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Arguição Incidental de Inconstitucionalidade. Lei estadual nº 2.775/2012. Porte de arma de fogo. Agente
penitenciário. Matéria afeta ao regime jurídico do servidor estadual. Competência do chefe do Executivo. Iniciativa
parlamentar. Criação de hipótese de atipicidade penal pela norma estadual. Impossibilidade. Segurança pública.
Interesse geral e nacional. Invasão de competência residual do Estado. Ofensa ao art. 22, inc. I, e art. 61, §1º ,inc. II,
c, da CF, e o art. 39, §1º, inc. II, a, da CE.  
 
1. A elaboração de projeto de lei sobre o regime jurídico de servidores, campo no qual se enquadra o direito de porte
de arma de fogo por agente penitenciário fora do serviço e em todo o território nacional, é de iniciativa privativa do
chefe do Executivo, e não de membro do Poder Legislativo. Precedentes do STF.  
 
2. O Estatuto do Desarmamento estipula que a autorização para o porte de arma de fogo é de competência da
Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sistema Nacional de Armas, definindo, em seu art.
6º, a quem é permitido o porte de arma de fogo em todo o território nacional.  
 
3. A autorização de porte funcional de arma de fogo afeta a segurança das pessoas como um todo,
independentemente do ente federado em que se encontrem.  
 
4. É inconstitucional a Lei estadual nº 2.775/2012 que autoriza, como prerrogativa do agente penitenciário, o porte
funcional de arma, pois insere permissão não contemplada na ressalva do art. 6º, §1º, da Lei Federal 10.826/03,
introduzindo, ainda, isenção de cunho penal, cuja competência fora atribuída à União.  
 
5. Inviável conferir ao Secretário de Estado da Justiça a atribuição de conceder, por meio de anotação em carteira
funcional, autorização de porte de arma de fogo, haja vista a invasão de competência da Polícia Federal.  
 
6. Não dispondo o ente federativo de autorização legal para regulamentar a matéria, mostra-se inconstitucional a
norma resultante dessa indevida atuação legislativa.  
 
7. Arguição julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei estadual nº 2.775/2012.  
 
 
ACÓRDÃO  
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, em, POR UNANIMIDADE,
JULGAR PROCEDENTE A ARGUIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.  
 
Os desembargadores Isaias Fonseca Moraes, Valdeci Castellar Citon, Eurico Montenegro, Renato Mimessi, Valter de
Oliveira, Roosevelt Queiroz Costa, Moreira Chagas, Walter Waltenberg Silva Junior, Kiyochi Mori, Alexandre Miguel e
os juízes Sandra Aparecida Silvestre de Frias Torres e Osny Claro de Oliveira Junior acompanharam o voto do
relator.  
 
Ausentes os desembargadores Oudivanil de Marins, Ivanira Feitosa Borges, Sansão Saldanha, Marcos Alaor Diniz
Grangeia, Miguel Monico Neto e Raduan Miguel Filho  
 
Suspeito o desembagador Rowilson Teixeira  
 
Porto Velho, 20 de janeiro de 2014.  
 
 
DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA  
RELATOR  
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Advogados : Leme Bento Lemos (OAB/RO 308 - A) e outro(a/s)  
Relator : Desembargador Gilberto Barbosa 
 
 
RELATÓRIO  
 
Cuida-se de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade acolhida, à unanimidade, pela Segunda Câmara Especial,
no julgamento do Mandado de Segurança nº 0010576-49.2012.8.22.0000, em face dos suscitados vícios contidos na
Lei estadual nº 2.775/2012, que, iniciada pelo Poder Legislativo, regulamentou a concessão de porte de arma de
fogo ¿ de propriedade particular ou cedida pelo órgão público e fora do local e horário de trabalho ¿ aos Agentes
Penitenciários.  
 
O acórdão foi assim ementado:  
 
Mandado de Segurança. Agente penitenciário. Porte de arma fora do local e horário de trabalho. Lei estadual. Veto
derrubado. Projeto de lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vicio de iniciativa e de competência residual.
Aparente inconstitucionalidade. Remessa ao Tribunal Pleno.  
 
1. Aparentando a existência de inconstitucionalidade a lei que baseia a tutela mandamental, imperioso se faz a
remessa da questão ao Tribunal Pleno, órgão competente para declarar, `incidenter tantum¿, a inconstitucionalidade.
 
2. Julgamento do feito suspenso, a fim de que seja apreciada a arguição de inconstitucionalidade pelo Pleno.  
 
Oficiou no feito o subprocurador-geral de justiça Cláudio de Barros Silveira, manifestando-se favoravelmente à
inconstitucionalidade, fls. 140/150.  
 
Igualmente, manifestou-se o presidente da Assembleia Legislativa no sentido de não ter havido invasão à
competência exclusiva do chefe do Poder Executivo e, no mais, salienta a importância do regramento para os
substituídos, fls. 170/173.  
 
A título de complementação, adoto o relatório de fls. 127/128.  
 
É o que há de relevante. 
 
VOTO  
 
DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA  
 
Imperioso se ter em conta, inicialmente, o teor da norma impugnada (Lei estadual nº 2.775/2012), a qual regula que
¿o porte de arma de fogo será deferido aos integrantes do quadro efetivo de Agentes Penitenciários do Estado de
Rondônia, com base no art. 6º, inc. VII, da Lei federal n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003¿, in verbis:  
 
Art. 1°. O porte de arma de fogo será deferido aos integrantes do quadro efetivo de Agentes Penitenciários do
Estado de Rondônia, com base no art. 6°, inciso VII da Lei Federal n° 10.826. de 22 de dezembro de 2003.  
 
Art. 2°. A concessão deferida aos integrantes do quadro efetivo de Agentes Penitenciários autorizará o porte de arma
de fogo, ainda que fora de serviço, em todo território nacional, devendo sempre ser conduzida com o respectivo
Certificado de Registro de Arma de Fogo e com a Carteira de Identidade Funcional.  
 
§ 1º. O contido nesta Lei ressalvará a limitação do porte de arma de fogo no interior das penitenciárias conforme
regulamento próprio, no que se refere ao trabalho dos Agentes Penitenciários.  
 
§ 2º. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata esta Lei constará da própria Carteira de Identidade
Funcional dos servidores das categorias mencionadas, a ser confeccionada pela própria instituição estadual
competente.  
 
§ 3º. Os integrantes do quadro efetivo de Agentes Penitenciários ao portarem arma de fogo, em locais públicos ou
onde haja aglomeração de pessoas, deverão fazê-lo de forma discreta, visando evitar constrangimento a terceiros.  
 
Art. 3º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o Agente Penitenciário deverá, além de declarar a efetiva
necessidade, atender os requisitos do artigo 4° da Lei Federal n° 10.826, de 2003¿.  
 
Art. 4º. As condições estabelecidas nesta Lei obedecerão ao constante na Lei Federal n° 10.826, de 2003 e demais
normas que regulamentam a matéria.  
 
Art. 5º. A Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS deverá adotar todas as providências necessárias para garantir o
cumprimento desta Lei, em especial na confecção e entrega das carteiras funcionais aos Agentes Penitenciários, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da mesma.  
 

https://www.tjro.jus.br/apsg/pages/index.xhtml


14/03/2019 APSG - Acompanhamento Processual do 2º grau

https://www.tjro.jus.br/apsg/pages/DocumentoInteiroTeor.xhtml 4/8

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação¿. (destaquei)  
 
Dos autos, ressai que a norma estadual encontra-se em marcado desacordo com regras constitucionais, pois, a
uma, foi iniciada pela Assembleia Legislativa (fls. 177/178) e dispõe, a toda evidência, sobre direitos e obrigações de
servidores (agentes penitenciários), valendo destacar que, embora vetada pelo Executivo (fls. 54/56), o obstáculo foi
derrubado pelos deputados, sendo a lei, então, promulgada pela Assembleia Legislativa.  
 
Indubitável que se está a cuidar de regra que trata de interesse/direito de servidores, portanto, de iniciativa privativa
do chefe do Executivo. É o que se extrai da Constituição Federal de 1988:  
 
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.  
 
§ 1º ¿ São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:  
 
[...]  
 
II ¿ disponham sobre:  
 
[...]  
 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
 
Ainda da Constituição estadual:  
 
Art. 39. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, à
Defensoria Pública e aos cidadãos, na forma prevista nesta Constituição. 
 
§ 1°. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:  
 
[...]  
 
II ¿ disponham sobre:  
 
[¿]  
 
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade.  
 
Com efeito, palmar que o texto foi elaborado em descompasso com o processo legislativo que lhe é próprio,
violando, iniludivelmente, o disposto no art. 61, §1º, II, c, da Constituição da República, bem como o art. 39, §1º, II, b,
da Constituição do Estado de Rondônia.  
 
A respeito do tema, é da preciosa lição de Alexandre de Moraes:  
 
As matérias enumeradas no art. 61, §1º da Constituição Federal, cuja discussão legislativa depende da iniciativa
privativa do Presidente da República, são de observância obrigatória pelos Estados-membros que, ao disciplinar o
processo legislativo no âmbito das respectivas Constituições estaduais, não poderão afastar-se da disciplina
constitucional federal.  
 
Assim, por exemplo, a iniciativa reservada das leis que versem o regime jurídico dos servidores públicos revela-se,
enquanto prerrogativa conferida pela Carta Política ao Chefe do Poder Executivo, projeção específica do princípio da
separação de poderes, incidindo em inconstitucionalidade formal a norma inscrita em Constituição do Estado que,
subtraindo a disciplina da matéria ao domínio normativo da lei, dispõe sobre provimento de cargos que integram a
estrutura jurídico-administrativa do Poder Executivo local.  
 
A respeito da natureza jurídica da iniciativa (`prerrogativa política¿), segundo orienta o festejado doutrinador, assim
se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:  
Nem pode o Judiciário, dada uma situação de omissão legislativa total ou parcial, compelir o Chefe do Executivo,
para supri-la, ao exercício do seu poder privativo de iniciativa do processo de elaboração da lei necessária. A
iniciativa legislativa é prerrogativa política, cuja omissão não encontra solução satisfativa na ordem jurídica. É o que
vem de concluir o Supremo Tribunal em caso notório: o mandado de segurança coletivo impetrado para que se
ordenasse ao Presidente da República a proposta de reajuste de vencimentos na pretendida data-base dos
servidores públicos (MS 22.439, Maurício Corrêa, 15-5-96 STF ¿ Suspensão de Segurança nº 1016/6/PB- Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça, Seção I, 20 jun. 1996, p. 22.057).  
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Especificamente quanto à iniciativa do Executivo para tratar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, segundo
o referido constitucionalista, assim se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:  
 
A locução constitucional `regime jurídico dos servidores públicos¿ corresponde ao conjunto de normas que
disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus
agentes. A cláusula de reserva pertinente ao poder de instauração do processo legislativo traduz postulado
constitucional de observância compulsória pelos Estados-membros. Incide em vício de inconstitucionalidade formal a
norma legal estadual que, oriunda de iniciativa parlamentar, versa matéria sujeita a iniciativa constitucionalmente
reservada ao Chefe do Poder Executivo¿ (STF ¿ Pleno Adin nº 766/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça,
Seção I, 27 maio 1994, p. 13.186)¿ (Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, Atlas, 7ª edição,
pp. 1125 e 1132 - destaquei).  
 
No mesmo tom:  
 
Projeto. Iniciativa. Servidor público. Direitos e obrigações. A iniciativa é do Poder Executivo, conforme dispõe a
alínea c do inciso II do § 1º do art. 61 da CF." (ADI 2.887, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 4.2.2004, Plenário, DJ de
6.8.2004. No mesmo sentido: ADI 3.166, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 27.5.2010, Plenário, DJE de 10.9.2010; ADI
1.201, Rel. Min. Moreira Alves, j. 14.11.2002, Plenário, DJ de 19.12.2002).  
 
Lei estadual que dispõe sobre a situação funcional de servidores públicos: iniciativa do chefe do Poder Executivo
(art. 61, §1º, II, a e c, CR/1998). Princípio da simetria. (ADI nº 2.029, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.06.2007,
Plenário, DJ de 24.08.2007).  
 
Portanto, palmar o vício formal por afronta à regra de resguardo de iniciativa do chefe do Poder Executivo, fato que,
pela clareza meridiana, dispensa maiores lucubrações a respeito.  
 
A duas, a Lei estadual nº 2.775/2012 amplia, iniludivelmente, a permissão de direito de portar arma de fogo em todo
o território nacional, seara que não lhe compete, por se tratar de matéria de interesse geral e, ainda, por elastecer o
rol descrito no art. 6º, §1º, da Lei federal nº 10.826/03, que concede a algumas categorias o direito de utilizar
armamento fora do serviço, excluindo deste permissivo o agente penitenciário:  
 
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:  
 
I ¿ os integrantes das Forças Armadas;  
 
II ¿ os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal;  
 
III ¿ os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000
(quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei; 
 
IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000
(quinhentos mil) habitantes, quando em serviço; 
 
V ¿ os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;  
 
VI ¿ os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal;  
 
VII ¿ os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as
guardas portuárias;  
 
VIII ¿ as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas, nos termos desta Lei;  
 
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.  
 
[...]  
 
§ 1º As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V e VI do caput deste artigo terão direito de portar arma de fogo de
propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do
regulamento desta Lei, com validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos I, II, V e VI.
(destaquei)  
 
Vale ressaltar que o Projeto de Lei nº 87/2011, que alterava a Lei federal nº 10.826/03 e acolhia a pretensão
deduzida na tutela mandamental (fls. 38/39), foi vetado integralmente pela Presidência da República,sob a
justificativa de que a ampliação pretendida implica maior quantidade de armas de fogo em circulação, na contramão
da política nacional de combate à violência, conforme Mensagem nº 02, de 9.01.2013, publicada no DOU de
10.01.2013, p. 04.  
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Não se pode olvidar, ainda, que o porte de arma de fogo sem amparo legal constitui fato criminoso afeto ao Direito
Penal, razão pela qual a norma estadual, a meu sentir, cria situação de atipicidade cuja esfera legislativa é privativa
da União (art. 22, inc. I, da CF/88).  
 
E nem se diga que o caso reside em matéria suplementar, pois, a toda evidência, o texto inquinado de vício dispõe
sobre assunto que já foi legalmente tratado, colidindo, pois, com a referida lei nacional que dispõe, não se tem
dúvida, sobre segurança pública (STF, ADI nº 3.112).  
 
Sobre o vício tratado nesta arguição, o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, assim se pronunciou:  
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL: PORTE DE ARMA DE FOGO POR
VIGILANTES. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO
EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . RECURSO AO QUAL SE NEGA
SEGUIMENTO. 1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da
República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: `REPRESENTAÇÃO POR
INCONSTITUCIONALIDADE ¿ LEI MUNICIPAL Nº 3014/2000 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ¿ PROIBIÇÃO
DE PORTE DE ARMA POR VIGILANTES EM SERVIÇO ¿ PERMISSÃO PARA LEGISLAR ¿ AUSÊNCIA ¿
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. Não dispondo o Município de autorização legal para regulamentar a
matéria, mostra-se inconstitucional a norma resultante dessa indevida atuação legislativa¿ (fls. 40-41). 2. A
Recorrente alega que teriam sido contrariados os arts. 30, inc. I, e 144, §8º, da Constituição da República. Afirma
que: `O art. 144 da Constituição Federal preceitua que a segurança pública constitui dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ainda no capítulo segurança pública, a Constituição Federal atribui aos
municípios a competência para criar guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei (art. 144, §8º). Ou seja, questão segurança pública não é de todo estranha ao legislador
municipal. Nessa linha de raciocínio, portanto, parece estar dentro da competência prevista no art. 30, I, da
Constituição Federal, a possibilidade de o Município legislar sobre restrições a empresas de vigilância instaladas no
seu território¿ (fls. 264-265). 3. No parecer de fls. 93-97, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não
provimento do recurso, nos termos seguintes: `A solução dada ao tema pelo acórdão vergastado é a adequada, e,
além disso, muito embora a recorrente alegue não se tratar de questão de segurança pública, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 3.112 ¿ no qual a constitucionalidade da Lei nº 10.826 fora
questionada ¿, deixou claro que a regulamentação acerca da concessão de porte de armas de fogo é sim uma
questão de segurança pública. Isso exposto, vemos que, de fato, inexiste competência municipal para a edição da
legislação sobre armas de fogo, ainda que do ponto de vista do `interesse local¿ segundo o art. 30 da Carta Política,
sobretudo porque se por essa razão, cada municipalidade criasse legislação específica, viveríamos uma situação de
caos legislativo, de forma a uma conduta ser proibida em um município e permitida no seguinte¿. Analisada a
matéria posta à apreciação, DECIDO. 4. (fls. 96-97) Razão jurídica não assiste à Recorrente. 5. No julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.112 ¿ na qual se questionou a constitucionalidade do Estatuto do
Desarmamento ¿, em 2.5.2007, o Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, consignou em seu voto, acompanhado de
forma unânime, que: `Sustenta-se, no que concerne aos arts. 5º, §§ 1º e 3º, 10 e 29, que houve invasão da
competência residual dos Estados para legislar sobre segurança pública e também ofensa ao princípio federativo,
`principalmente em relação à emissão de autorização de porte de arma de fogo¿. Contrapondo-se ao argumento, a
douta Procuradoria-Geral da República defendeu a aplicação à espécie do princípio da predominância do interesse,
ponderando que a `União não está invadindo o âmbito de normatividade de índole local, pois a matéria está além do
interesse circunscrito de apenas uma unidade federada¿ (fl. 194). Considero correto o entendimento do Ministério
Público, que se harmoniza com a lição de José Afonso da Silva, para quem a Carta Magna vigente abandonou o
conceito de `interesse local¿, tradicionalmente abrigado nas constituições brasileiras, de difícil caracterização,
substituindo-o pelo princípio da `predominância do interesse¿, segundo o qual, na repartição de competências, `à
União caberão aquelas matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados
tocarão as matérias e assuntos de predominante interesse regional, e aos Municípios conhecerem os assuntos de
interesse local¿. De fato, a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode antepor-
se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar
central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação,
comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21,
XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando
confrontado o eventual interesse do Estado-Membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de
fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente
federado em que se encontrem¿ (DJ 26.10.2007 ¿ grifos nossos). Vê-se, portanto, que não procede a afirmação da
Recorrente de que a Lei municipal 3.014/2000 decorreria da competência legislativa dos municípios para legislar
sobre questões de interesse local, pois este Supremo Tribunal afirmou: a) que o porte de armas de fogo é questão
de segurança nacional; b) e que a competência residual das unidades da Federação não se sobrepõe à
predominância do interesse da União no estabelecimento de políticas de segurança pública. Dessa orientação
jurisprudencial não divergiu o acórdão recorrido. 6. Assim, é de se concluir que a manutenção do acórdão recorrido
está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações da
Recorrente.7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de Processo Civil
e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE nº 609441/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.
29.04.2010 ¿ destaquei; no mesmo sentido: ADI 2729/RN, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Gilmar
Mendes, 19.6.2013).  
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Estou convicto de que o Poder Legislativo invadiu competência atribuída ao Executivo, o que caracteriza
inconstitucionalidade formal subjetiva (vício de iniciativa/origem), não se olvidando, ainda, que inexiste permissão ao
Estado de Rondônia para legislar sobre a concessão de porte de arma por agente penitenciário fora de serviço,
tampouco com efeitos em todo o território nacional (inconstitucionalidade formal orgânica).  
 
Por isso, ainda que a lei tratasse de porte de arma restrito ao âmbito estadual, como pretende corrigir o Projeto de
Lei Estadual nº 1007/13 (fls. 156/158), persistiria a inconstitucionalidade da norma, a qual o Estado não tem
obrigação de atender, uma vez que o zelo pela constitucionalidade das leis é imposto pela CF/88 a todos os poderes.
 
No que tange à competência atribuída ao Secretário de Estado da Justiça para expedição de carteira funcional com
autorização de porte de arma, acolho as ponderações contidas na alentada manifestação do subprocurador-geral de
justiça Cláudio José de Barros Silveira no sentido de que:  
 
[...] a autorização para porte de arma de fogo de uso permitido, em todo território nacional é de competência da
Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.  
 
[¿] somente a Polícia Federal possui atribuição para emitir o porte de arma de fogo, não cabendo ao Secretário de
Justiça suprimir essa autorização.  
 
Sobre o tema não diverge a jurisprudência: 
 
ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. PRETENSÃO À AUTORIZAÇÃO DO
PORTE DE ARMA PARTICULAR, MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
LEI Nº 10.826/03.  
 
1. Cuida-se de mandado de segurança manejado por agente penitenciário do Estado do Paraná com o intuito de
questionar ato do Sr. Secretário de Estado da Justiça que indeferiu pedido de emissão de atestado de capacidade
técnica e aptidão psicológica do impetrante para manuseio de arma de fogo. Pretende-se que, vencidos os
procedimentos, faça constar o porte de arma em sua Carteira de Identidade Funcional, pois a negativa teria
desrespeitado o art. 36 do Decreto Federal nº 5.123/04 c/c a Portaria nº 613 da Polícia Federal.  
 
2. O art. 10 da Lei nº 10.826/03 preconiza que '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'.
Assim, fica patente que não é possível à autoridade impetrada ¿ Secretário de Estado da Justiça ¿ suprir essa
autorização por meio de mera anotação na carteira funcional do recorrente, o que também significaria invadir a
competência conferida à Polícia Federal em lei.  
 
3. Mesmo que se admitisse, para fins de argumentação, que o ora recorrente obtivesse a emissão do atestado pela
Secretaria de Estado da Justiça, não haveria respaldo legal no que concerne à pretensão de que seja anotada em
sua Carteira de Identidade Funcional uma autorização de porte de arma que sequer existe.  
 
4. Ademais, o art. 1º, §1º, da Portaria nº 315 da Polícia Federal preconiza que 'o porte de arma de que trata esta
portaria constará da própria carteira de identidade funcional dos servidores das categorias mencionadas, a ser
confeccionada pela própria instituição estadual competente', isto é, escapa à sistemática da norma a anotação na
Carteira de Identidade Funcional de um porte de arma que antecede a própria existência da autorização.  
 
5. 'Nesses termos, a pretensão do impetrante de que seja anotado em sua carteira funcional o porte de arma de
fogo, após a emissão dos também perseguidos atestados técnico e psicológico, não encontra respaldo na lei, uma
vez que, sendo da competência da Polícia Federal a emissão da autorização para o porte de arma de fogo, não pode
a autoridade administrativa do Estado, mesmo que Secretário de Segurança, suprir referida autorização mediante
uma simples anotação em carteira funcional (RMS 32.402/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26.10.10).  
 
6. Recurso ordinário não provido. (RMS nº 33540/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 05.04.2011)  
 
Ante o exposto, julgo procedente a arguição incidental para declarar a integral inconstitucionalidade da Lei estadual
nº 2.775/2012, em razão da marcada ofensa ao art. 22, inc. I, e art. 61, §1º, inc. II, c, da Constituição da República,
bem como ao art. 39, §1º, inc. II, b, da Constituição de Rondônia.  
 
É como voto.
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Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

LEI N° 2.775, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe que o porte de arma de fogo será
deferido aos integrantes do quadro efetivo
de Agentes Penitenciários do Estado de
Rondônia, com base no art. 6o, inciso VII

da Lei Federal n° 10.826, de 22 de
dezembro de 2003.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO,

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou, e Eu, nos termos do § 7o do
artigo 42 da Constituição do Estadual, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. O porte de arma de fogo será deferido aos integrantes do quadro efetivo de
Agentes Penitenciários do Estado de Rondônia, cora base no art. 6°, inciso VII da Lei
Federal n° 10.826. de 22 de dezembro de 2003.

•

Art. 2°. A concessão deferida aos integrantes do quadro efetivo de Agentes
Penitenciários autorizará o porte de arma de fogo. ainda que fora de serviço, em todo
território nacional, devendo sempre ser conduzida com o respectivo Certificado de
Registro de Arma de Fogo e com a Carteira de Identidade Funcional.

§ Io. O contido nesta Lei ressalvará a limitação do porte de arma de fogo no interior
das penitenciárias conforme regulamento próprio, no que se refere ao trabalho dos
Agentes Penitenciários.

§ 2o. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata esta Lei constará da
própria Carteira de Identidade Funcional dos servidores das categorias mencionadas, a
ser confeccionada pela própria instituição estadual competente.

§ 3o. Os integrantes do quadro efetivo de Agentes Penitenciários ao portarem arma
de fogo, em locais públicos ou onde haja aglomeração de pessoas, deverão fazê-lo de
forma discreta, visando evitar constrangimento a terceiros.

Art. 3o. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o Agente Penitenciário deverá,
além de declarar a efetiva necessidade, atender os requisitos do artigo 4° da Lei Federal
n° 10.826, de 2003.
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Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Art. 4°. As condições estabelecidas nesta Lei obedecerão ao constante na Lei
Federal n° 10.826, de 2003 e demais normas que regulamentam a matéria.

Art. 5o. A Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS deverá adotar todas as
providências necessárias para garantir o cumprimento desta Lei, em especial na
confecção e entrega das carteiras funcionais aos Agentes Penitenciários, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da mesma.

Art.6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 11 de junho de 2012.

Deputado HER
Presidente

...:•

OELHO

E/RO
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