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PROJETO DE LEI Nº 284/2022 

AUTOR: Deputado Delegado Danilo Bahiense 

EMENTA: Reconhece, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o efetivo 

risco da atividade do advogado inscrito regularmente na Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB, face ao desenvolvimento da atividade profissional de risco a teor do 

art. 10, inciso I, da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 

 

DESPACHO 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se do Projeto de Lei nº 284/2022, de autoria do Exmo. Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, que tem por finalidade reconhecer, no âmbito do Estado 

do Espírito Santo, o efetivo risco da atividade do advogado inscrito regularmente na 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, face ao desenvolvimento da atividade 

profissional de risco a teor do art. 10, inciso I, da Lei Federal nº 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003. 

O procurador designado emitiu parecer pela inconstitucionalidade da 

proposição. 

Conforme destacado na manifestação do subscritor sobre a 

inconstitucionalidade da proposição, “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 
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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 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)”. 

Como bem destacou o eminente procurador, o Supremo Tribunal Federal, 

nas ADIs nºs 3.528, 3.112 e 2.729, firmou entendimento sobre a competência 

privativa da União para autorizar o porte de arma de fogo, aplicando o princípio da 

predominância de interesses, que, no caso, sobressai o interesse geral, por implicar 

diretamente na segurança nacional. 

Logo, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro 

o ACOLHIMENTO do parecer jurídico pela INCONSTITUCIONALIDADE da 

proposição, nos termos exarados. 

Vitória, 7 de julho de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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