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Projeto de Lei nº 60/2022  
Autor: Deputado Dr. Rafael Favatto 
Assunto: “Dispõe sobre a periculosidade da 
atividade de segurança e a autorização para o 
porte permanente de arma de fogo pelos 
seguranças armados” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei nº 60/2022 com a nobre 

intenção de instituir e reconhecer a periculosidade da atividade de segurança; e, ainda, 

autorizar o porte permanente de arma de fogo pelos seguranças armados, em serviço 

ou não, que prestam serviços em instituições públicas ou privadas no Estado, nos 

termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 

 

A Procuradora designada emitiu consubstanciado Parecer Técnico/Jurídico (fls. 15 a 21 

dos presentes autos eletrônicos) pela inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei 

nº 60/2022, sob o acertado diagnóstico jurídico de que a matéria objeto da dita 

proposição está inserida na competência da União para legislar sobre material bélico, 

prevista nos artigos 21, inc. VI, e 22, inc. XXI, da Constituição Federal – inclusive 

criando antinomia severa aos preceitos das leis federais nºs 7.102/1983 e 10.826/2003. 

Em tempo, registramos que a Procuradora carregou a sua fundamentação com a 

devida jurisprudência e adequada legislação no que tange a fundamentação para o 

presente caso concreto. 

 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO do Parecer Técnico/Jurídico pela mesma exarada (fls. 15 a 21 dos 

autos eletrônicos). 

Vitória (ES), 22 de fevereiro de 2022. 

 
 

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330034003400310032003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


		2022-02-22T16:17:56-0300




