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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES 

Março/2021 

Neste capítulo, abordar-se-ão as principais inovações legislativas, e as mais recentes e relevantes 

jurisprudências firmadas pelos Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal e 

o Superior Tribunal de Justiça. No universo jurídico é fundamental manter-se bem informado. 

Para isto, conte sempre conosco. 

Vamos juntos! 

1. Inovações Legislativas 

1.1 Decreto nº 10.628, de 12 de fevereiro de 2021 

A legislação em epígrafe altera decreto relacionado a aquisição, o cadastro, o registro e 

a posse de armas de fogo e de munição, pois regulamenta o Estatuto do Desarmamento (Lei 

nº 10.826/03). 

Confira abaixo quadro comparativo da redação dos dispositivos alterados. 

Decreto nº 9.845/19 

                  Redação anterior                                        Nova redação 

Art. 2º, Decreto nº 9.845/19. Para fins do disposto 

neste Decreto, considera-se: 

I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo 

semiautomáticas ou de repetição que sejam: 

a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de 

munição comum, não atinja, na saída do cano de 

prova, energia cinética superior a mil e duzentas 

libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; 

b) portáteis de alma lisa; ou 

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com 

a utilização de munição comum, não atinja, na saída 

do cano de prova, energia cinética superior a mil e 

duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; 

Art. 2º, Decreto nº 9.845/19. Para fins do disposto neste 

Decreto, são adotadas as definições e classificações 

constantes do Anexo I ao Decreto nº 10.030, de 30 de 

setembro de 2019. 

I – (Revogado) 

II - (Revogado) 

III - (Revogado) 

IV - (Revogado) 

V - (Revogado) 

VI - (Revogado) 

VII - (Revogado) 

VIII - (Revogado) 

IX - (Revogado) 
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II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo 

automáticas, semiautomáticas ou de repetição que 

sejam: 

a) não portáteis; 

b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de 

munição comum, atinja, na saída do cano de prova, 

energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé 

ou mil seiscentos e vinte joules; ou 

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com 

a utilização de munição comum, atinja, na saída do 

cano de prova, energia cinética superior a mil e 

duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; 

III - arma de fogo de uso proibido: 

a) as armas de fogo classificadas de uso proibido em 

acordos e tratados internacionais dos quais a 

República Federativa do Brasil seja signatária; ou 

b) as armas de fogo dissimuladas, com aparência de 

objetos inofensivos; 

IV - munição de uso restrito - as munições que: 

a) atinjam, na saída do cano de prova de armas de 

porte ou portáteis de alma raiada, energia cinética 

superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos 

e vinte joules; 

b) sejam traçantes, perfurantes ou fumígenas; 

c) sejam granadas de obuseiro, de canhão, de 

morteiro, de mão ou de bocal; ou 

d) sejam rojões, foguetes, mísseis ou bombas de 

qualquer natureza; 

V - munição de uso proibido - as munições que sejam 

assim definidas em acordo ou tratado internacional 

de que a República Federativa do Brasil seja signatária 

e as munições incendiárias ou químicas; 

VI - arma de fogo obsoleta - as armas de fogo que 

não se prestam ao uso efetivo em caráter 

permanente, em razão de: 

a) sua munição e seus elementos de munição não 

serem mais produzidos; ou 

b) sua produção ou seu modelo ser muito antigo e 

fora de uso, caracterizada como relíquia ou peça de 

coleção inerte; 

VII - arma de fogo de porte - as armas de fogo de 

dimensões e peso reduzidos que podem ser 

X - (Revogado) 

XI - (Revogado) 

XII - (Revogado) 

§1º O Comando do Exército estabelecerá os 

parâmetros de aferição e a listagem dos calibres 

nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos 

nos incisos I, II e IV do caput do parágrafo único do 

art. 3º do Anexo I do Decreto nº 10.030, de 2019, no 

prazo de sessenta dias, contado da data de publicação 

deste Decreto. 

§2º  Ato conjunto do Ministro de Estado da Defesa e do 

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública 

estabelecerá as quantidades de munições passíveis de 

aquisição pelas pessoas físicas autorizadas a adquirir ou 

portar arma de fogo e pelos integrantes dos órgãos e 

das instituições a que se referem o §2º do art. 4º os 

incisos I a VII e X do caput art. 6º da Lei nº 10.826, de 

2003, observada a legislação, no prazo de sessenta dias, 

contado da data de publicação do Decreto nº 10.030, de 

30 de setembro de 2019.          (Incluído pelo Decreto 

nº 10.030, de 2019) 
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disparadas pelo atirador com apenas uma de suas 

mãos, a exemplo de pistolas, revólveres e garruchas; 

VIII - arma de fogo portátil - as armas de fogo que, 

devido às suas dimensões ou ao seu peso, podem ser 

transportadas por uma pessoa, tais como fuzil, 

carabina e espingarda; 

IX - arma de fogo não portátil - as armas de fogo 

que, devido às suas dimensões ou ao seu peso, 

precisam ser transportadas por mais de uma pessoa, 

com a utilização de veículos, automotores ou não, ou 

sejam fixadas em estruturas permanentes; 

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; 

XI - cadastro de arma de fogo - inclusão da arma de 

fogo de produção nacional ou importada em banco 

de dados, com a descrição de suas características; e 

XII - registro - matrícula da arma de fogo que esteja 

vinculada à identificação do respectivo proprietário 

em banco de dados. 

§1º O Comando do Exército estabelecerá os 

parâmetros de aferição e a listagem dos calibres 

nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos 

nos incisos I, II e IV do caput, no prazo de sessenta 

dias, contado da data de publicação deste Decreto.      

(Incluído pelo Decreto nº 10.030, de 2019) 

§2º  Ato conjunto do Ministro de Estado da Defesa e 

do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública 

estabelecerá as quantidades de munições passíveis de 

aquisição pelas pessoas físicas autorizadas a adquirir 

ou portar arma de fogo e pelos integrantes dos 

órgãos e das instituições a que se referem o §2º do 

art. 4º os incisos I a VII e X do caput art. 6º da Lei nº 

10.826, de 2003, observada a legislação, no prazo de 

sessenta dias, contado da data de publicação do 

Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019.          

(Incluído pelo Decreto nº 10.030, de 2019) 

Art. 3º, Decreto nº 9.845/19. Para fins de aquisição de 

arma de fogo de uso permitido e de emissão do 

Art. 3º, Decreto nº 9.845/19. Para fins de aquisição de 

arma de fogo de uso permitido e de emissão do 

Certificado de Registro de Arma de Fogo administrada 
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Certificado de Registro de Arma de Fogo, o 

interessado deverá: 

I - apresentar declaração de efetiva necessidade; 

II - ter, no mínimo, vinte e cinco anos de idade; 

III - apresentar original e cópia de documento de 

identificação pessoal; 

IV - comprovar a idoneidade moral e a inexistência 

de inquérito policial ou processo criminal, por meio 

de certidões de antecedentes criminais das Justiças 

Federal, Estadual, Militar e Eleitoral; 

V - apresentar documento comprobatório de 

ocupação lícita e de residência fixa; 

VI - comprovar, periodicamente, a capacidade técnica 

para o manuseio da arma de fogo; 

VII - comprovar a aptidão psicológica para o 

manuseio de arma de fogo, atestada em laudo 

conclusivo fornecido por psicólogo credenciado pela 

Polícia Federal; e 

VIII - apresentar declaração de que possui lugar 

seguro para armazenamento das armas de fogo das 

quais seja proprietário de modo a adotar as medidas 

necessárias para impedir que menor de dezoito anos 

de idade ou pessoa com deficiência mental se 

apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse 

ou que seja de sua propriedade nos termos do 

disposto no art. 13 da Lei nº 10.826, de 2003. 

§1º Presume-se a veracidade dos fatos e das 

circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva 

necessidade a que se refere o inciso I do caput. 

§2º O indeferimento do pedido para aquisição a que 

se refere o caput será comunicado ao interessado em 

documento próprio e apenas poderá ter como 

fundamento: 

I - a comprovação documental de que: 

a) não são verdadeiros os fatos e as circunstâncias 

afirmados pelo interessado na declaração de efetiva 

necessidade a que se refere o inciso I do caput; 

b) o interessado instruiu o pedido com declarações 

ou documentos falsos; ou 

c) o interessado mantém vínculo com grupos 

criminosos ou age como pessoa interposta de quem 

pelo Sistema Nacional de Armas - Sinarm, o 

interessado deverá: 

I - apresentar declaração de efetiva necessidade; 

II - ter, no mínimo, vinte e cinco anos de idade; 

III - apresentar original e cópia de documento de 

identificação pessoal; 

IV - comprovar a idoneidade moral e a inexistência de 

inquérito policial ou processo criminal, por meio de 

certidões de antecedentes criminais das Justiças Federal, 

Estadual, Militar e Eleitoral; 

V - apresentar documento comprobatório de ocupação 

lícita e de residência fixa; 

VI - comprovar, periodicamente, a capacidade técnica 

para o manuseio da arma de fogo; 

VII - comprovar a aptidão psicológica para o manuseio 

de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido 

por psicólogo credenciado pela Polícia Federal; e 

VIII - apresentar declaração de que possui lugar seguro 

para armazenamento das armas de fogo das quais seja 

proprietário de modo a adotar as medidas necessárias 

para impedir que menor de dezoito anos de idade ou 

pessoa com deficiência mental se apodere de arma de 

fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua 

propriedade nos termos do disposto no art. 13 da Lei nº 

10.826, de 2003. 

§1º Presume-se a veracidade dos fatos e das 

circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva 

necessidade a que se refere o inciso I do caput. 

§2º O indeferimento do pedido para aquisição a que se 

refere o caput será comunicado ao interessado em 

documento próprio e apenas poderá ter como 

fundamento: 

I - a comprovação documental de que: 

a) não são verdadeiros os fatos e as circunstâncias 

afirmados pelo interessado na declaração de efetiva 

necessidade a que se refere o inciso I do caput; 

b) o interessado instruiu o pedido com declarações ou 

documentos falsos; ou 

c) o interessado mantém vínculo com grupos criminosos 

ou age como pessoa interposta de quem não preenche 

os requisitos a que se referem os incisos I a VIII do caput. 
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não preenche os requisitos a que se referem os 

incisos I a VIII do caput. 

II - o interessado não ter a idade mínima exigida no 

inciso II do caput; ou 

III - a não apresentação de um ou mais documentos 

a que se referem o inciso III ao inciso VIII do caput. 

§3º Serão exigidas as certidões de antecedentes a que 

se refere o inciso IV do caput apenas do local de 

domicílio do requerente, que apresentará declaração 

de inexistência de inquéritos policiais ou processos 

criminais contra si em trâmite nos demais entes 

federativos. 

§4º O comprovante de capacidade técnica de que 

trata o inciso VI do caput deverá ser expedido por 

instrutor de armamento e de tiro credenciado pela 

Polícia Federal no Sistema Nacional de Armas - 

Sinarm e deverá atestar, necessariamente: 

I - conhecimento da conceituação e das normas de 

segurança relativas a arma de fogo; 

II - conhecimento básico dos componentes e das 

partes da arma de fogo para a qual foi requerida a 

autorização de aquisição; e 

III - habilidade no uso da arma de fogo demonstrada 

pelo interessado em estande de tiro credenciado pelo 

Comando do Exército ou pela Polícia Federal. 

§5º Cumpridos os requisitos a que se refere o caput, 

será expedida pelo Sinarm, no prazo de até trinta dias, 

contado da data do protocolo da solicitação, a 

autorização para a aquisição da arma de fogo em 

nome do interessado. 

§6º É pessoal e intransferível a autorização para a 

aquisição da arma de fogo de que trata o §5º. 

§7º Fica dispensado da comprovação de 

cumprimento dos requisitos a que se referem os 

incisos VI e VII do caput o interessado em adquirir 

arma de fogo que: 

I - comprove estar autorizado a portar arma de fogo 

da mesma espécie daquela a ser adquirida, desde que 

o porte de arma de fogo esteja válido; e 

II - tenha se submetido às avaliações técnica e 

psicológica no prazo estabelecido para obtenção ou 

manutenção do porte de arma de fogo. 

II - o interessado não ter a idade mínima exigida no 

inciso II do caput; ou 

III - a não apresentação de um ou mais documentos a 

que se referem o inciso III ao inciso VIII do caput. 

§3º Serão exigidas as certidões de antecedentes a que se 

refere o inciso IV do caput apenas do local de domicílio 

do requerente, que apresentará declaração de 

inexistência de inquéritos policiais ou processos criminais 

contra si em trâmite nos demais entes federativos. 

§4º O comprovante de capacidade técnica de que trata 

o inciso VI do caput deverá ser expedido por instrutor 

de armamento e de tiro credenciado pela Polícia 

Federal no Sinarm e deverá atestar, necessariamente: 

I - conhecimento da conceituação e das normas de 

segurança relativas a arma de fogo; 

II - conhecimento básico dos componentes e das partes 

da arma de fogo para a qual foi requerida a autorização 

de aquisição; e 

III - habilidade no uso da arma de fogo demonstrada 

pelo interessado em estande de tiro credenciado pelo 

Comando do Exército ou pela Polícia Federal. 

§5º Cumpridos os requisitos a que se refere o caput, será 

expedida pelo Sinarm, no prazo de até trinta dias, 

contado da data do protocolo da solicitação, a 

autorização para a aquisição da arma de fogo em nome 

do interessado. 

§6º É pessoal e intransferível a autorização para a 

aquisição da arma de fogo de que trata o §5º. 

§7º Fica dispensado da comprovação de cumprimento 

dos requisitos a que se referem os incisos VI e VII do 

caput o interessado em adquirir arma de fogo que: 

I - comprove estar autorizado a portar arma de fogo da 

mesma espécie daquela a ser adquirida, desde que o 

porte de arma de fogo esteja válido; e 

II - tenha se submetido às avaliações técnica e 

psicológica no prazo estabelecido para obtenção ou 

manutenção do porte de arma de fogo. 

§8º O disposto no § 1º aplica-se à aquisição de até seis 

armas de fogo de uso permitido, de porte ou 

portáteis, não dispensada a caracterização da efetiva 

necessidade se presentes outros fatos e circunstâncias 

que a justifiquem, inclusive para a aquisição de armas 
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§8º O disposto no §1º aplica-se à aquisição de até 

quatro armas de fogo de uso permitido, não 

dispensada a caracterização da efetiva necessidade se 

presentes outros fatos e circunstâncias que a 

justifiquem, inclusive para a aquisição de armas de 

fogo de uso permitido em quantidade superior a esse 

limite. 

§9º A autorização para adquirir arma de fogo a que 

se refere o caput não será concedida para armas de 

fogo portáteis e não portáteis.       (Revogado pelo 

Decreto nº 10.030, de 2019) 

§10.  Os requisitos de que tratam os incisos V, VI e 

VII do caput serão comprovados, periodicamente, a 

cada dez anos, junto à Polícia Federal, para fins de 

renovação do Certificado de Registro.  (Incluído pelo 

Decreto nº 10.030, de 2019) 

§11.  Os integrantes das Forças Armadas, das polícias 

federais, estaduais e do Distrito Federal e os militares 

dos Estados e do Distrito Federal, ao adquirirem arma 

de fogo de uso permitido ou restrito ou renovarem o 

respectivo Certificado de Registro, ficam dispensados 

do cumprimento dos requisitos de que tratam os 

incisos I, II, IV, V, VI e VII do caput.          (Incluído 

pelo Decreto nº 10.030, de 2019) 

§12.  Os integrantes das entidades de que tratam os 

incisos I, II, III, V, VI, VII e X do caput do art. 6º da Lei 

nº 10.826, de 2003, ficam dispensados do 

cumprimento do requisito de que trata o inciso II do 

caput deste artigo.          (Incluído pelo Decreto nº 

10.030, de 2019) 

de fogo de uso permitido em quantidade superior a 

esse limite. 

§8º-A  Os ocupantes dos cargos de que tratam os 

incisos I, II, V e VI do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, 

de 2003, os membros da magistratura, do Ministério 

Público e os integrantes das polícias penais federal, 

estadual ou distrital, e os agentes e guardas prisionais, 

além do limite estabelecido no §8º, poderão adquirir 

até duas armas de fogo de uso restrito, de porte ou 

portáteis, de funcionamento semiautomático ou de 

repetição. 

§9º A autorização para adquirir arma de fogo a que se 

refere o caput não será concedida para armas de fogo 

portáteis e não portáteis.       (Revogado pelo Decreto 

nº 10.030, de 2019) 

§10.  Os requisitos de que tratam os incisos V, VI e VII 

do caput serão comprovados, periodicamente, a cada 

dez anos, junto à Polícia Federal, para fins de renovação 

do Certificado de Registro.  (Incluído pelo Decreto nº 

10.030, de 2019) 

§11.  Os integrantes das Forças Armadas, das polícias 

federais, estaduais e do Distrito Federal e os militares dos 

Estados e do Distrito Federal, ao adquirirem arma de 

fogo de uso permitido ou restrito ou renovarem o 

respectivo Certificado de Registro, ficam dispensados do 

cumprimento dos requisitos de que tratam os incisos I, 

II, IV, V, VI e VII do caput.          (Incluído pelo Decreto 

nº 10.030, de 2019) 

§12.  Os integrantes das entidades de que tratam os 

incisos I, II, III, V, VI, VII e X do caput do art. 6º da Lei nº 

10.826, de 2003, ficam dispensados do cumprimento do 

requisito de que trata o inciso II do caput deste artigo.          

(Incluído pelo Decreto nº 10.030, de 2019) 

§13 Os profissionais de que tratam os incisos I, II, III, 

IV, V, VI, VII e X do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, 

de 2003, e os atiradores desportivos com Certificado 

de Registro de Arma de Fogo válido, que possuam 

armas apostiladas no acervo de atirador, que estejam 

credenciados junto à Polícia Federal como instrutores 

de armamento e tiro poderão utilizar as suas armas 

registradas no Sistema de Gerenciamento Militar de 
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Armas - Sigma para aplicar os testes de tiro para 

fornecimento do comprovante de capacidade técnica. 

§14.  O cumprimento dos requisitos legais e 

regulamentares necessários ao porte e aquisição de 

armas de fogo dos servidores de que tratam os incisos 

X e XI do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, 

dos membros da magistratura e do Ministério Público 

poderá ser atestado por declaração da própria 

instituição, na forma estabelecida pela Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da 

Economia, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público, 

respectivamente, adotados os parâmetros técnicos 

estabelecidos pela Polícia Federal. 

 

1.1.1 Vigência 

Por fim, dispõe o artigo 3º do Decreto nº 10.628/21, que este entra em vigor sessenta dias 

após a data de sua publicação, qual seja, 12 de fevereiro de 2021. 

1.2 Decreto nº 10.629, de 12 de fevereiro de 2021 

Este decreto altera legislação relacionada ao registro, ao cadastro e à aquisição de armas 

e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores, ao modificar o Decreto nº 

9.846/19, que também regulamenta a Lei nº 10.826/03. 

Confira abaixo quadro comparativo com as alterações promovidas. 

Decreto nº 9.846/19 

                  Redação anterior                                        Nova redação 

Art. 1º, Decreto nº 9.846/19. Este Decreto 

regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 

2003, com o objetivo de estabelecer regras e 

procedimentos para o registro, o cadastro e a 

aquisição de armas e de munições por caçadores, 

colecionadores e atiradores. 

§1º As armas de fogo de colecionadores, atiradores e 

caçadores serão cadastradas no Sistema de 

Gerenciamento Militar de Armas - Sigma. 

Art. 1º, Decreto nº 9.846/19. Este Decreto regulamenta a 

Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, com o 

objetivo de estabelecer regras e procedimentos para o 

registro, o cadastro e a aquisição de armas e de 

munições por caçadores, colecionadores e atiradores. 

§1º As armas de fogo dos acervos de colecionadores, 

atiradores e caçadores serão cadastradas no Sistema 

de Gerenciamento Militar de Armas - Sigma. 
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§2º O Certificado de Registro de Colecionador, 

Atirador e Caçador expedido pelo Comando do 

Exército, terá validade de dez anos. 

§3º A expedição e a renovação do Certificado de 

Registro de Colecionador, Atirador e Caçador e os 

registros de propriedade de armas de fogo, as 

transferências, o lançamento e a alteração de dados 

no Sigma serão realizados diretamente no Serviço de 

Fiscalização de Produtos Controlados das 

Organizações Militares, de forma descentralizada, em 

cada Região Militar, por meio de ato do responsável 

pelo setor, com taxas e procedimentos uniformes a 

serem estabelecidos em ato do Comandante do 

Exército. 

§4º O protocolo do pedido de renovação do 

Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e 

Caçador, realizado no prazo legal e perante a 

autoridade competente, concederá provisoriamente 

ao seu requerente os direitos inerentes ao Certificado 

de Registro original até que o seu pedido seja 

apreciado. 

§2º O Certificado de Registro de Colecionador, Atirador 

e Caçador expedido pelo Comando do Exército, terá 

validade de dez anos. 

§3º A expedição e a renovação do Certificado de Registro 

de Colecionador, Atirador e Caçador e os registros de 

propriedade de armas de fogo, as transferências, o 

lançamento e a alteração de dados no Sigma serão 

realizados diretamente no Serviço de Fiscalização de 

Produtos Controlados das Organizações Militares, de 

forma descentralizada, em cada Região Militar, por meio 

de ato do responsável pelo setor, com taxas e 

procedimentos uniformes a serem estabelecidos em ato 

do Comandante do Exército. 

§4º O protocolo do pedido de renovação do Certificado 

de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, 

realizado no prazo legal e perante a autoridade 

competente, concederá provisoriamente ao seu 

requerente os direitos inerentes ao Certificado de 

Registro original até que o seu pedido seja apreciado. 

Art. 2º, Decreto nº 9.846/19. Para fins do disposto 

neste Decreto, considera-se: 

I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo 

semiautomáticas ou de repetição que sejam: 

a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de 

munição comum, não atinja, na saída do cano de 

prova, energia cinética superior a mil e duzentas 

libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; 

b) portáteis de alma lisa; ou 

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com 

a utilização de munição comum, não atinja, na saída 

do cano de prova, energia cinética superior a mil e 

duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; 

II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo 

automáticas, semiautomáticas ou de repetição que 

sejam: 

a) não portáteis; 

b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de 

munição comum, atinja, na saída do cano de prova, 

Art. 2º, Decreto nº 9.846/19. Para fins do disposto neste 

Decreto, são adotadas as definições e classificações 

constantes do Anexo I ao Decreto nº 10.030, de 30 de 

setembro de 2019. 

I – (Revogado) 

II - (Revogado) 

III - (Revogado) 

IV - (Revogado) 

V - (Revogado) 

VI - (Revogado) 

VII - (Revogado) 

VIII - (Revogado) 

IX - (Revogado) 

X - (Revogado) 

XI - (Revogado) 

XII - (Revogado) 

XIII - (Revogado) 

Parágrafo único.  O Comando do Exército estabelecerá 

os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres 

nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos 
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energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé 

ou mil seiscentos e vinte joules; ou 

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com 

a utilização de munição comum, atinja, na saída do 

cano de prova, energia cinética superior a mil e 

duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; 

III - arma de fogo de uso proibido: 

a) as armas de fogo classificadas de uso proibido em 

acordos e tratados internacionais dos quais a 

República Federativa do Brasil seja signatária; ou 

b) as armas de fogo dissimuladas, com aparência de 

objetos inofensivos; 

IV - munição de uso restrito - as munições que: 

a) atinjam, na saída do cano de prova de armas de 

porte ou portáteis de alma raiada, energia cinética 

superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos 

e vinte joules; 

b) sejam traçantes, perfurantes ou fumígenas; 

c) sejam granadas de obuseiro, de canhão, de 

morteiro, de mão ou de bocal; ou 

d) sejam rojões, foguetes, mísseis ou bombas de 

qualquer natureza; 

V - munição de uso proibido - as munições que sejam 

assim definidas em acordo ou tratado internacional 

de que a República Federativa do Brasil seja signatária 

e as munições incendiárias ou químicas; 

VI - arma de fogo obsoleta - as armas de fogo que 

não se prestam ao uso efetivo em caráter 

permanente, em razão de: 

a) sua munição e seus elementos de munição não 

serem mais produzidos; ou 

b) sua produção ou seu modelo ser muito antigo e 

fora de uso, caracterizada como relíquia ou peça de 

coleção inerte; 

VII - arma de fogo de porte - as armas de fogo de 

dimensões e peso reduzidos que podem ser 

disparadas pelo atirador com apenas uma de suas 

mãos, a exemplo de pistolas, revólveres e garruchas; 

VIII - arma de fogo portátil - as armas de fogo que, 

devido às suas dimensões ou ao seu peso, podem ser 

transportadas por uma pessoa, tais como fuzil, 

carabina e espingarda; 

nos incisos I, II e IV do caput do parágrafo único do 

art. 3º do Anexo I ao Decreto 10.030, de 2019, no 

prazo de sessenta dias, contado da data de publicação 

deste Decreto. 
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IX - arma de fogo não portátil - as armas de fogo 

que, devido às suas dimensões ou ao seu peso, 

precisam ser transportadas por mais de uma pessoa, 

com a utilização de veículos, automotores ou não, ou 

sejam fixadas em estruturas permanentes; 

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; 

XI - cadastro de arma de fogo - inclusão da arma de 

fogo de produção nacional ou importada em banco 

de dados, com a descrição de suas características; 

XII - registro - matrícula da arma de fogo que esteja 

vinculada à identificação do respectivo proprietário 

em banco de dados; e 

XIII - porte de trânsito - direito concedido aos 

colecionadores, aos atiradores e aos caçadores que 

estejam devidamente registrados no Comando do 

Exército e aos representantes estrangeiros em 

competição internacional oficial de tiro realizada no 

País, de transitar com as armas de fogo de seus 

respectivos acervos para realizar as suas atividades. 

Parágrafo único. O Comando do Exército estabelecerá 

os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres 

nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos 

nos incisos I, II e IV do caput, no prazo de sessenta 

dias, contado da data de publicação deste Decreto. 

Art. 3º, Decreto nº 9.846/19. A autorização para 

aquisição de arma de fogo de porte e de arma de 

fogo portátil por colecionadores, atiradores e 

caçadores será concedida, desde que comprovado o 

cumprimento dos requisitos a que se refere o §2º, 

observados os seguintes limites: 

I - para armas de uso permitido: 

a) cinco armas de fogo de cada modelo, para os 

colecionadores; 

b) quinze armas de fogo, para os caçadores; e 

c) trinta armas de fogo, para os atiradores; e 

II - para armas de uso restrito: 

a) cinco armas de cada modelo, para os 

colecionadores; 

Art. 3º, Decreto nº 9.846/19. A aquisição de arma de 

fogo de porte e de arma de fogo portátil por 

colecionadores, atiradores e caçadores estará 

condicionada aos seguintes limites: 

I - para armas de uso permitido: 

a) cinco armas de fogo de cada modelo, para os 

colecionadores; 

b) quinze armas de fogo, para os caçadores; e 

c) trinta armas de fogo, para os atiradores; e 

II - para armas de uso restrito: 

a) cinco armas de cada modelo, para os colecionadores; 

b) quinze armas, para os caçadores; e 

c) trinta armas, para os atiradores. 
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b) quinze armas, para os caçadores; e 

c) trinta armas, para os atiradores. 

§1º Poderão ser concedidas autorizações para 

aquisição de arma de fogo de uso permitido em 

quantidade superior aos limites estabelecidos no 

inciso I do caput, a critério do Comando do Exército. 

(Redação dada pelo Decreto nº 10.030, de 2019) 

§2º Para fins de registro de colecionadores, atiradores 

e caçadores no Comando do Exército, o interessado 

deverá: (Redação dada pelo Decreto nº 10.030, de 

2019) 

I - ter, no mínimo, vinte e cinco anos de idade; 

II - apresentar original e cópia de documento de 

identificação pessoal; 

III - comprovar a idoneidade moral e a inexistência de 

inquérito policial ou de processo criminal, por meio 

de certidões de antecedentes criminais das Justiças 

Federal, Estadual, Militar e Eleitoral; 

IV - apresentar documento comprobatório de 

ocupação lícita e de residência fixa; 

V - comprovar, periodicamente, a capacidade técnica 

para o manuseio da arma de fogo; e 

VI - comprovar a aptidão psicológica para o manuseio 

de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo 

fornecido por psicólogo credenciado pela Polícia 

Federal. 

§3º O cumprimento dos requisitos de que tratam os 

incisos III, IV, V, VI do caput do §2º deverá ser 

comprovado, a cada dez anos, junto ao Comando do 

Exército, para fins de renovação do Certificado de 

Registro de Colecionador, Atirador e Caçador. 

§4º Ato do Comandante do Exército regulamentará a 

aquisição de armas de fogo não portáteis por 

colecionadores registrados no Comando do Exército. 

§5º A aquisição de armas de fogo por colecionadores, 

atiradores e caçadores ficará condicionada à 

apresentação:   (Incluído pelo Decreto nº 10.030, de 

2019) 

I - de documento de identificação e Certificado de 

Registro válidos; e   (Incluído pelo Decreto nº 10.030, 

de 2019) 

§1º Poderão ser concedidas autorizações para aquisição 

de arma de fogo de uso permitido em quantidade 

superior aos limites estabelecidos no inciso I do caput, a 

critério do Comando do Exército. (Redação dada pelo 

Decreto nº 10.030, de 2019) 

§2º Para fins de registro de colecionadores, atiradores e 

caçadores no Comando do Exército, o interessado 

deverá: (Redação dada pelo Decreto nº 10.030, de 2019) 

I - ter, no mínimo, vinte e cinco anos de idade para 

adquirir e apostilar armas de fogo em seus acervos; 

II - apresentar original e cópia de documento de 

identificação pessoal; 

III - comprovar a idoneidade moral e a inexistência de 

inquérito policial ou de processo criminal, por meio de 

certidões de antecedentes criminais das Justiças Federal, 

Estadual, Militar e Eleitoral; 

IV - apresentar documento comprobatório de ocupação 

lícita e de residência fixa; 

V - comprovar, periodicamente, a capacidade técnica 

para o manuseio da arma de fogo, por meio de laudo 

expedido por instrutor de tiro desportivo ou instrutor 

de armamento e tiro credenciado junto à Polícia 

Federal; e 

VI - comprovar a aptidão psicológica para o manuseio 

da arma de fogo, atestada em laudo conclusivo 

fornecido por psicólogo com registro profissional 

ativo em Conselho Regional de Psicologia. 

§3º O cumprimento dos requisitos de que tratam os 

incisos III, IV, V, VI do caput do §2º deverá ser 

comprovado, a cada dez anos, junto ao Comando do 

Exército, para fins de renovação do Certificado de 

Registro de Colecionador, Atirador e Caçador. 

§4º Ato do Comandante do Exército regulamentará a 

aquisição de armas de fogo não portáteis por 

colecionadores registrados no Comando do Exército. 

§5º A aquisição de armas de fogo por colecionadores, 

atiradores e caçadores ficará condicionada à 

apresentação:   (Incluído pelo Decreto nº 10.030, de 

2019) 

I - de documento de identificação e Certificado de 

Registro válidos; e   (Incluído pelo Decreto nº 10.030, de 

2019) 
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II - da autorização de aquisição expedida pelo 

Comando do Exército.   (Incluído pelo Decreto nº 

10.030, de 2019) 

II - da autorização de aquisição expedida pelo 

Comando do Exército, quando as quantidades 

excederem os limites estabelecidos nos incisos I e II 

do caput. 

§6º Para a renovação da atividade de atirador, deverá 

ser apresentado atestado de habitualidade emitido 

pela entidade de tiro ou agremiação que confirme 

frequência mínima de seis jornadas em estande de 

tiro, em dias alternados, para treinamento ou 

participação em competições, no período de doze 

meses. 

§7º O laudo de capacidade técnica para o manuseio 

da arma de fogo, expedido por instrutor de tiro 

desportivo ou instrutor de armamento e tiro 

credenciado junto à Polícia Federal, para atiradores 

poderá ser substituído pela declaração de 

habitualidade fornecida por associação, clube, 

federação ou confederação a que estiverem filiados, 

referente ao ano anterior ao pedido de aquisição, 

comprovada a sua participação em treinamentos e 

competições, no período e nas quantidades mínimas 

exigidas. 

§8º A pessoa jurídica registrada no Comando do 

Exército com a atividade de capacitação com arma de 

fogo apostilada ao Certificado de Registro que possua, 

em seu quadro societário empregado que seja 

instrutor de tiro desportivo ou instrutor de 

armamento e tiro credenciado junto à Polícia Federal, 

poderá fornecer laudo de capacidade técnica para o 

manuseio de arma de fogo, que deverá ser assinado 

pelo instrutor. 

§9º Nas hipóteses de inobservância aos limites 

estabelecidos nos incisos I e II do caput ou de 

inexistência da autorização de que trata o §1º, as 

armas de fogo de porte e as armas de fogo portáteis 

adquiridas por colecionadores, atiradores e caçadores 

não poderão ser registradas e deverão ser apreendidas 

e doadas ao Comando do Exército. 

Art. 4º, Decreto nº 9.846/19. A aquisição de munição 

ou insumos para recarga por colecionadores, 

atiradores e caçadores ficará condicionada apenas à 

Art. 4º, Decreto nº 9.846/19. A aquisição de munição ou 

insumos para recarga por colecionadores, atiradores e 

caçadores ficará condicionada apenas à apresentação 
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apresentação pelo adquirente de documento de 

identificação válido e do Certificado 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 O colecionador, o atirador e o caçador 

proprietário de arma de fogo poderá adquirir até mil 

munições anuais para cada arma de fogo de uso 

restrito e cinco mil munições para as de uso permitido 

registradas em seu nome e comunicará a aquisição 

ao Comando do Exército, no prazo de setenta e duas 

horas, contado da data de efetivação da compra, e 

informará o endereço em que serão armazenadas.   

(Redação dada pelo Decreto nº 10.030, de 2019) 

§2º Não estão sujeitos ao limite de que trata o §1º as 

munições adquiridas por entidades de tiro e estandes 

de tiro devidamente credenciados para fornecimento 

para seus membros, associados, integrantes ou 

clientes. 

§3º As armas pertencentes ao acervo de colecionador 

não podem ser consideradas para a aquisição de 

munições a que se refere o §1º. 

§4º  Os caçadores e os atiradores poderão ser 

autorizados a adquirir munições em quantidade 

superior ao limite estabelecido no § 1º, a critério do 

Comando do Exército e por meio de requerimento. 

pelo adquirente de documento de identificação válido e 

do Certificado 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 atiradores 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 permitido registradas em seu nome. 

§1º-A Os caçadores e os atiradores comunicarão a 

aquisição de munições e insumos ao Comando do 

Exército no prazo de setenta e duas horas, contado da 

data de efetivação da compra, e o endereço do local 

em que serão armazenados. 

§2º Não estão sujeitas ao limite de que trata o §1º as 

munições adquiridas por entidades e escolas de tiro 

devidamente credenciadas para fornecimento aos seus 

membros, associados, integrantes ou clientes, para 

realização de treinamentos, cursos, instruções, aulas, 

provas, competições e testes de capacidade técnica 

para o manuseio de arma de fogo. 

§3º As armas pertencentes ao acervo de colecionador 

não podem ser consideradas para a aquisição de 

munições a que se refere o §1º. 

§4º Os caçadores e os atiradores poderão ser 

autorizados a adquirir munições em quantidade 

superior ao limite estabelecido no §1º, a critério do 

Comando do Exército e por meio de requerimento, 

desde que respeitados os seguintes quantitativos: 

I - para caçadores, até duas vezes o limite estabelecido 

no §1º; e 

II - para atiradores desportivos, até cinco vezes o 

limite estabelecido no §1º. 

Art. 5º, Decreto nº 9.846/19. Os clubes e as escolas 

de tiro e os colecionadores, os atiradores e os 

caçadores serão registrados no Comando do Exército. 

§1º O Comando do Exército fiscalizará o cumprimento 

das normas e das condições de segurança dos 

Art. 5º, Decreto nº 9.846/19. Os clubes e as escolas de 

tiro e os colecionadores, os atiradores e os caçadores 

serão registrados no Comando do Exército. 
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depósitos de armas de fogo, munições e 

equipamentos de recarga. 

§2º Fica garantido o direito de transporte 

desmuniciado das armas dos clubes e das escolas de 

tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos 

atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação 

do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador 

e Caçador ou do Certificado de Registro de Arma de 

Fogo válidos. 

§3º Os colecionadores, os atiradores e os caçadores 

poderão portar uma arma de fogo curta municiada, 

alimentada e carregada, pertencente a seu acervo 

cadastrado no Sinarm ou no Sigma, conforme o caso, 

sempre que estiverem em deslocamento para 

treinamento ou participação em competições, por 

meio da apresentação do Certificado de Registro de 

Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de 

Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego 

válidos. 

§4º A Guia de Tráfego é o documento que confere a 

autorização para o tráfego de armas, acessórios e 

munições no território nacional e corresponde ao 

porte de trânsito previsto no art. 24 da Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003. 

§5º A Guia de Tráfego a que refere o §4º poderá ser 

emitida no sítio eletrônico do Comando do Exército.   

(Redação dada pelo Decreto nº 10.030, de 2019) 

§1º O Comando do Exército fiscalizará o cumprimento 

das normas e das condições de segurança dos depósitos 

de armas de fogo, munições e equipamentos de recarga. 

§2º Fica garantido, no território nacional, o direito de 

transporte desmuniciado das armas dos clubes e das 

escolas de tiro e de seus integrantes e dos 

colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por 

meio da apresentação do Certificado de Registro de 

Colecionador, Atirador e Caçador ou do Certificado de 

Registro de Arma de Fogo válido, desde que a 

munição transportada seja acondicionada em 

recipiente próprio, separado das armas. 

§3º Os colecionadores, os atiradores e os caçadores 

poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, 

alimentada e carregada, pertencente a seu acervo 

cadastrado no Sigma, no trajeto entre o local de 

guarda autorizado e os de treinamento, instrução, 

competição, manutenção, exposição, caça ou abate, 

por meio da apresentação do Certificado de Registro 

de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida, 

expedida pelo Comando do Exército. 

§4º A Guia de Tráfego é o documento que confere a 

autorização para o tráfego de armas, acessórios e 

munições no território nacional e corresponde ao porte 

de trânsito previsto no art. 24 da Lei nº 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003. 

§5º A Guia de Tráfego a que refere o §4º poderá ser 

emitida no sítio eletrônico do Comando do Exército.   

(Redação dada pelo Decreto nº 10.030, de 2019) 

§6º Para fins do disposto no §3º, considera-se trajeto 

qualquer itinerário realizado entre o local de guarda 

autorizado e os de treinamento, instrução, 

competição, manutenção, exposição, caça ou abate, 

independentemente do horário, assegurado o direito 

de retorno ao local de guarda do acervo. 

§7º Os atiradores desportivos poderão: 

I - apostilar armas de pressão utilizadas em 

competições de tiro nas modalidades de ar 

comprimido ao seu acervo de atirador; e 

II - solicitar Guia de Tráfego para transportar as armas 

a que se refere o inciso I para os locais de provas e 

competições. 
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Art. 6º, Decreto nº 9.846/19. Os clubes e as escolas 

de tiro poderão fornecer a seus associados e clientes 

munição recarregada para uso exclusivo nas 

dependências da agremiação em provas, cursos e 

treinamento. 

Parágrafo único.  O limite de que trata o §1º do art. 

3º não se aplica aos clubes de às escolas de tiro com 

registro válido no Comando do Exército. 

Art. 6º, Decreto nº 9.846/19. Os clubes e as escolas de 

tiro poderão fornecer a seus associados e clientes 

munição original e recarregada para uso exclusivo nas 

dependências da agremiação em treinamentos, cursos, 

instruções, aulas, provas, competições e testes de 

capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. 

§1º O limite de que trata o §1º do art. 3º não se aplica 

aos clubes e às escolas de tiro com registro válido no 

Comando do Exército. 

§2º Os clubes e as escolas de tiro poderão fornecer, 

nas mesmas condições, munição para os cidadãos que 

tiverem iniciado os procedimentos para aquisição de 

arma de fogo para defesa pessoal ou para obtenção 

do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador 

e Caçador para uso exclusivo dentro das agremiações. 

§3º Na hipótese prevista no §2º, as munições serão 

controladas pelo Sistema de Controle de Venda e 

Estoque de Munições - Sicovem. 

Art. 7º, Decreto nº 9.846/19. A prática de tiro 

desportivo, nas modalidades aceitas pelas entidades 

nacionais de administração do tiro, por pessoas com 

idade entre quatorze e dezoito anos: 

I - será previamente autorizada conjuntamente por 

seus responsáveis legais, ou por apenas um deles, na 

falta do outro; 

II - se restringirá tão somente aos locais autorizados 

pelo Comando do Exército; e 

III - poderá ser feita com a utilização de arma de fogo 

da agremiação ou do responsável legal, quando o 

menor estiver por este acompanhado. 

Parágrafo único.  A prática de tiro desportivo por 

maiores de dezoito anos e menores de vinte e cinco 

anos de idade poderá ser feita com a utilização de 

arma de fogo de propriedade de agremiação ou de 

arma de fogo registrada e cedida por outro 

desportista. 

Art. 7º, Decreto nº 9.846/19. A prática de tiro desportivo, 

nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais de 

administração do tiro, por pessoas com idade entre 

quatorze e dezoito anos: 

I - será previamente autorizada conjuntamente por seus 

responsáveis legais, ou por apenas um deles, na falta do 

outro; 

II - se restringirá tão somente aos locais autorizados pelo 

Comando do Exército; e 

III - quando o menor estiver acompanhado de seu 

responsável legal, poderá ser feita com a utilização de: 

a) arma de fogo e munição da entidade de tiro ou da 

agremiação; 

b) arma de fogo registrada e cedida por outro 

desportista; ou 

c) arma de fogo do responsável legal. 

§1º As pessoas com idade entre quatorze e dezoito 

anos deverão apresentar os documentos a que se 

referem os incisos II, III, V e VI do §2º do art. 3º à 

entidade de tiro ou à agremiação, que serão 

arquivados pela referida entidade pelo prazo de 

sessenta meses. 
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§2º Poderá ser emitida autorização exclusivamente 

para despacho de munição, vinculada ao dependente 

cujo responsável legal também seja atleta de tiro, 

quando comprovada a sua inscrição em evento 

desportivo que demande transporte aéreo. 

§3º Os documentos referidos no §1º poderão ser 

dispensados, por decisão da entidade de tiro ou da 

agremiação, para as pessoas que pratiquem apenas 

atividades esportivas de tiro com armas de pressão 

nas modalidades de ar comprimido. 

Art. 8º, Decreto nº 9.846/19. Os caçadores registrados 

no Comando do Exército poderão portar armas 

portáteis adquiridas para a finalidade de caça, 

observado o disposto na legislação ambiental. 

Art. 8º, Decreto nº 9.846/19. Os caçadores registrados 

no Comando do Exército poderão portar armas 

portáteis e de porte do seu acervo de armas de 

caçador durante a realização do abate controlado, 

observado o disposto na legislação ambiental. 

§1º Fica garantido o porte de trânsito de uma arma de 

porte municiada, apostilada ao acervo de armas de 

caçador ou atirador desportivo, para defesa de seu 

acervo no trajeto entre o local de guarda autorizado e 

o da prática do abate, por meio da apresentação do 

Certificado de Registro de Arma de Fogo, da Guia de 

Tráfego e do Certificado de Regularidade emitido pelo 

órgão ambiental. 

§2º Para fins do disposto no §1º, considera-se trajeto 

qualquer itinerário realizado entre o local de guarda 

autorizado e o da prática do abate, 

independentemente do horário, assegurado o direito 

de retorno ao local de guarda do acervo. 

§3º As armas deverão estar acompanhadas do 

Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de 

Tráfego. 

 

Ademais, foram incluídos dois novos dispositivos à legislação em comento, os quais podem 

ser lidos abaixo. 

Art. 7º-A, Decreto nº 9.846/19. A prática de tiro desportivo, nas modalidades aceitas 

pelas entidades nacionais de administração do tiro, por pessoas com idade entre 

dezoito e vinte e cinco anos: 

I - se restringirá aos locais autorizados pelo Comando do Exército; e 

II - poderá ser feita com a utilização de arma de fogo e munição da entidade de 

tiro, da agremiação ou cedida por outro desportista. 
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§1º A pessoa com idade entre dezoito e vinte e cinco anos fará jus à concessão de 

Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, contudo não poderá 

adquirir arma de fogo para compor os seus acervos. 

§2º O disposto no §1º não se aplica às pessoas e às entidades a que se referem os 

incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e X do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003. 

Art. 8º-A, Decreto nº 9.846/19. É facultado, nas solicitações e nos requerimentos, o 

agrupamento de atos administrativos no mesmo processo, desde que o interessado 

tenha realizado o recolhimento das taxas devidas, previstas em Lei. 

§1º Poderão ser requeridos, eletronicamente, no mesmo processo: 

I - a concessão do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador de 

pessoa física e a autorização de compra de arma de fogo, quando as quantidades 

excederem os limites estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 3º; 

II - o apostilamento e o registro de arma de fogo; e 

III - a emissão do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego. 

§2º Os Certificados de Registro de Armas de Fogo de armas que compõem o acervo 

de colecionador poderão ser substituídos por um mapa de armas, por meio de 

requerimento, independentemente da quantidade de armas que componham a 

hoploteca. 

§3º Os usuários ou os seus procuradores poderão protocolar os requerimentos a 

que se referem os incisos I e II do §1º presencialmente. 

§4º Na hipótese prevista no §3º, o atendimento aos usuários ou aos seus 

procuradores será realizado durante todos os dias e horários de funcionamento da 

repartição recebedora, vedado qualquer tipo de restrição quanto à quantidade de 

requerimentos por usuário. 

§5º Para exercer a função de procurador a que se refere o §4º, não será requerido 

o apostilamento ao Certificado de Registro de Arma de Fogo, hipótese em que será 

considerada suficiente a apresentação de procuração destinada a essa finalidade. 

§6º A procuração a que se refere o §5º poderá ser assinada em meio eletrônico, nos 

termos do disposto no §1º do art. 105 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - 

Código de Processo Civil. 

1.2.1 Vigência 

Por fim, assim como a legislação anteriormente comentada, dispõe o artigo 3º do Decreto 

nº 10.629/21, que este entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação, também no 

dia 12/02/21. 
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1.3 Decreto nº 10.630, de 12 de fevereiro de 2021 

Por fim, esta legislação altera decreto 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. 

Inúmeros dispositivos do Decreto nº 9.847/19, que igualmente regulamenta o Estatuto do 

Desarmamento, sofreram alterações. Colacionaremos abaixo as inovações mais significativas. 

Decreto nº 9.847/19 

                  Redação anterior                                        Nova redação 

Art. 17, Decreto nº 9.847/19.  O porte de arma de 

fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer 

tempo e será válido apenas em relação à arma nele 

especificada e com a apresentação do documento de 

identificação do portador. 

Art. 17, Decreto nº 9.847/19. 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. 

§2º O documento de porte deverá ser apresentado em 

conjunto com o documento de identificação do 

portador e o Certificado de Registro da Arma de Fogo 

válido. 

§3º Os integrantes das entidades de que tratam os 

incisos I, II, V, VI, X e XI do caput do art. 6º da Lei nº 

10.826, de 2003, e os membros da Magistratura e do 

Ministério Público poderão portar as armas 

apostiladas em seus certificados de registro, no acervo 

de atirador desportivo. 

Art. 45, Decreto nº 9.847/19. As armas de fogo 

apreendidas, observados os procedimentos relativos 

à elaboração do laudo pericial e quando não mais 

interessarem à persecução penal, serão encaminhadas 

pelo juiz competente ao Comando do Exército, no 

prazo de quarenta e oito horas, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas. 

Art. 45, Decreto nº 9.847/19. As armas de fogo 

apreendidas, após a finalização dos procedimentos 

relativos à elaboração do laudo pericial e quando não 

mais interessarem à persecução penal, serão 

encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do 

Exército, no prazo de quarenta e oito horas, para 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas ou para destruição quando inservíveis. 
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§1º Os órgãos de segurança pública ou as Forças 

Armadas responsáveis pela apreensão manifestarão 

interesse pelas armas de fogo apreendidas, 

respectivamente, ao Ministério da Justiça e Segurança 

Pública ou ao Comando do Exército, no prazo de dez 

dias, contado da data de envio das armas ao 

Comando do Exército, nos termos do disposto no 

caput. 

§2º O Comando do Exército se manifestará 

favoravelmente à doação de que trata o caput, na 

hipótese de serem cumpridos os seguintes requisitos: 

I - comprovação da necessidade de destinação do 

armamento; 

II - adequação das armas de fogo ao padrão de cada 

órgão; e 

III - atendimento aos critérios de priorização 

estabelecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, nos termos do disposto no §1º do art. 25 da 

Lei nº 10.826, de 2003. 

§3º O Ministério da Justiça e Segurança Pública 

incluirá a priorização de atendimento ao órgão que 

efetivou a apreensão dentre os critérios de que trata 

o inciso III do §2º. 

§4º A análise do cumprimento do requisito 

estabelecido no inciso III do §2º será realizada no 

prazo de trinta dias, contado da data de manifestação 

do Comando do Exército em relação à comprovação 

de necessidade e adequação ao padrão do órgão 

interessado:    (Redação dada pelo Decreto nº 10.030, 

de 2019) 

I - pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, na hipótese 

de a manifestação ter sido apresentada pelos órgãos 

de segurança pública; ou     (Incluído pelo Decreto nº 

10.030, de 2019) 

II - pelo Comando do Exército, na hipótese de a 

manifestação ter sido apresentada pelas Forças 

Armadas.   (Incluído pelo Decreto nº 10.030, de 2019) 

§5º Cumpridos os requisitos de que trata o §2º, o 

Comando do Exército encaminhará, no prazo de vinte 

dias, a relação das armas de fogo a serem doadas ao 

§1º O Comando do Exército indicará no relatório 

trimestral reservado de que trata o §1º do art. 25 da 

Lei nº 10.826, de 2003, as armas, as munições e os 

acessórios passíveis de doação. 

§2º Os órgãos de segurança pública ou as Forças 

Armadas manifestarão interesse pelas armas de fogo 

apreendidas, ao Comando do Exército, no prazo de 

trinta dias, contado da data do recebimento do 

relatório reservado trimestral por aquelas instituições. 

§3º Os órgãos de segurança pública ou as Forças 

Armadas que efetivaram a apreensão terão 

preferência na doação das armas. 

§4º O Comando do Exército se manifestará 

favoravelmente à doação de que trata este artigo, no 

prazo de trinta dias, na hipótese de serem atendidos 

os critérios de priorização estabelecidos pelo 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos 

do disposto no §1º do art. 25 da Lei nº 10.826, de 

2003, dentre os quais, destaque-se: 

I - a comprovação da necessidade de destinação do 

armamento; e 

II - a adequação das armas de fogo ao padrão de cada 

instituição. 

§5º Os critérios de priorização a que se refere o §4º 

deverão ser atendidos inclusive pelos órgãos de 

segurança pública ou pelas Forças Armadas 

responsáveis pela apreensão. 

§6º Cumpridos os requisitos de que trata o §4º e 

observada a regra de preferência do órgão apreensor, 

o Comando do Exército encaminhará, no prazo de 

trinta dias, a relação das armas de fogo a serem 

doadas ao juiz competente, que determinará o seu 

perdimento em favor do órgão ou da Força Armada 

beneficiária. 

§7º As armas de fogo de valor histórico ou obsoletas 

poderão ser objeto de doação a museus das Forças 

Armadas ou de instituições policiais indicados pelo 

Comando do Exército. 

§8º A decisão sobre o destino final das armas de fogo 

não doadas aos órgãos interessados nos termos do 

disposto neste Decreto caberá ao Comando do 
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juiz competente, que determinará o seu perdimento 

em favor do órgão ou da Força Armada beneficiária. 

§6º Na hipótese de não haver manifestação expressa 

do órgão ou da Força Armada que realizou a 

apreensão das armas, nos termos do disposto no §1º, 

os demais órgãos de segurança pública ou das Forças 

Armadas poderão manifestar interesse pelas armas de 

fogo, no prazo de trinta dias, contado da data de 

recebimento do relatório a que se refere o §1º do art. 

25 da Lei nº 10.826, de 2003, e encaminhar pedido 

de doação ao Comando do Exército. 

§7º O Comando do Exército apreciará o pedido de 

doação de que trata o §6º, observados os requisitos 

estabelecidos no §2º, e encaminhará, no prazo de 

sessenta dias, contado da data de divulgação do 

relatório a que se refere o §1º do art. 25 da Lei nº 

10.826, de 2003, a relação das armas a serem doadas, 

para que o juiz competente determine o seu 

perdimento, nos termos do disposto no §5º. 

§8º As armas de fogo de valor histórico ou obsoletas 

poderão ser objeto de doação a museus das Forças 

Armadas ou de instituições policiais indicados pelo 

Comando do Exército. 

§9º As armas de fogo apreendidas poderão ser 

devolvidas pela autoridade competente aos seus 

legítimos proprietários na hipótese de serem 

cumpridos os requisitos de que trata o art. 4º da Lei 

nº 10.826, de 2003. 

§10. A decisão sobre o destino final das armas de 

fogo não doadas aos órgãos interessados nos termos 

do disposto neste Decreto caberá ao Comando do 

Exército, que deverá concluir pela sua destruição ou 

pela doação às Forças Armadas. 

§11. As munições e os acessórios apreendidos, 

concluídos os procedimentos relativos à elaboração 

do laudo pericial e quando não mais interessarem à 

persecução penal, serão encaminhados pelo juiz 

competente ao Comando do Exército, no prazo de 

quarenta e oito horas, para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. 

§12. O órgão de segurança pública ou as Forças 

Armadas responsáveis pela apreensão das munições 

Exército, que deverá concluir pela sua destruição ou 

pela doação às Forças Armadas. 

§9º As munições e os acessórios apreendidos, 

concluídos os procedimentos relativos à elaboração 

do laudo pericial e quando não mais interessarem à 

persecução penal, serão encaminhados pelo juiz 

competente ao Comando do Exército, no prazo de 

quarenta e oito horas, para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma estabelecida neste artigo. 

§10.  O órgão de segurança pública ou as Forças 

Armadas responsáveis pela apreensão das munições 

serão o destinatário da doação, desde que manifestem 

interesse, no prazo de trinta dias, contado da data do 

recebimento do relatório trimestral reservado. 

§11.  Na hipótese de não haver interesse por parte do 

órgão ou das Forças Armadas responsáveis pela 

apreensão, as munições serão destinadas ao primeiro 

órgão que manifestar interesse. 

§12. Compete ao órgão de segurança pública 

beneficiário da doação das munições periciá-las para 

atestar a sua validade e encaminhá-las ao Comando 

do Exército para destruição, na hipótese de ser 

constatado que são inservíveis. 

§13. As armas de fogo, as munições e os acessórios 

apreendidos que forem de propriedade das 

instituições a que se referem os incisos I a XIII do 

caput do art. 34 serão devolvidos à instituição após a 

realização de perícia, exceto se determinada sua 

retenção até o final do processo pelo juízo 

competente. 

§14. (Revogado) 

§15. (Revogado) 
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serão o destinatário da doação, desde que 

manifestem interesse. 

§13. Na hipótese de não haver interesse por parte do 

órgão ou das Forças Armadas responsáveis pela 

apreensão, as munições serão destinadas ao primeiro 

órgão que manifestar interesse. 

§14. Compete ao órgão de segurança pública 

beneficiário da doação das munições periciá-las para 

atestar a sua validade e encaminhá-las ao Comando 

do Exército para destruição, na hipótese de ser 

constado que são inservíveis. 

§15. As armas de fogo, as munições e os acessórios 

apreendidos que forem de propriedade das 

instituições a que se referem os incisos I a XI do caput 

do art. 34 serão devolvidos à instituição após a 

realização de perícia, exceto se determinada sua 

retenção até o final do processo pelo juízo 

competente. 

 

Ademais, foram incluídos dispositivos à legislação, dentre os quais destacam-se os artigos 

45-A e 45-B. 

Art. 45-A, Decreto nº 9.847/19. As armas de fogo e munições apreendidas em 

decorrência do tráfico de drogas ou de qualquer forma utilizadas em atividades 

ilícitas de produção ou comercialização de drogas, ou ainda, que tenham sido 

adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas, perdidas em favor da 

União e encaminhadas para o Comando do Exército, serão destinadas à doação, 

após perícia ou vistoria que atestem seu bom estado, observado o seguinte critério 

de prioridade: 

I - órgão de segurança pública responsável pela apreensão; 

II - demais órgãos de segurança pública ou do sistema penitenciário do ente 

federativo responsável pela apreensão; e 

III - órgãos de segurança pública ou do sistema penitenciário dos demais entes 

federativos. 

§1º O pedido do ente federativo deverá ser feito no prazo de vinte dias, contado 

da data do recebimento do relatório trimestral reservado, observado o critério de 

prioridade de que trata o caput. 

§2º O pedido de doação previsto neste artigo deverá atender aos critérios de 

priorização estabelecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos 

do disposto no §4º do art. 45. 
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Art. 45-B, Decreto nº 9.847/19.  As armas de fogo apreendidas poderão ser 

devolvidas pela autoridade competente aos seus legítimos proprietários na hipótese 

de serem cumpridos os requisitos de que trata o art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003. 

1.3.1 Vigência 

Também o Decreto nº 10.630/21 entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação, 

qual seja 12 de fevereiro de 2021. 
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2. Jurisprudências Recentes 

2.1 Supremo Tribunal Federal – STF 

2.1.1 Direito ao esquecimento 

Ao julgar o RE 1010606, com repercussão geral reconhecida (Tema 786), o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que o direito ao esquecimento é 

incompatível com a Constituição Federal. 

A Corte ressalvou, contudo, que “excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão 

e de informação devem ser analisados caso a caso”. O recurso extraordinário contou com 

relatoria do ministro Dias Toffoli. 

Suscitando o direito à memória coletiva e a solidariedade entre as gerações, em seu voto, a 

ministra Cármen Lúcia ponderou que “não é possível, do ponto de vista jurídico, que uma 

geração negue à próxima o direito de saber a sua história”. 

O ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez, ressaltou a necessidade de sopesar, no caso 

concreto, os direitos fundamentais ao esquecimento e à liberdade de expressão. Já o ministro 

Gilmar Mendes votou pelo parcial provimento do recurso, tendo como supedâneo os direitos à 

intimidade e à vida privada, ressaltando que, diante do conflito entre normas constitucionais de 

igual hierarquia, faz-se mister a análise acerca de qual deve prevalecer para fins indenizatórios. 

Para o ministro Luiz Fux, o direito ao esquecimento decorre do princípio da dignidade da 

pessoa humana e pode ter aplicação. Todavia, no caso sob análise os fatos tornaram-se de 

domínio público, sendo retratados em diversos meios de comunicação; razão pela qual não 

merece acolhimento o recurso. 

 

Art. 5º, CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
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do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 

por dano material, moral ou à imagem; (...) 

Art. 220, CF. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 

sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado 

o disposto nesta Constituição. 

§1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 

observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

§2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 

§3º Compete à lei federal: 

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar 

sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários 

em que sua apresentação se mostre inadequada; 

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade 

de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que 

contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas 

e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. 

§4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II 

do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os 

malefícios decorrentes de seu uso. 

§5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto 

de monopólio ou oligopólio. 

§6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de 

autoridade. 

 

Restaram vencidos os ministros Edson Fachin e, em parte, Marco Aurélio, para quem não 

“cabe passar a borracha e partir para um verdadeiro obscurantismo e um retrocesso em termos 

de ares democráticos”. 
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2.2 Superior Tribunal de Justiça – STJ 

2.2.1 Novas súmulas aprovadas 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou novos enunciados sumulares acerca 

da execução da pena restritiva de direitos, da exigência de apresentação de mandato pelos 

núcleos de prática jurídica e do delito de fraude à licitação. 

 

2.2.1.1 Súmula 643/STJ 

Referida súmula cuida da execução de penas restritivas de direitos, enunciando que a 

“execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação”.  

 

Art. 669, CPP.  Só depois de passar em julgado, será exequível a sentença, salvo: 

I - quando condenatória, para o efeito de sujeitar o réu a prisão, ainda no caso de 

crime afiançável, enquanto não for prestada a fiança; 

II - quando absolutória, para o fim de imediata soltura do réu, desde que não 

proferida em processo por crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, 

por tempo igual ou superior a oito anos. 

 

Art. 147, Lei nº 7.210/84. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena 

restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério 

Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, 

a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. 
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2.2.1.2 Súmula 644/STJ 

A Súmula 634, por sua vez, enuncia que o “núcleo de prática jurídica deve apresentar o 

instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em 

que é nomeado pelo juízo”. 

 

Art. 226, CPP.  Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, 

proceder-se-á pela seguinte forma: 

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a 

pessoa que deva ser reconhecida; 

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado 

de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de 

fazer o reconhecimento a apontá-la; 

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por 

efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa 

que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; 

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela 

autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas 

testemunhas presenciais. 

Parágrafo único.  O disposto no nº III deste artigo não terá aplicação na fase da 

instrução criminal ou em plenário de julgamento. 

 

 

2.2.1.3 Súmula 645/STJ 

Por fim, a súmula epigrafada relaciona-se ao crime de fraude à licitação, contando com o 

seguinte enunciado: 

“Súmula 645/STJ. O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da 

comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem.” 
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Art. 90, Lei nº 8.666/93.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
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QUADRO SINÓTICO 

  INOVAÇÕES NORMATIVAS 

Dec. 10.628/21 
Altera decreto relacionado a aquisição, o cadastro, o registro e a posse de 

armas de fogo e de munição. 

Dec. 10.629/21 
Altera legislação relacionada ao registro, ao cadastro e à aquisição de armas e 

de munições por caçadores, colecionadores e atiradores. 

Dec. 10.630/21 

Altera decreto 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. 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

RE 1010606 O direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. 

Súmula 643/STJ 
A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da 

condenação. 

Súmula 644/STJ 

O núcleo de prática jurídica deve apresentar o instrumento de mandato quando 

constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado 

pelo juízo. 

Súmula 645/STJ 
O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da 

comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. 
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JURISPRUDÊNCIA 

Supremo Tribunal Federal 

 RE 1010606 

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 786 da repercussão geral, negou provimento ao recurso 

extraordinário e indeferiu o pedido de reparação de danos formulado contra a recorrida, nos termos do voto do 

Relator, vencidos parcialmente os Ministros Nunes Marques, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, foi fixada a seguinte tese: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim 

entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e 

licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou 

abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos 

parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da 

personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível", vencidos o 

Ministro Edson Fachin e, em parte, o Ministro Marco Aurélio. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. 

Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 11.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 

672/2020/STF). 

Superior Tribunal de Justiça 

 AgRg nos EREsp 1699768 

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.  

PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA   VINCULANTE   24/STF.  APLICABILIDADE DE  FATOS  

PRATICADOS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVOS IMPROVIDOS.  1.  

É firme a  jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça  quanto  à  aplicabilidade  do  entendimento  consolidado 

na Súmula  Vinculante  24/STF  aos fatos praticados anteriormente à sua edição,  por se tratar de mera consolidação 

de interpretação da lei. 2.  Ressalvada compreensão  pessoal  diversa,  a Terceira Seção, no julgamento  do EResp 

1.619.087/SC, na sessão de 14/06/2017, adotou a orientação  em  relação  à impossibilidade de execução provisória 

da pena  restritiva  de direitos, sendo indispensável, em tais casos, o trânsito  em  julgado  da sentença penal 

condenatória, nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal. 3.  Tal entendimento foi reafirmado pela Terceira 

Seção desta Corte com o julgamento no AgRg no HC 435.092/SP. 4. Agravos regimentais improvidos. 
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 AgRg no AREsp 1048093 

AGRAVO   REGIMENTAL   EM   AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.  JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.  

NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO  DE TODOS OS FUNDAMENTOS  DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÔNUS DO 

AGRAVANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.  É ônus do agravante impugnar 

as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2.  Na 

espécie, o agravante deixou de impugnar especificamente o não cabimento  de  REsp  alegando  violação  a  norma 

constitucional e a aplicação das Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF. 3.  Agravo  regimental  não  provido. 

REQUERIMENTO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.  PENA RESTRITIVA DE 

DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA  SEÇÃO.  1. Em que pese o requerimento de imediata 

execução da  pena  pelo  Ministério  Público  Federal, a Terceira Seção desta Corte  Superior, ao julgar os EREsp 

n. 1.619.087/SC (DJe 24/8/2017), se posicionou pela impossibilidade de execução da pena restritiva de direitos  

antes  do  trânsito  em  julgado  da  condenação.  Posição reafirmada na análise do AgRg no HC n. 435.092/SP 

(DJe 26/11/2018). 2. Pedido do Ministério Público Federal indeferido. 

 AgRg no AREsp 1049303 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO  POR  ADVOGADO 

SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA.   OBRIGATORIEDADE   DE  APRESENTAÇÃO  DE  

MANDATO.  SÚMULA 115/STJ.  I  -  Este  Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "[o] advogado integrante 

de Núcleo de Prática Jurídica, no que tange aos  poderes  de  representação  em  juízo,  não  está dispensado de 

apresentar  procuração  ou ato de nomeação apud acta, haja vista que somente é equiparado à Defensoria Pública 

quanto à intimação pessoal dos atos processuais" (PET no AREsp n. 869.937/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio 

Schietti Cruz, DJe de 26/4/2017). II  - In casu, após a devida intimação, não houve a regularização da representação 

processual nos autos. Incidência da Súmula 115/STJ. Agravo regimental desprovido. 

 AgRg no AREsp 1088912 

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÚCLEO    DE    PRÁTICA    

JURÍDICA.   PROCURAÇÃO.   DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 115/STJ. 1.   "A  nomeação  

judicial  do  Núcleo  de  Prática  Jurídica  para patrocinar   a  defesa  do  réu,  todavia,  dispensa  a  juntada  de 

procuração,  por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício   do  munus  público  por  

determinação  judicial,  sendo, portanto,  afastada  a  incidência da Súmula 115/STJ. Precedentes do STJ"  (EAREsp  

n.  798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/4/2018, DJe 16/4/2018). 2. Agravo 

regimental provido. 

 AgRg no AREsp 1088099 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO ESPECIAL.  ARTS.  90  E  92  DA  

LEI  8.666/93.  FRAUDE  AO  CARÁTER COMPETITIVO   DA   LICITAÇÃO.   COMPROVAÇÃO   DE   DANO  AO  
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ERÁRIO. DESNECESSIDADE.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO DE FATOS  CONCRETOS  E  

DE  INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO DENUNCIADO.   PREJUÍZO   À  AMPLA  DEFESA  E  AO  

CONTRADITÓRIO  NÃO VERIFICADA.  I  -  Não  há que se falar em inépcia quando a exordial acusatória  atende  

aos requisitos determinados pelo art. 41 do CPC, possibilitando a ampla defesa. II - Na esteira do assentado pelo 

eg. Tribunal  a  quo,  a denúncia expõe de forma suficiente e adequada o nexo  de causalidade entre as condutas 

do denunciado, ora agravante, e   os   delitos  a  ele  imputados,  com  detalhamento  acerca  dos procedimentos  

licitatórios  que teriam sido direcionados para que a segunda  denunciada  fosse  beneficiada,  bem  como  faz  

menção aos contratos   aditados   sem  observância  às  normas  legais.  Assim, conclui-se   pela   presença   de  

indícios  mínimos  de  autoria  e materialidade,  estando  a  peça  acusatória  em conformidade com os requisitos  

exigidos  no  art. 41 do CPP e de forma a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. III - O 

trancamento da ação penal  constitui  medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas,  de  plano,  

sem  necessidade de análise aprofundada de fatos  e  provas,  a  atipicidade da conduta, a presença de causa de 

extinção  de  punibilidade,  ou  a  ausência  de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. Precedentes 

do STJ e do STF. IV  - O delito do art. 90 da Lei 8.666/93 prescinde da existência de prejuízo  ao  erário,  "haja 

vista que o dano se revela pela simples quebra  do  caráter  competitivo entre os licitantes interessados em 

contratar,   ocasionada   com  a  frustração  ou  com  a  fraude  no procedimento  licitatório"  (REsp n. 1.484.415/DF, 

Sexta Turma, Rel. Ministro  Rogério  Schietti  Cruz, DJe de 22/2/2016). Precedentes do STF e do STJ. V - Na hipótese, 

infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, no  sentido  de que estão presentes os indícios 

mínimos necessários  para  a  persecução  penal,  implicaria em revolvimento aprofundado  do acervo fático-

probatório, o encontra óbice na Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido. 

 AgRg no AREsp 1127434 

AGRAVO  REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  LEI DE LICITAÇÕES. 

ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. CIÊNCIA DA  ILICITUDE  DA  CONDUTA.  REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. CRIME FORMAL. LISURA DAS CONTRATAÇÕES. DESNECESSIDADE  DE  

PREJUÍZO AO ERÁRIO. CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.    As   instâncias   ordinárias,   ao   analisarem   o   conjunto fático-probatório   

dos   autos,   concluíram  expressamente  que  o agravante  tinha  plena ciência da ilicitude de suas condutas e 

agiu com dolo direto de frustrar dois procedimentos licitatórios. Portanto, a revisão desta conclusão fática 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte 

Superior. 2. O crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 objetiva tutelar a lisura das licitações e contratações 

com a Administração Pública, bastando para sua consumação a frustração do caráter competitivo do procedimento 

licitatório  por  meio  de  expedientes  fraudulentos, independentemente de efetivo prejuízo ao erário. 3.  O fato 

de  o agravante ocupar o cargo de prefeito municipal ao cometer  o crime contra a Lei de Licitações é elemento 

concreto, não inerente  ao  tipo  penal  e que revela maior reprovabilidade em sua conduta, uma vez o ocupante 
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do mais elevado cargo do Poder Executivo da  municipalidade  deveria  ser  o  maior interessado em zelar pela 

legalidade dos atos da gestão local. 4. Agravo regimental não provido.  
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