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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX, PRESIDENTE DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB NACIONAL, 

partido político devidamente registrado perante o Tribunal Superior 

Eleitoral e com representação no Congresso Nacional (Doc. 01), inscrito 

no CNPJ sob o n. 01.421.697/0001-37, com sede nacional na SCLN 304, 

Bloco A, Sobreloja 01, Entrada 63, Asa Norte, Brasília/DF, CEP no. 

70.736-510, vem, por intermédio de seus advogados devidamente 

constituídos (Doc. 02), respeitosamente à douta presença de Vossa 

Excelência, com fulcro no art. 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição 

Federal, e na Lei n. 9.868/1999, propor a presente 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

com pedido de medida cautelar 

 

 

em face da Lei distrital n. 7.065/2022, que “reconhece o risco da 

atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador 

desportivo integrante de entidades de desporto”, e o faz pelas razões de 

fato e de direito a seguir aduzidas. 

 

 

 

I. SÍNTESE DA DEMANDA 

 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por 

objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 7.065, de 

17 de fevereiro de 2022, (Doc. 03). Eis o teor do diploma impugnado: 
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Art. 1º. Esta Lei reconhece no Distrito Federal o risco da 

atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo 

ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto 

legalmente constituídas nos termos do inciso IX do artigo 6o 

da Lei Federal no. l0.826/2003.  

 

Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei e 

estabelecerá os critérios para sua implementação e 

cumprimento. 

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Como se vê, a Lei impugnada reconhece o “risco da atividade” 

e a “efetiva necessidade de porte de armas de fogo” por atiradores 

desportivos, de modo a flexibilizar, por vias transversas, os requisitos 

para a obtenção da autorização concedida a título excepcional pela 

Polícia Federal.  

 

Com efeito, nos termos do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 

10.826/2003), a autorização depende da demonstração da efetiva 

necessidade do porte de armas por exercício de atividade profissional de 

risco ou de ameaça à integridade física.  

 

Ao editar a Lei impugnada, no entanto, a Câmara Legislativa 

do Distrito Federal usurpou de forma flagrante a competência 

privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, 

em flagrante violação aos arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição 

Federal. 

  

Ademais, a disciplina é incompatível com os direitos 

fundamentais à vida e à segurança pública e o princípio da dignidade da 

pessoa humana, na medida em que cria presunção automática, 

facilitando o porte de armas pela população civil, o que, nos termos do 

Estatuto do Desarmamento, deve ser exceção.  

 

É sabido que o país vem experimentando sucessivos 

retrocessos no que tange à regulamentação do comércio e do acesso a 

armas com a declarada política armamentista do Governo Federal.  É 

nessa esteira que assembleias legislativas e, agora, a CLDF, têm 

exacerbado suas competências para aprovar normas que aprofundam o 

processo de fragilização do controle de armamentos no Brasil.  
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Nesse contexto, torna-se imperiosa a propositura da presente 

ação direta de inconstitucionalidade, a fim de reconhecer e declarar as 

manifestas violações ao texto constitucional, conforme se passa a 

demonstrar.  

 

 

II. DA LEGITIMIDADE ATIVA  

 

Conforme dispõem o art. 103, VIII, da Constituição Federal e 

o art. 2º, VIII, da Lei n. 9.868/1999, os partidos políticos que possuem 

representação no Congresso Nacional podem propor ação direta de 

inconstitucionalidade, como é o caso do Partido Socialista Brasileiro – 

PSB (Doc. 01). 

 

Segundo a jurisprudência desta e. Corte, a legitimidade ativa 

de agremiação partidária com representação no Congresso Nacional “não 

sofre as restrições decorrentes da exigência jurisprudencial relativa ao 

vínculo de pertinência temática nas ações diretas” (ADI no 1.407-MC, Rel. 

Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 24.11.2000). 

 

Quer-se dizer, portanto, que os partidos políticos possuem a 

denominada legitimidade ativa universal para provocação do controle 

abstrato de constitucionalidade, de modo que resta clara a legitimidade 

do Partido Socialista Brasileiro para o ajuizamento da presente ação. 

 

 

III. DO CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

 

A ação direta de inconstitucionalidade encontra fundamento 

no art. 102, inciso I, a, da Constituição Federal, tendo por finalidade a 

declaração de inconstitucionalidade, em caráter concentrado e abstrato, 

de lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital que viole o texto 

constitucional. 

 

Na presente hipótese, busca-se o controle concentrado de 

constitucionalidade da Lei n. 7.065/2022, ato normativo distrital 

primário e abstrato, plenamente apto ao crivo deste e. Supremo Tribunal 

Federal. 
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Ademais, a violação constitucional provocada pela Lei 

impugnada é direta e não depende de anterior juízo de legalidade, pois 

não há outra norma intermediando, em termos de fundamento e 

validade, a relação entre a lei questionada e a Constituição Federal. 

 

Sendo assim, demonstrado o cabimento da presente 

demanda, passa-se às razões que levam à procedência do pedido. 

 

 

IV. DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: USURPAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE 

MATERIAL BÉLICO E DIREITO PENAL (ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI, 

DA CF). 

 

A Constituição Federal estabelece em seus arts. 21 e 22 a 

competência privativa da União para legislar em matéria de Direito Penal 

e para editar lei em sentido formal sobre a circulação de material bélico 

e sua respectiva fiscalização, veja-se: 

 

Art. 21. Compete à União: [...]  
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material 
bélico; 
 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
[...] XXI - normas gerais de organização, efetivos, material 
bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e 
pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros 
militares;  

 

 

Atendendo à competência constitucional, foi editada após 

longo debate na sociedade e nas esferas legislativas a Lei federal n. 

10.826/2003 — Estatuto do Desarmamento — que estabelece as regras 

para a aquisição, porte e posse de arma de fogo e munições por 

particulares e por integrantes de determinadas categorias profissionais, 

de modo a definir requisitos legais relativos à comprovação da idoneidade 

moral, da ocupação lícita e da residência fixa, bem como da capacidade 

técnica e psicológica para o manuseio do armamento, nos termos do art. 

4º do diploma legal. 
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Embora a posse de arma de fogo seja permitida àqueles que, 

assim desejando, comprovem o cumprimento dos requisitos legais, o 

porte de arma — ou seja, a possibilidade de circulação com a arma 

fora do ambiente residencial ou profissional — é, em regra, proibido 

no Brasil, conforme o art. 6º, caput, do Estatuto. 

 

Excetuam-se à proibição as hipóteses previstas em legislação 

federal própria e os integrantes de certas categorias, como Forças 

Armadas, órgãos policiais, empresas de segurança, entre outras. No art. 

6º, IX, do Estatuto, inclusive, ressalva-se o porte de armas “para os 

integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas 

atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo”.  

 

Nessa linha, o Estatuto atribui à Polícia Federal competência 

para conceder autorização para o porte de armas de fogo, prevendo o 

atendimento de três requisitos cumulativos, conforme o art. 10, § 1º: 

 

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. 

 

 

Assim, além do preenchimento das exigências para a 

aquisição de arma e a apresentação do registro, para que os integrantes 

das categorias ressalvadas pelo Estatuto obtenham autorização para o 

porte de armas, é preciso que comprovem, perante a Polícia Federal, 

a sua efetiva necessidade, seja por exercício de atividade de risco, 

seja por ameaça à integridade física.  

 

Esclareça-se, ainda, que o porte comum a que se refere o art. 

10 do Estatuto constitui figura diversa do chamado “porte de trânsito”, 

que é a autorização concedida a caçadores, atiradores desportivos e 

colecionadores para transportarem suas armas do local onde estão 

armazenadas até o lugar onde exercem suas atividades.  
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O porte de trânsito está previsto no art. 9º do Estatuto do 

Desarmamento, a seguir transcrito: 

 

Art. 9o Compete ao Ministério da Justiça a autorização do 
porte de arma para os responsáveis pela segurança de 
cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao 
Comando do Exército, nos termos do regulamento desta Lei, 
o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de 
fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de 
representantes estrangeiros em competição internacional 
oficial de tiro realizada no território nacional. 

 

 

Verifica-se que, ao contrário do que faz crer a justificativa do 

projeto de lei que deu origem ao diploma impugnado, não há qualquer 

insegurança jurídica no que se refere ao transporte de armas por parte 

de atiradores desportivos. Este não tem qualquer relação com o porte 

comum, que é o objeto da Lei impugnada.  

 

Com efeito, tratando do porte comum para atiradores 

desportivos, a Lei n. 7.065/2022 “reconhece no Distrito Federal o risco da 

atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador 

desportivo integrante das entidades legalmente constituídas nos termos do 

inciso IX do art. 6º da Lei Federal n. 10.826/2003”.  

 

Veja-se que o diploma impugnado cria presunção quanto ao 

risco da atividade de atirador desportivo, eximindo o requerente da 

autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e 

vinculando a análise da Polícia Federal. 

 

Nesses termos, basta que o requerente apresente simples 

prova de cadastro a uma entidade de desporto e o registro da arma para 

que venha a obter, automaticamente, autorização para porte.  

 

Na prática, portanto, a Câmara Legislativa suprimiu, no 

território do Distrito Federal, uma das condições previstas no 

Estatuto do Desarmamento, facilitando a obtenção de autorização 

para o porte e flexibilizando norma federal de controle de circulação 

de armas.  

 

Ao fazê-lo, a CLDF tomou para si competências legislativas 

privativas da União em matéria de porte de armas, proceder que é 
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amplamente rechaçado por este e. Supremo Tribunal Federal. Senão, 

vejamos.  

 

Ainda em 1999, quando apreciada medida cautelar na ADI 

n. 2.035/RJ (Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 09.09.1999, DJ 04.08.2000), 

proposta contra lei estadual que proibia a comercialização de armas de 

fogo, a Corte assentou interpretação ampliativa da expressão 

“material bélico” contida na Constituição, que, observou, não se 

restringe ao contexto das Forças Armadas, alcançado a produção e a 

comercialização de armamentos de modo geral.  

 

Tal compreensão foi reproduzida no julgamento da ADI n. 

3.258/RN (Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 09.09.2005), em que se 

declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que autorizava a 

utilização, pela polícia, de armas de fogo apreendidas. Na oportunidade, 

ressaltou-se a complementaridade da competência da União para 

legislar sobre material bélico e para autorizar e fiscalizar a produção 

de armamentos, o que diz respeito à circulação de armas no território 

nacional e exclui a competência dos entes federativos nesse aspecto.  

 

Mais adiante, no julgamento da ADI n. 3.112/DF (Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, DJ 26.10.2007), na qual analisada a 

constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, o Plenário consignou 

não haver invasão da competência residual dos estados para legislar 

sobre segurança pública, “pois cabe à União legislar sobre matérias de 

predominante interesse geral”. 

 

Nessa linha, no julgamento da ADI n. 2.729/RN (DJ 

12.02.2014), concluiu-se pela inconstitucionalidade formal de lei 

complementar estadual que dispunha sobre porte de arma para 

procuradores de estado, com fundamento nos arts. 21, VI, e 22, I, e IX 

da CF. No voto condutor do acórdão, observou o Min. Gilmar Mendes:  

 

No tocante ao presente caso, entendo que regulamentações 
atinentes ao registro e ao porte de arma também são de 

competência privativa da União, por ter direta relação com a 
competência de autorizar e fiscalizar a produção e o 
comércio de material bélico – e não apenas por tratar de 
matéria penal, cuja competência também é privativa da 
União (art. 22, I, da Constituição Federal). 
Nesse sentido, compete privativamente à União, e não aos 
Estados, determinar os casos excepcionais em que o 
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porte de arma de fogo não configura ilícito penal, matéria 
prevista no art. 6º da Lei n. 10.826/03. 
Tenho a compreensão da necessidade especial que algumas 
carreiras têm do porte funcional de arma, considerando o 
exercício de atividades que lidam diariamente com situações 
de efetiva ameaça. 
Ressalte-se que há, atualmente, pelo menos 41 projetos de 
lei tramitando no Congresso Nacional com objetivo de 
flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. Tal flexibilização, 
por ser de competência privativa da União, deverá ser por 
esta efetivada, de forma centralizada, e não de forma 
fragmentada pelos Estados da Federação. 

 

 

Desde então, consolidou-se a jurisprudência pacífica e 

reiterada desta e. Corte no sentido da inconstitucionalidade formal de 

atos normativos estaduais a instituírem regras sobre porte de arma de 

fogo, por usurpação de competência privativa da União.  

 

A título exemplificativo, citam-se: ADI 4962/RN, Rel. Min. 

Alexandre de Moraes, DJ 25.04.2018; ADI 5010/MT, Relª. Minª. Cármen 

Lúcia, DJ 20.05.2019; ADI 4991/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJ 

19.02.2020; ADI 3996/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 17.08.2020. 

 

Vale ainda colacionar a ementa de julgado mais recente, 

rigorosamente no mesmo sentido: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
PORTE DE ARMA PARA AGENTE DE SEGURANÇA 
SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO (SERVIDORES NA ATIVA E 
APOSENTADOS). PORTE DE ARMAS PARA AGENTE 
PENITENCIÁRIO INATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 
472/2009. ESTADO DE SANTA CATARINA. COMPETÊNCIA 
FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO 
JULGADA PROCEDENTE. 
1. Compete privativamente à União autorizar e fiscalizar a 
produção e o comércio de material bélico, bem como legislar 
sobre matéria penal. Precedente: ADI 2.729, redator p/ o 
acórdão Ministro Gilmar Mendes. 2. O Estatuto do 
Desarmamento é norma federal e, de forma nítida, 
afastou a possibilidade do exercício das competências 
complementares e suplementares dos Estados e 
Municípios para autorizar porte de arma de fogo, ainda 
que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre 
segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos da 
carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo à 
dos agentes do sistema socioeducativo. 3. As medidas 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 SGAN Quadra 601, Bloco H, L2 Norte, Edifício ION - Sala 1035 | Brasília/DF - CEP: 70.830-018 

Alameda Santos, n. 700, Conj. 131, 13º andar - Cerqueira César | São Paulo/SP - CEP: 01.418-002 

9 

socioeducativas não têm por escopo punir, mas prevenir e 
educar. Permitir o porte de armas para os agentes de 
segurança socioeducativos significa, em princípio, reforçar a 
errônea ideia do caráter punitivo de rede de proteção e 
configura ofensa material à Constituição. 4. Conversão do 
julgamento da cautelar em mérito para declarar a 
inconstitucionalidade do inciso V do art. 55 da Lei 
Complementar nº 472/2009 do Estado de Santa Catarina, no 
que autoriza o porte de arma para agente de segurança 
socioeducativo; e declarar parcialmente a nulidade sem 
redução de texto da expressão “inativos” constante do caput 
do mesmo artigo, no que o estende aos servidores inativos da 
carreira de agente penitenciário. 5. Ação direta julgada 
procedente. 

(ADI 5359/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.03.2021, p. 
06.05.2021) 

 

 

Não foi por outro motivo que o Governador do Distrito Federal 

apresentou veto total ao Projeto de Lei n. 2.131/2018, que deu origem 

à Lei impugnada, apontando usurpação da competência da União para 

legislar sobre material bélico e Direito Penal e asseverando que “o 

Supremo Tribunal Federal assentou ser de incumbência privativa do ente 

central normatizar a questão afeta ao porte de armas, não cabendo aos 

Estados e ao Distrito Federal legislar sobre o tema”. 

 

Não obstante, a Câmara Legislativa optou por derrubar o 

veto, promulgando Lei flagrantemente inconstitucional. É certo que a 

modificação das regras do Estatuto de Desarmamento só pode ser 

promovida pela União, de forma centralizada, o que afasta tentativas de 

flexibilização fragmentadas por parte dos entes estaduais.  

 

Assim, ao flexibilizar regra relativa ao porte de armas, 

facilitando a obtenção da autorização por atiradores desportivos no 

âmbito distrital, a CLDF usurpou competência da União para dispor 

sobre direito penal e armamentos. 

 

Portanto, sob o ângulo formal, impõe-se a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei n. 7.065/2022, promulgada pela Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, por violação dos arts. 21, VI, e 22, I e 

XXI, da Constituição Federal.  
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V. DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: VIOLAÇÃO AOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA (ART. 5º, CAPUT, 227 E 230) E À 

SEGURANÇA PÚBLICA (ART. 144) E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III). 

 

A Constituição Federal é inequívoca quanto à proteção da 

vida como o valor supremo no Estado Democrático de Direito, na medida 

em que consiste no primeiro direito tutelado pelo constituinte originário 

no rol dos direitos fundamentais do art. 5, caput, da Magna Carta, veja-

se:  

 

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, 
nos termos seguintes [...]  

 
 

Por sua vez, o art. 227 do texto constitucional é expresso em 

determinar a obrigação do Estado, compartilhada com a família e 

sociedade na garantia do direito à vida aos mais vulneráveis, confira-se:  

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

 

 

Os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário 

também estabelecem o dever do Estado em garantir o direito à vida. Nesse 

sentido, o Pacto São José da Costa Rica declara no seu art. 4º que “toda 

pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser 

protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém 

pode ser privado da vida arbitrariamente”.  

 

Já o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

recepcionado pelo Decreto n. 592/1992, dispõe que “o direito à vida é 

inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. 

Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”.  
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Nesse sentido, a fim de consagrar a tutela do direito à vida, 

a Constituição estabelece o dever do Estado de garantir a incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, de modo a permitir o ambiente seguro ao 

desenvolvimento nacional1, nos termos do art. 144, caput, da Magna 

Carta, veja-se: 

 

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.  

 

 

Desse modo, nota-se que a proteção à segurança pública é 

instrumento para operacionalizar a garantia dos direitos fundamentais à 

vida e à dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da 

Constituição2.  

 

Nesse sentido, valiosas são as considerações de José Afonso 

da Silva sobre a tutela do direito a segurança pública e a sua relação com 

os demais direitos fundamentais:  

 

“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)”3. 

 

 

Com isso em vista, e num quadro de incremento da violência 

e da criminalidade, editou-se, após ampla discussão no Congresso 

Nacional e na sociedade civil, o Estatuto do Desarmamento, cuja 

mens legis reside na conciliação dos direitos fundamentais à segurança 

 
1 Art. 3 Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

II - garantir o desenvolvimento nacional. 
2 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana. 
3 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6ª ed., atual. até a 

EC 57, de 18.12.2008. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 72. 
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pública, à privacidade e à propriedade, de maneira a estabelecer 

exigências e controles para a aquisição e a circulação de armas de fogo 

pela população civil. 

 

O Estatuto do Desarmamento teve impactos positivos 

concretos na realidade brasileira, comprovados com a redução e a 

estabilização dos índices de mortalidade por arma de fogo a partir de 

20034, ano em que entrou em vigência.  

 

Vale pontuar que, ao analisar a constitucionalidade do 

Estatuto, no julgamento da já citada ADI n. 3.112, este e. Supremo, 

destacou a mortalidade por armas de fogo como “tema da maior 

transcendência e atualidade”.  

 

Ressaltando a densidade dos valores constitucionais da vida 

e da segurança pública, o Plenário reputou adequado o Estatuto do 

Desarmamento como política pública voltada ao necessário controle 

do acesso e da comercialização de armas de fogo no país, linha de 

fundamentação que tem reverberado na jurisprudência deste e. STF.  

 

Ocorre que, não obstante os comprovados avanços 

civilizatórios promovidos pelo Estatuto do Desarmamento, o Governo 

Federal tem, nos últimos anos, devotado numerosos esforços para 

liberalizar e facilitar o acesso e a circulação de armas de fogo e munições.  

 

A exemplo disso, apenas no ano de 2019, o Executivo editou 

sete decretos num intervalo de seis meses5, flexibilizando normas de 

posse, porte e aquisição de armas de fogo pela população civil, por 

integrantes das Forças Armadas e pelos CACs.  

 

Em 2020, por expressa determinação do Presidente da 

República, foi publicada a Portaria n. 62/2020, que revogou atos 

normativos anteriores, de maneira a impedir o rastreamento eficiente 

das armas de fogo perante a população civil. No mesmo ano, o Executivo 

ainda editou, por meio do GECEX, a Resolução n. 126/2020, que zerou 

a alíquota de importação de revólveres e pistolas. 

 
4 A propósito, confiram-se os dados do Atlas da Violência de 2019, elaborado pelo IPEA, 

e o Mapa da Violência da Unesco de 2015. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/170609_atlas_da_violencia_2017.pdf;  

http://www.mapadaviolencia.net.br/pdf2015/mapaViolencia2015.pdf. 
5 Decretos 9.685; 9.785; 9.797; 9.844, 9.845, 9.846 e 9.847, todos em junho de 2019. 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/170609_atlas_da_violencia_2017.pdf
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Já em fevereiro de 2021, o Presidente da República editou 

uma nova série de decretos6, que estabeleceram, entre outras medidas, 

o aumento do limite de armas de fogo para a população civil, a permissão 

do porte simultâneo, a facilitação do registro de caçadores, atiradores 

e colecionadores (CACs), o incentivo à prática de tiro desportivo, 

inclusive por menores de idade, e a diminuição da fiscalização de 

armamentos — medidas direcionadas exatamente à categoria 

beneficiada com o porte de arma pela Lei distrital ora impugnada. 

 

As implicações negativas das flexibilizações para o porte e a 

posse de armas já são sentidas na realidade concreta.  

 

O mais recente Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 

publicado em 2021, dá conta do quadro, apontando que 78% das mortes 

violentas intencionais em 2020 empregaram de arma de fogo. 

Também pôde-se observar um aumento expressivo nos registros de 

armas de fogo, conforme indica o infográfico7 abaixo:  

 

 
 

 

Segundo o Anuário, houve um aumento de mais de 100% 

na quantidade de registros ativos de armas no Sinarm, que foi de 

637.972 em 2017 para 1.279.491 em 2020. Em alguns estados esse 

 
6 Decretos n. 10.627; 10.628; 10.630 e 10.629, todos de fevereiro de 2021.  
7 Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2021/07/infografico-2020-v6.pdf 
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incremento foi ainda mais expressivo, como é o caso do Distrito Federal, 

onde o número foi de 35.693 armas de fogo registradas em 2017 para 

236.296 em 2020, totalizando um crescimento de 562%8.  

 

Também se verificou crescimento considerável na 

quantidade de armas de atiradores desportivos, que tiveram 111.512 

novos registros (36,8% a mais que 2019), bem como um aumento de 

43% no número de CACs registrados junto ao Exército, que passou 

de 200.178, em 2019, para 286.901, em 20209. Nesse sentido, confira-se 

a tabela seguir: 

 

 
 

 

Recente reportagem publicada pelo jornal O Globo 

demonstrou que dezenas de CACs integram milícias e grupos de 

extermínio, utilizando-se de suas prerrogativas para acessar 

armamentos de forma lícita e então fornecê-los para utilização no tráfico 

de drogas e em sequestros e assaltos10.  

 

Segundo a matéria, identificaram-se, nos Tribunais de 

Justiça do país, processos nos quais 25 CACs foram acusados ou 

condenados por integrarem organizações criminosas, sendo que 60% 

 
8 Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2021/10/anuario-15-completo-v7-251021.pdf 
9 Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2021/10/anuario-15-completo-v7-251021.pdf 
10 Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/seguranca-publica/armados-pelo-

governo-bolsonaro-cacs-usam-acesso-material-belico-para-fortalecer-milicia-trafico-1-

25401344 
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deles foram denunciados ou detidos depois de 2019, quando o Governo 

Federal passou a ampliar os direitos dos CACs11.  

 

É na esteira desse projeto declarado de armar a população 

brasileira, em detrimento das estatísticas e do cenário fático de 

incremento da violência, que Assembleias Legislativas e, agora, a 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, aprovam leis que aprofundam a 

flexibilização das regras relativas à posse e ao porte de armas, o que 

coloca em risco a vida e a segurança da população.  

 

Sabe-se que este e. Supremo Tribunal Federal tem sido 

continuamente chamado a conter, à luz das disposições constitucionais, 

a escalada armamentista em curso no país.  

 

Nesse sentido, ao conceder a cautelar na ADPF n. 772 — na 

qual impugnada a Resolução n. 126/2020 do GECEX — o Min. Edson 

Fachin destacou que a premência do controle de acesso a armas de fogo 

está enraizada “no próprio projeto comum de sociedade que se 

inaugura em 1988, e que se expande por um sem número de 

compromissos da comunidade internacional”.   

 

Mais recentemente, cita-se o deferimento de pedido liminar 

na ADI n. 6.675 para suspender diversos dispositivos dos decretos 

presidenciais de fevereiro de 2021, decisão na qual a Minª. Rosa Weber, 

Relatora da ação, observou: 

 

“Impõe-se [...] a todos os Poderes Públicos, por força de 
imposição constitucional e dos compromissos firmados pelo 
Brasil no plano internacional, o dever de proteger a vida 
das pessoas e de preservar a segurança pública contra o 
risco gerado pelas armas de fogo, mediante a 
implementação de políticas públicas efetivas que 
atendam a essa finalidade, criando condições materiais 
favoráveis ao desenvolvimento da vida livre da insegurança e 
do medo.” 

 

 

Assim, vê-se que a resposta judicial desta Suprema Corte 

tem sido à altura da ameaça à vida e à segurança da população 

brasileira, o que deve se repetir diante da Lei n. 7.065/2022. 

 

 
11 Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/seguranca-publica/armados-pelo-

governo-bolsonaro-cacs-usam-acesso-material-belico-para-fortalecer-milicia-trafico-1-

25401344 
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Como relatado, ao instituir presunção de necessidade e de 

risco na atividade desportiva, a Lei impugnada flexibilizou requisito para 

a obtenção do porte de armas para atiradores desportivos, vinculando a 

análise dos pedidos pela Polícia Federal. 

 

Ao fazê-lo, além de ter extravasado flagrantemente suas 

competências, imiscuindo-se em matéria privativa da União, a CLDF 

desrespeitou a lógica do Estatuto do Desarmamento, que, tendo por 

fim último a preservação dos postulados constitucionais da vida e da 

segurança, institui a proibição do porte de armas como regra.  

 

Há que se ressaltar, novamente, que os atiradores 

desportivos podem, nos termos dos art. 6º, IX, e 10, § 1º, do Estatuto do 

Desarmamento, requerer autorização para o porte de arma, devendo, no 

entanto, comprovar sua efetiva necessidade, procedimento que se 

revela adequado considerados os valores que se pretende resguardar por 

meio da proibição. 

 

Por outro lado, facilitar a obtenção de autorização para posse 

de armas só tende a agravar o quadro de violência acima destacado, já 

que, como observa o ex-ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública 

e da Defesa, “no plano da segurança pública, mais armas invariavelmente 

movem para cima as estatísticas de homicídios, feminicídios, sequestros, 

impulsionam o crime organizado e as milícias” 12. 

 

Portanto, é extremamente temerária a disciplina da Lei n. 

7.065/2022, no que torna vinculada e automática a autorização do porte 

de armas a atiradores desportivos, favorecendo a intensificação da 

circulação de armas de fogo, às margens do controle e da análise dos 

requisitos feitos pela Polícia Federal. 

 

Por todos esses motivos, também na perspectiva material 

torna-se dever dessa Suprema Corte declarar a inconstitucionalidade de 

ato normativo, na medida em que este coloca em risco a segurança da 

coletividade, violando os direitos à vida e à segurança e o princípio 

da dignidade da pessoa humana.  

 

 

 

 
12 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-fev-21/armamentismo-bolsonaro-

gerar-guerra-civil-ex-ministro 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 SGAN Quadra 601, Bloco H, L2 Norte, Edifício ION - Sala 1035 | Brasília/DF - CEP: 70.830-018 

Alameda Santos, n. 700, Conj. 131, 13º andar - Cerqueira César | São Paulo/SP - CEP: 01.418-002 

17 

VI. DA MEDIDA CAUTELAR 

 

No presente caso, impõe-se o deferimento de medida cautelar 

para que seja imediatamente suspensa a eficácia da Lei n. 

7.065/2022, uma vez que presentes os requisitos da probabilidade do 

direito e do perigo na demora. 

 

A probabilidade do direito está suficientemente evidenciada 

nas razões aduzidas no decorrer da presente inicial. Sob o ângulo formal, 

a Lei impugnada viola os arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da CF, na medida em 

que flexibiliza regra relativa ao porte de armas, em flagrante usurpação 

da competência privativa da União para legislar sobre a circulação de 

material bélico e sobre Direito Penal, considerada a ilicitude do porte sem 

autorização.  

 

Também na perspectiva material a Lei impugnada é 

inconstitucional, já que extingue o requisito de comprovação de efetiva 

necessidade para atiradores desportivos no território do Distrito Federal, 

possibilitando irrestritamente o porte de armas pela categoria, que é 

autorizado pelo Estatuto do Desarmamento apenas excepcionalmente. 

 

Fragilizar norma de política pública que objetiva o controle 

da circulação de armas é medida incompatível com os direitos à vida e à 

segurança pública e com o princípio da dignidade da pessoa humana, 

dispostos nos arts. 5º, caput, 227, 230, 144 e 1º, III, da CF. 

 

O perigo na demora, por sua vez, é demonstrado pela 

relevância dos bens jurídicos aos quais a Lei impugnada apresenta 

imediata ameaça, qual sejam, a vida e a segurança pública.   

 

Como ressaltado, o Brasil atualmente experimenta uma 

guinada armamentista, com uma série de medidas promovidas pelo 

Governo Federal visando a desconstituição do arcabouço jurídico 

protetivo à vida e à segurança capitaneado pelo Estatuto do 

Desarmamento, o que tem se revertido em incentivo à aquisição e a 

utilização de armas pela população civil.  

 

Com efeito, o Distrito Federal registrou um aumento de 

562% no registro de armas de fogo entre 2017 e 2020. Também se 

verificou, na 11ª Região Militar (composta por DF, Goiás, Tocantins e 

Triângulo Mineiro), um crescimento expressivo de 64% no número de 
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pessoas com certificados de registro de CAC, que foi de 18.035 em 

2019 para 29.696 em 2020.  Na mesma região, em 2019, havia 25.379 

registros de armas ativos em posse de atiradores desportivos, número 

que subiu para 38.857 no ano seguinte13.  

 

Tais dados não podem ser ignorados ante a clara e estreita 

associação entre o aumento da circulação de armas de fogo e um 

possível recrudescimento dos índices de criminalidade e 

mortalidade violenta, o que torna temerário que a CLDF venha a 

aprofundar regionalmente o relaxamento das normas de controle de 

armamentos, como fez ao editar o ato impugnado.  

 

É urgente, portanto, a concessão de medida liminar para 

suspender a eficácia da Lei n. 7.065/2022, sob pena de se colocar em 

risco a vida e a segurança de milhões de pessoas no Distrito Federal. 

 

 

VII. PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer-se a este e. Supremo Tribunal 

Federal o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, 

tendo em vista o preenchimento de seus pressupostos de 

admissibilidade, para que:  

 

a) Preliminarmente, seja concedida medida cautelar 

para determinar a suspensão imediata da eficácia da 

Lei n. 7.065/2022; 

 

b) No mérito, seja julgada procedente a presente ação 

direta, ratificando-se a liminar concedida e declarando-

se a inconstitucionalidade da Lei n. 7.065/2022. 

 

 

Por fim, requer-se que as publicações sejam realizadas em 

nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, inscrito na 

OAB/DF sob o n. 25.120, sob pena de nulidade. Informa-se, para os 

efeitos do disposto pelo artigo 39, I, do Código de Processo Civil, que o 

signatário tem escritório em Brasília, no endereço SGAN Quadra 601 

Bloco H L2 Norte – Ed. ION - Sala 1035, Brasília/DF - CEP 70.830-018. 

 
13 Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2021/10/anuario-15-completo-v7-251021.pdf 
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É atribuído à causa, para meros efeitos contábeis, o valor de 

R$ 100,00 (cem reais). 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

Brasília, 25 de fevereiro de 2021. 

 

Rafael de Alencar Araripe Carneiro 

OAB/DF 25.120 

Felipe Santos Correa 

OAB/DF 53.078 

 
 

Ana Luísa Gonçalves Rocha 

OAB/DF 64.379 
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