe o que o órgão
de controle faria em seu lugar!
É incompatível com o regime democrático a existência de uma Administração Pública
cujos atos não sejam passiveis de controle. Mas igualmente não pode existir uma
Administração Pública séria, competente e responsável sem que haja uma
delimitação clara entre as funções de administrar e de julgar.
(Destaques acrescidos)
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III.b) DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA PÚBLICA: NÃO ESTABELECE QUALQUER

IMPEDIMENTO À SEGURANÇA PROMOVIDA PELO INDIVIDUO NA PROTEÇÃO DOS SEUS
DIREITOS FUNDAMENTAIS, DESDE QUE SOB O CONTROLE DO ESTADO

 
50. O termo “segurança” expresso por diversas vezes no texto constitucional  tem vários sentidos. José
Afonso da Silva, inclusive, sustenta que na teoria jurídica a palavra segurança “assume o sentido geral de garantia,
proteção, estabilidade de situação ou pessoa em vários campos, dependente do adjetivo que a qualifica".  (SILVA,
José Afonso da. in Comentário contextual à Constituição. 6ª ed., atual. até a EC 57, de 18.12.2008. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 635).
51. A primeira acepção do termo segurança no texto constitucional seria como um direito individual
do cidadão, e encontra-se estabelecido no art. 5º:

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

 
52. O dispositivo supracitado trata da “inviolabilidade do direito à segurança”, o fazendo dentro do
título denominado de “Direitos e Garantias Fundamentais”. Desse modo, como evidencia a cláusula constitucional
mencionada, e o contexto em que inserida, temos que a inviolabilidade à segurança ali ventilada se dá em caráter
individual. Neste primeiro aspecto o direito à segurança se caracteriza como direito individual oponível a terceiros,
decorrente diretamente, dentre outros, do direito à liberdade e à vida.
53. Ainda de acordo com o doutrinador José Afonso da Silva, o direito à segurança insculpido no art.
5º  da CF, constitui um conjunto de garantias ao indivíduo, senão vejamos:

 
“(...), no entanto, não impede que ele seja considerado um conjunto de garantias – natureza
que, aliás, se acha ínsita no termo ‘segurança”. Efetivamente, esse conjunto de direitos
aparelha situações, proibições, limitações e procedimentos destinados a assegurar o
exercício e o gozo de algum direito individual fundamental (intimidade, liberdade pessoal
ou incolumidade física ou moral): segurança das relações jurídicas (art. 5º, XXXVI),
segurança do domicílio (art. 5º, XI), segurança das comunicações pessoais (art. 5º, IV) e
segurança em matéria penal e processual penal (art. 5º, XXXVII-XLVII)". 
(SILVA, José Afonso da. op cit. p. 72).

 
54. Não por outro motivo que foi desenvolvida a ideia de legítima defesa ou mesmo o direito de o
individuo repelir a injusta agressão a sua propriedade.
55. Outra acepção do termo segurança extraído do texto constitucional, seria a segurança como direito
social. Vejamos:

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

 
56. Como direito social, entende-se a segurança como o direito de ter uma convivência harmônica dos
indivíduos na sociedade de modo que  permita o exercício de seus direitos e atividades sem prejudicar o outro. É
a precisa lição de José Afonso da Silva:

 
No artigo 5º a segurança aparece, sobretudo, como garantia individual, como vimos antes.
Aqui, segurança é definida como espécie de direito social. Portanto, há de se falar de outra
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forma de direito. Como direito social, a segurança é especialmente a obtenção de uma
convivência social que permita o gozo de direitos e o exercício de atividades sem
perturbação de outrem. Vale dizer, direito à segurança, no artigo 6º, prende-se ao conceito
de segurança pública.

 
57. Conforme se pode observar, o direito à segurança previsto no art. 6º da Carta Magna encontra-se
atrelado ao conceito de segurança pública.
58. Por último e ainda nesta perspectiva surge o artigo 144 da Constituição Federal, o qual estabelece
que a segurança pública é dever do estado:

 
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

 
59. A análise destes últimos dois dispositivos constitucionais (art. 6º e 144) denotam que a plena
efetivação do direito à segurança pública depende de uma atuação do Estado através da eficiente prestação do
“serviço de segurança pública”. No entanto, as regras estabelecidas acima não impossibilitam que o cidadão
promova sua autodefesa com os meios regulares existentes diante de uma injusta agressão que atente contra sua
vida, integridade pessoal, por exemplo, como explicado acima.
60. Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello destaca (Direitos Fundamentais e Arma de Fogo.
Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº. 4,
outubro/novembro/dezembro, 2005):

 
Se, em tais circunstâncias, o Poder Público se abalançasse a despojá-lo (o indivíduo) de
meios de defesa própria estaria atentando à força aberta contra os ditames constitucionais
assecuratórios dos direitos à vida, à integridade física, a dignidade pessoal e à proteção do
patrimônio

 
61. Se ao indivíduo há de ser garantido o direito de defender seus direitos fundamentais, é inabalável a
conclusão de que não pode ser proibida, nos termos da Lei 10.826/2003 e sua regulamentação, a comercialização e
a posse de armas de fogo. Ainda de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello (Direitos Fundamentais e Arma
de Fogo. Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº. 4,
outubro/novembro/dezembro, 2005): 

 
A Constituição Brasileira, não autoriza a que seja legalmente qualificado como criminoso,
e muito menos como sujeito eventual à pena de reclusão, o cidadão que tente defender a
própria vida, o patrimônio, a honra, a dignidade ou a incolumidade física de sua mulher e
filhos usando de meios proporcionais aos utilizados por quem busque inflingir-lhes estes
sofrimentos, humilhações ou eliminação de suas existências ou então que simplesmente se
aprovisione de tais meios, na esperança de impedir que ele ou seus familiares sejam
atemorizados, agredidos, e eventualmente vilipendiados. Logo, é grosseiramente
inconstitucional a lei que para eles concorra ou que abique direta ou indiretamente em tais
resultados.
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III.c) DA REGULAR TRAMITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE DECRETOS NO ÂMBITO

DO MINISTÉRIO DA DEFESA
 

62. Convém, ainda, destacar que, no âmbito deste Ministério da Defesa e relevadas as competências
desta Pasta quanto à matéria objeto dos normativos impugnados, os projetos que culminaram na publicação
dos Decretos nºs 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, de 2021, seguiram todos os trâmites legais e administrativos
pertinentes à espécie, tendo a regularidade formal e material sido atestadas por Pareceres técnicos e, também,
quanto à aspectos atinentes à juridicidade dos atos, por Pareceres desta CONJUR-MD. Veja-se:

 
a) Processo administrativo de NUP 60041.000219/2021-97
Objeto:  proposta de decreto (e correspondente Exposição de Motivos Interministerial) que colima

alterar o Decreto nº 9.846, de 25 de junho de 2019, o qual dispõe sobre o registro, o cadastro e a aquisição de
armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores.

Manifestação jurídica: PARECER n. 00097/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU, de onde se pode
extrair:

 
[...]
4. Não é demasiado rememorar que, nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº
73/1993, as atribuições deste órgão de assessoramento jurídico abarcam apenas o exame
dos aspectos jurídicos afetos à minuta da proposição e ao direito que lhe serve de arrimo,
ficando abstraídas as questões técnicas, bem como as relativas à conveniência e à
oportunidade (Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas).
5. De plano, observa-se que as alterações a serem implementadas no Decreto nº 9.846, de
2019, são relacionadas aos aspectos técnicos ou discricionários que permeiam a temática
veiculada na norma originária. São, em síntese, modificações que têm em vista racionalizar
procedimentos.
[...]
16. Antevista a possibilidade e a licitude do objeto, avança-se sobre a análise dos demais
elementos dos atos administrativos, gênero que congloba os atos normativos.
17. A forma do ato encontra amparo no princípio da simetria das formas, apresentado pela
mais autorizada doutrina nos seguintes termos (Rafael Carvalho Rezende de Oliveira,
Curso de Direito Administrativo, 8ª edição, Ed. Método):
A eventual alteração ou revogação do ato administrativo, por razões de conveniência e de
oportunidade, devem observar o princípio da simetria das formas (princípio do
paralelismo oi da homologia das formas). Ou seja; a forma utilizada na edição do ato
deve ser a mesma usada para sua alteração ou revogação)
18. A regularidade do procedimento - que se inclui no elemento forma - também foi até
aqui observada. Com efeito, os autos foram encaminhados a esta Consultoria Jurídica
para a elaboração do parecer jurídico, enquanto que o Comando do Exército foi instado a
produzir o parecer de mérito, de modo a instruir os autos com os documentos previstos no
art. 30 do Decreto nº 9.191, de 2017:
"Art. 30. Serão enviados juntamente à exposição de motivos, além de outros documentos
necessários à sua análise:
I - a proposta do ato normativo;
II - o parecer jurídico;
III - o parecer de mérito; e
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IV - os pareceres e as manifestações aos quais os documentos de que tratam os incisos II e
III façam remissão."
19. A competência do Presidente da República para editar o ato normativo alterador é
extraída no art. 84, IV, da CRFB/88. Já a competência do Ministro de Estado da Defesa
para encaminhar a proposição tem amparo no art. 87, I, também da Carta Constitucional.
20. O motivo é explicitado no Parecer de Mérito, bem como na Exposição de Motivos,
merecendo transcrição o seguinte excerto:
"2.     O novo texto normativo visa a aprimorar a regulamentação da Lei nº 10.826, de
2003, no que tange às regras e procedimentos para o registro, o cadastro e a aquisição de
armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores, de modo a tornar mais
ágil a prestação, pelo Estado, desse serviço público aos cidadãos, sem que haja
comprometimento da segurança da sociedade.
3.     Além disso, estão sendo uniformizadas as definições de armas de fogo e de munições
previstas nos decretos que regulamentam a Lei nº 10.826, 2003, permitindo assim sua
aplicação de forma padronizada, conforme os parâmetros estabelecidos no Regulamento
de Produtos Controlados, aprovado pelo Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019.
4.      Com essas medidas, pretende-se tornar o processo de registro, cadastro e aquisição
de armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores menos burocrático,
facilitando para o cidadão a comprovação do cumprimento dos requisitos legais. Para
isso, serão utilizados os recursos de tecnologia da informação e comunicações,
permitindo-se a apresentação de requerimentos pelos interessados de forma eletrônica, o
que vai ao encontro da Estratégia de Governo Digital."
21. Por fim, a presença da finalidade pública decorre da presunção de que as alterações não
almejam satisfazer interesses privatísticos, mas sim melhor atender aos anseios da
sociedade.
22. Quanto à legística, verifica-se que a proposta atende, de modo geral, às disposições da
Lei Complementar nº 95, de 1997, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis, e do Decreto nº 9.191, de 2017, que a regulamenta.
23. De todo modo, entende-se que eventuais alterações formais no texto poderão ser
efetuadas no âmbito da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da
Presidência da República.
[...]

 
b) Processo administrativo de NUP 60041.000220/2021-11
Objeto:  proposta de decreto (e correspondente Exposição de Motivos Interministerial) que colima

alterar o Anexo I ao Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2020, que aprova o Regulamento de Produtos
Controlados.

Manifestação jurídica: PARECER n. 00096/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU, de onde se pode
extrair:

 
[...]
2. A motivação para a intentada alteração da norma vem apresentada na minuta de
Exposição de Motivos Ministerial, da qual se colhe:
2.    A fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército (PCE) tem a finalidade
precípua de contribuir para a segurança da sociedade, estando, ainda, relacionada às
ações da Estratégia Nacional de Defesa e ao acompanhamento da evolução técnico-
científica da indústria de defesa. Sua origem remonta ao Decreto nº 24.602, de 6 de junho
de 1934, que trata da instalação e fiscalização de fábricas e comércio de armas,
munições, explosivos, produtos químicos agressivos e matérias correlatas, o qual foi
recepcionado pela Constituição da República de 1988 com o status de lei federal.
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3.  O decreto ora proposto visa a aprimorar as disposições do Decreto 10.030, de 2003, de
modo a não criar entraves desnecessários à execução de atividades econômicas pelos
particulares. Pretende-se, com a medida, tornar mais ágil a prestação, pelo Estado, desse
serviço público aos cidadãos, sem que haja comprometimento da segurança da sociedade,
observando-se, ainda, as prescrições da 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, define crimes e dá outras providências.
4.   Dessa forma, deixarão de ser classificados como Produto Controlado pelo Comando
do Exército – PCE diversos materiais que, por não oferecerem grande risco à
coletividade, prescindem de um controle mais restritivo, o que permitirá ao Comando do
Exército se voltar à fiscalização daqueles produtos com maior potencial lesivo.
5.    Além disso, estão sendo uniformizadas as definições de armas de fogo e de munições
previstas nos decretos que regulamentam a Lei nº 10.826, 2003, possibilitando sua
aplicação de forma padronizada.
6.    Por fim, a proposta facilita a prática do tiro recreativo e desportivo, em
estabelecimentos credenciados e mediante acompanhamento por pessoas qualificadas,
facilitando para o cidadão a capacitação para o manuseio de armas de fogo, sem que haja
comprometimento da segurança da sociedade.
[...]
5. Não é demasiado rememorar que, nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº
73/1993, as atribuições deste órgão de assessoramento jurídico abarcam apenas o exame
dos aspectos jurídicos afetos à minuta da proposição e ao direito que lhe serve de arrimo,
ficando abstraídas as questões técnicas, bem como as relativas à conveniência e à
oportunidade (Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas).
6. Em primeiro plano, é prudente destacar que significativa parte das alterações ora
propostas são de índole técnica, pautadas nas expetises do Comando do Exército, órgão
que exerce o poder de polícia sobre os produtos controlados, a teor do art. 24 da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003.
7. De um lado, sopesa-se o risco das atividades que envolvem o uso de produtos
controlados e, de outro, o grau de fiscalização que sobre eles deve ser exercida, sem que
daí resulte em entrave ou obstáculo para a aquisição, transporte e comercialização desses
insumos.
[...]
42. A regularidade do procedimento - que se inclui no elemento forma - também foi até
aqui observada. Com efeito, os autos foram encaminhados a esta Consultoria Jurídica
para a elaboração do parecer jurídico, enquanto que o Comando do Exército foi instado a
produzir o parecer de mérito, de modo a instruir os autos com os documentos previstos no
art. 30 do Decreto nº 9.191, de 2017:
"Art. 30. Serão enviados juntamente à exposição de motivos, além de outros documentos
necessários à sua análise:
I - a proposta do ato normativo;
II - o parecer jurídico;
III - o parecer de mérito; e
IV - os pareceres e as manifestações aos quais os documentos de que tratam os incisos II e
III façam remissão."
43. A competência do Presidente da República para editar o ato normativo alterador é
extraída no art. 84, caput, IV, e VI, alínea “a” da CRFB/88, devidamente mencionados no
preâmbulo da minuta. Já a competência do Ministro de Estado da Defesa para encaminhar
a proposição tem fincas no art. 87, I, também da Carta Constitucional.
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44. Finalmente, a presença da finalidade pública decorre da presunção de que as alterações
não almejam satisfazer interesses privatísticos, mas sim melhor atender aos anseios da
sociedade.
[...]

 
c) Processo administrativo de NUP 60041.000221/2021-66
Objeto: proposta de decreto que colima alterar o Decreto nº 9.845, de 25 de junho de 2019, o qual

dispõe sobre a aquisição, o cadastro, o registro e a posse de armas de fogo e de munição.
Manifestação jurídica: PARECER n. 00099/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU, de onde se pode

extrair:
 

[...]
4. Não é demasiado rememorar que, nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº
73/1993, as atribuições deste órgão de assessoramento jurídico abarcam apenas o exame
dos aspectos jurídicos afetos à minuta da proposição e ao direito que lhe serve de arrimo,
ficando abstraídas as questões técnicas, bem como as relativas à conveniência e à
oportunidade (Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas).
5.De plano, observa-se que as alterações a serem implementadas no Decreto nº 9.845, de
2019, são relacionadas aos aspectos técnicos e/ou discricionários que permeiam a temática
veiculada na norma originária. São, em síntese, modificações que tem em vista
desburocratizar procedimentos, mediante a dispensa de diversas medidas até aqui exigidas.
[...]
12. Vale a nota de que, primo ictu oculi, o dispositivo estabelece discrimen razoável,
pautado na profissão daqueles que poderão adquirir armas de fogo e munição. Partirá a
norma da premissa de que os múnus desempenhados por determinados agentes públicos
podem representar incremento na sua necessidade por armas de fogo, o que naturalmente
reverbera nos quantitativos a eles reservados pelo decreto, sem que daí resulte condenável
violação ao princípio da isonomia.
13. Bernardo Gonçalves Fernandes cita as lições do professor Celso Antônio Bandeira de
Mello para apresentar quatro elementos identificadores da discriminação lícita, os quais se
fazem presentes na hipótese (Fernandes, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito
Constitucional – 12 ed. rev. atual. e ampl. Ed. Jus Podium, 2020. p. 547):
1º) a diferenciação não pode atingir apenas uma pessoa;
2ª) as situações (ou pessoas) a serem diferenciadas pela norma jurídica devem ser de fato
distintas (isto é, apresentarem características diferenciadas);
3º) deve existir, abstratamente, uma lógica entre os fatos diferenciais e a distinção
estabelecida pela norma jurídica;
4ª) concretamente, o vínculo de correlação deve ser pertinente em razão de interesses
constitucionais protegidos, tendo em vista para tanto o “bem público”.
[...]
27. A regularidade do procedimento - que se inclui no elemento forma - também foi até
aqui observada. Com efeito, os autos foram encaminhados a esta Consultoria Jurídica
para a elaboração do parecer jurídico, enquanto que o Comando do Exército foi instado a
produzir o parecer de mérito, de modo a instruir os autos com os documentos previstos no
art. 30 do Decreto nº 9.191, de 2017:
"Art. 30. Serão enviados juntamente à exposição de motivos, além de outros documentos
necessários à sua análise:
I - a proposta do ato normativo;
II - o parecer jurídico;
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III - o parecer de mérito; e
IV - os pareceres e as manifestações aos quais os documentos de que tratam os incisos II e
III façam remissão."
28. A competência do Presidente da República para editar o ato normativo alterador é
extraída no art. 84, caput, IV, e VI, alínea “a” da CRFB/88, devidamente mencionados no
preâmbulo da minuta. Já a competência do Ministro de Estado da Defesa para encaminhar
a proposição tem fincas no art. 87, I, também da Carta Constitucional.
29. O motivo é desnudado no Parecer de Mérito, bem como na Exposição de Motivos.
30. Por fim, a presença da finalidade pública decorre da presunção de que as alterações não
almejam satisfazer interesses privatísticos, mas sim melhor atender aos anseios da
sociedade.
[...]

 
d) Processo administrativo de NUP 60041.000218/2021-42
Objeto: proposta de decreto que colima alterar o Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, o qual

dispõe sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre
o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas

Manifestação jurídica: PARECER n. 00100/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU, de onde se pode
extrair:

 
[...]
4. Não é demasiado rememorar que, nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº
73/1993, as atribuições deste órgão de assessoramento jurídico abarcam apenas o exame
dos aspectos jurídicos afetos à minuta da proposição e ao direito que lhe serve de arrimo,
ficando abstraídas as questões técnicas, bem como as relativas à conveniência e à
oportunidade (Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas).
5. De plano, observa-se que as alterações a serem implementadas no Decreto nº 9.847, de
2019, são relacionadas aos aspectos técnicos ou discricionários que permeiam a temática
veiculada na norma originária. São, em síntese, modificações que têm em vista racionalizar
procedimentos.
[...]
 
26. Antevista a possibilidade e a licitude do objeto, avança-se sobre a análise dos demais
elementos dos atos administrativos, gênero que congloba os atos normativos.
27. A forma do ato encontra amparo no princípio da simetria das formas, apresentado pela
mais autorizada doutrina nos seguintes termos (Rafael Carvalho Rezende de Oliveira,
Curso de Direito Administrativo, 8ª edição, Ed. Método) :
A eventual alteração ou revogação do ato administrativo, por razões de conveniência e de
oportunidade, devem observar o princípio da simetria das formas (princípio do
paralelismo oi da homologia das formas). Ou seja; a forma utilizada na edição do ato
deve ser a mesma usada para sua alteração ou revogação)
28. A regularidade do procedimento - que se inclui no elemento forma - também foi até
aqui observada. Com efeito, os autos foram encaminhados a esta Consultoria Jurídica
para a elaboração do parecer jurídico, enquanto que o Comando do Exército foi instado a
produzir o parecer de mérito, de modo a instruir os autos com os documentos previstos no
art. 30 do Decreto nº 9.191, de 2017:
"Art. 30. Serão enviados juntamente à exposição de motivos, além de outros documentos
necessários à sua análise:
I - a proposta do ato normativo;
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II - o parecer jurídico;
III - o parecer de mérito; e
IV - os pareceres e as manifestações aos quais os documentos de que tratam os incisos II e
III façam remissão."
29. A competência do Presidente da República para editar o ato normativo alterador é
extraída no art. 84, IV, da CRFB/88. Já a competência do Ministro de Estado da Defesa
para encaminhar a proposição tem amparo no art. 87, I, também da Carta Constitucional.
30. O motivo é explicitado no Parecer de Mérito, bem como na Exposição de Motivos.
31. Por fim, a presença da finalidade pública decorre da presunção de que as alterações não
almejam satisfazer interesses privatísticos, mas sim melhor atender aos anseios da
sociedade.
[...]

 
 

63. Há que se ressaltar que os aspectos relacionados ao mérito dos atos, adstrito, in casu,
à competência específica do Comando do Exército, foram analisados no âmbito desse Comando. Os termos
da análise/manifestação do Exército encontram-se sintetizados na NOTA TÉCNICA Nº 069-2021-
VCh/AssApAsJurd, da lavra do Estado-Maior do Exército, e na NOTA TÉCNICA Nº 02/2021-DFPC, da Diretoria
de Fiscalização de Produtos Controlados, ambas datadas de 12/02/2021.
64. De feito, os Decretos nºs 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, de 12/02/2021, não padecem, pois, de
qualquer vício formal a ensejar sua inconstitucionalidade. Como dito anteriormente, o autor da presente ADI
busca indevida interferência jurisdicional em questões técnicas da Administração Pública, bem como nas relativas
à conveniência e à oportunidade na edição dos referidos atos normativos secundários.

 
IV - CONCLUSÃO
 

65. Assim, pugna-se pelo indeferimento total do pedido da parte autora consistente no "recebimento
e processamento da presente ADI ou, subsidiariamente, o seu recebimento como ADPF, em observância aos
princípios da fungibilidade entre ações constitucionais de controle abstrato" e consequente "procedência integral
da demanda, a fim de confirmar-se a medida liminar (...) e declarar as diversas inconstitucionalidades promovidas
com a edição dos Decretos supracitados", ante as preliminares acima aduzidas que demonstraram a
impossibilidade de conhecimento da ADI e, quanto ao mérito, a não ocorrência de violação aos princípios
constitucionais invocados ou qualquer excesso ao poder regulamentar conferido ao Chefe do Poder Executivo.
66. Sendo estas as informações de direito a serem prestadas como resposta ao OFÍCIO n.
00048/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 22/02/2021, este órgão de execução da Advocacia-Geral da União
sugere que a COADM/CONJUR-MD encaminhe as presentes informações à Consultoria da
União/CGU/AGU, via abertura de tarefa no SAPIENS.

 
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
 
 

ANDREA GROTTI CLEMENTE
ADVOGADA DA UNIÃO
(assinado eletronicamente)
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Documento assinado eletronicamente por ANDREA GROTTI CLEMENTE, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 582583036 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ANDREA GROTTI CLEMENTE.
Data e Hora: 25-02-2021 14:51. Número de Série: 17209019. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA 
CGECJ - COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTENCIOSO JUDICIAL 

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO Q, SALA 736, CEP: 70049-900, BRASÍLIA-DF TELEFONE: 61-3312-4205 / 61-2023-9621. EMAIL: CGECJ@DEFESA.GOV.BR

 
DESPACHO n. 00347/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU

 
NUP: 00692.000358/2021-24 (REF. 0048048-66.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL E OUTROS
ASSUNTOS:

 
Aprovo as INFORMAÇÕES n. 00007/2021/CONJUR-MD/CGU/AGU vinculadas a este

Despacho.
 
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
 
 

IDERVÂNIO DA SILVA COSTA
Advogado da União

Consultor Jurídico do Ministério da Defesa
 
 

Documento assinado eletronicamente por IDERVANIO DA SILVA COSTA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 584189052 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): IDERVANIO DA SILVA COSTA. Data
e Hora: 25-02-2021 15:39. Número de Série: 13191425. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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