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Projeto de Lei nº: 284/2022  
Autor: Deputado Delegado Danilo Bahiense 
Ementa: “Reconhece o efetivo risco da atividade do 
advogado, inscrito regularmente na OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), face ao desenvolvimento da 
atividade profissional de risco a teor do art. 10 inciso I 
da Lei Federal nº 10.826 de 2003, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo.” 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 284/2022, de iniciativa do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, que objetiva reconhecer o efetivo risco da 

atividade do advogado, inscrito regularmente na OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil), face ao desenvolvimento da atividade profissional de risco a teor do art. 10, 

inciso I, da Lei Federal nº 10.826 de 2003, no âmbito do Estado do Espírito Santo; e, 

para tanto, dá outras providências correlatas à execução de seu objeto normativo. 

 

A proposição legislativa acima referida foi protocolizada automaticamente - pelo 

Software para Virtualização do Poder Legislativo - ALES DIGITAL – no dia 21 de junho 

de 2022; e lida na Sessão Plenária do dia 22 do mesmo mês e ano, sendo que neste 

último evento recebeu o seguinte despacho do Senhor Presidente da Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa: “Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Segurança e de Finanças”. 

 

Ato contínuo, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa, com o fim de elaboração do Parecer Técnico objetivando a sua análise, na 

forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 14 de junho de 
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2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Em adendo, cabe grifar que os autos de tal projeto de lei em estudo não informam que 

ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, desta 

forma, destaca-se que este procedimento é regimental e não pode ser dispensado sob 

pena de invalidade do referido projeto por irregularidade formal insanável, nos termos 

dos artigos 120 e 149 do Regimento Interno da augusta Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

A- DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL  

 

Normatiza o Projeto de Lei nº 284/2022 que ficaria reconhecida, no âmbito do Estado 

do Espírito Santo, a condição jurídica de “efetivo risco da atividade do advogado”, 

inscrito regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil, em vista do desenvolvimento 

da atividade profissional de risco, a teor do art. 10, inciso I, da Lei Federal nº 

10.826/2003; sendo que esta condição se aplicaria independentemente da área de 

atuação do advogado no meio jurídico. 

 

A proposição avança para facultar a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do 

Espírito Santo, a edição de regulamentação desta pretensa lei, de modo a estabelecer 

critérios e condições para a sua implementação e cumprimento. Por fim, dispensa 

prazo de vacatio legis para efeito de início de sua vigência. 

 

Em adendo, a dita condição jurídica de “efetivo risco da atividade do advogado”, teria 

como teleologia impor – por força objetiva da lei e, consequentemente, retirando a 
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avaliação subjetiva da Polícia Federal no que tange a constatação probante de 

efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco para os 

advogados inscritos no Estado do Espírito Santo  - atendimento de requisito para a 

concessão do porte de arma de fogo de uso permitido, nos termos do que prevê o 

inciso 1º, do §1º, do art. 10, da Lei Federal nº 10.826/2003. 

 

Outrossim, em que pese a nobre intenção do Excelentíssimo Senhor Deputado 

Delegado Danilo Bahiense em garantir, por meio de lei estadual, o atendimento de 

pressuposto para a concessão de porte de arma de fogo para os advogados capixabas, 

verifica-se, data venia, a inconstitucionalidade formal do presente Projeto de Lei nº 

284/2022, por infringir os artigos 21, inciso VI, e art. 22, incisos I, da Constituição da 

República, que assim dispõem: 

 

Art. 21. Compete à União: 
(...) 
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico; 
(...) 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho; 
(...) 
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária 
federais; 
(todos os negritos acima são de nossa autoria) 

 

Consoante ao acima disposto, o caso concreto do Projeto de Lei nº 284/2022 deve 

juridicamente ser avaliado sob o enfoque de que o porte de arma implica efeito 

normativo - mesmo que de forma indireta - no comércio das armas de fogo (material 

bélico), haja vista que àquele que pretende ser o seu portador está inserido na relação 

como adquirente/comprador da mesma (artigo 21, VI, da CF, comércio de material 

bélico). Da mesma forma que o porte ilegal de arma de fogo tipifica crime previsto no 

art. 14 da própria Lei Federal nº 10.826/2003, ou seja, a aprovação do Projeto de Lei nº 

284/2022 traria desqualificação delituosa para os advogados que passasse a ter direito 

ao porte de arma de fogo que, pela avaliação subjetiva da Policia Federal, não teriam 
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direito e estariam cometendo crime, haja vista tratar-se de crime de natureza de mera 

conduta e de perigo abstrato (artigo 22, I, da CF, matéria de Direito Penal). 

 

Por fim, tem-se que o objeto normativo do Projeto de Lei nº 284/2022, igualmente, 

invade as atribuições da Polícia Federal, pois retira a condição de avaliação subjetiva 

para a concessão do porte de arma de fogo na conformidade do inciso I, do §1º, do art. 

10, da Lei Federal nº 10.826/2003 (artigo 22, XXII, da CF).  

 

Isto posto, tem-se que o Projeto de Lei nº 284/2022 invade a competência legislativa 

privativa da União; consequentemente, não sendo permitido aos Estados legislar sobre 

o assunto, gerando gravame de inconstitucionalidade formal orgânica insanável. 

Inclusive, cabe gizar que, em sede das ADIs nºs 3.528, 3.112 e 2.729, o Supremo 

Tribunal Federal, em aplicação do Princípio da Predominância de Interesse, fixou o 

entendimento no sentido de que o assunto é de interesse geral, uma vez se tratar de 

tema afeto à segurança nacional, destarte não cabendo competência legislativa 

estadual. 

 

Reforçando a questão do Princípio da Predominância de Interesse, em sede da ADI 

nº 3.112, o STF afastou as alegações concernentes à suposta invasão da competência 

residual dos Estados para legislar sobre segurança pública e à ofensa do princípio 

federativo, reconhecendo que cabe à União legislar sobre matérias de predominante 

interesse geral, nos termos do voto do Ministro Relator, in verbis: 

 

“[...] 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. 
 

Considero correto o entendimento do Ministério Público, que se harmoniza com 
a lição de José Afonso da Silva, para que a Carta Magna 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 caberá 
aquelas matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao 
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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 sobrepor-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 foto, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 
22, XXII, 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. 
 

Ademais, diante do aumento vertiginoso da criminalidade e da mudança 
qualitativa operada nas transgressões penais, com destaque para o surgimento 
do fenômeno do crime organizado e dos ilícitos transnacionais, a garantia da 
segurança pública passou a constituir uma das atribuições prioritárias do 
Estado brasileiro, cujo enforque há de ser necessariamente nacional. [...]” 
(negritos e grifo de nossa autoria) 

 

Quanto ao diagnóstico jurídico de que o tema normatizado pelo Projeto de Lei nº 

284/2022 invade a competência legislativa privativa da União quando a matéria de 

Direito Penal, destacamos a decisão proferida em sede da ADI nº 2.729, em que o 

STF, também, declarou inconstitucional dispositivo da Lei Complementar Estadual nº 

240/2002, do Estado do Rio Grande do Norte, que assegurava aos Procuradores do 

Estado o direito ao porte de arma, por ofensa ao artigo 21, inciso VI, e ao artigo 22, 

inciso I, da CR/1988. Vejamos o teor do voto do Ministro Eros Grau: 

 

“[...] 14. O porte de armas constitui ilícito penal. No entanto, o 
ordenamento contempla preceitos normativos cuja incidência poderá 
afastar aquele que define o ilícito. 
 
15. Além da norma penal proibitiva, o ordenamento prevê distinta 
hipótese normativa, estatuidora de consequência jurídica diversa. Isto é, 
uma regra jurídica de isenção em matéria penal. Ora, a União, no exercício 
da competência que detém para legislar sobre Direito Penal – artigo 22, 
inciso I da Constituição – dispôs uma regra de isenção no texto do artigo 6º 
da lei n. 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento: [...] 
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16. Há aí dois textos normativos contemplando hipóteses distintas que, por sua 
vez, acarretam, cada uma delas, a incidência de consequências jurídicas 
diversas. A hipótese normativa porte de arma acarreta, como 
consequência, ilicitude. 
 
17. A outra hipótese normativa – porte de arma mais isenção, ou seja, 
autorização dada na forma da lei – produz, como efeito, licitude. 
18. O porte de arma será lícito se expressamente autorizado por norma 
jurídica específica. Essa norma específica é norma penal porque 
consubstancia uma isenção à regra que define a ilicitude penal. 
 
19. A regra da isenção retira o porte de arma do universo da ilicitude. Há 
aí uma operação de transposição da atividade do campo da ilicitude para 
o campo da licitude. Essa transposição é provida pelo texto normativo 
que estabelece a isenção. Então, se apenas à União, e privativamente, a 
Constituição atribui competências para legislar sobre matéria penal, 
somente a União poderá dispor a regra de isenção de que se cuida. 
Somente ela poderá operar a migração da atividade ilícita (porte de arma) 
para o campo da licitude. 
 
20. Portanto, nem a lei estadual, nem a lei distrital, nem a lei municipal 
podem operar migração, dessa atividade, do campo da ilicitude para o 
campo da licitude, pois isso é da competência privativa da União, nos 
termos do disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição. [...]” 
(negritos e grifo de nossa autoria) 

 

Se não bastasse, podemos ainda destacar outros exemplos do arrolado assentamento 

jurisprudencial do STF, como se pode verificar abaixo: 

 

“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 
CONSTITUCIONAL. LEI 6.968/1996, ALTERADA PELA LEI 7.111/1997, DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE 
ARMA PARA AUDITORES FISCAIS DO TESOURO ESTADUAL. 
PRELIMINARES REJEITADAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 
UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Cabe à União, nos termos do art. 
21, VI; e 22, I, da Constituição, a definição dos requisitos para a 
concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal 
direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou 
municipais, em prol da uniformidade da regulamentação do tema no país, 
questão afeta a políticas de segurança pública de âmbito nacional 
(Precedentes: ADI 2.729, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 
11/2/2014; ADI 2.035-MC/RJ, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Tribunal Pleno, DJ 
de 4/8/2000; ADI 3.112, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 
DJ de 26/10/2007; AI 189.433-AGR/RJ, Segunda Turma, DJ de 21/11/1997; 
HC 113.592, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 2ª Turma, DJ de 3/2/2014). 2. Ação 
direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 4962, Relator(a): Min. 
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24- 04-2018 PUBLIC 25-04-
2018” 
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(negritamos) 

 

Como se verifica, a conclusão é incontestável no sentido de se reconhecer a 

antijuridicidade da proposição ora em análise, restando a apresentação do seguinte 

dispositivo: 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do Projeto de Lei nº 

284/2022, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Delegado Danilo Bahiense. 

 

Vitória/ES, 27 de junho de 2022. 

 

Gustavo Merçon 
Procurador Adjunto 
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