
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

DIVISÃO DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL

PROCESSO: 201900007060929

INTERESSADO: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DE GOIAS -
SINDEPOL - GO

ASSUNTO: EFEITOS JURÍDICOS RELACIONADOS À REVOGAÇÃO DO § 5º DO ART. 24 DO
DECRETO N. 9.847/2019

MANIFESTAÇÃO Nº 336/2019 - DATP/DGPC- 06652

Trata-se de Ofício n.º 067/2019, datado de 24 de agosto de 2019, expedido pelo Sindicato
do Delegados de Polícia do Estado de Goiás, no qual encaminha "Nota Técnica" emitida pela FENDEPOL,
solicitando pronunciamento da  Polícia  Civil  do Estado  de Goiás  sobre  a  interpretação mais  adequada
acerca dos efeitos jurídicos relacionados à revogação do § 5º do art.24 do Decreto no 9.847/2019, quanto a
prerrogativa de porte funcional de arma de fogo em todo território nacional por parte de policiais civis
(evento nº 8814525).

Os  autos  aportaram  nessa  Divisão  de  Assessoria  Técnico-Policial,  para  análise  e
manifestação.

É o brevíssimo relatório.

Passamos agora ao seu exame.

Após sucessivas alterações, atualmente, a Lei nº 10.826/03 passou a ser regulamentada
pelo Decreto Federal n.º 9.847/2019, o qual dispõe sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a
comercialização de armas de fogo e de munições e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas - Sigma.

O art. 24 do Decreto n.º 9.847/2019 regulamenta, especificamente, o art. 6º da Lei n.º
10.826/03, o qual dispõe sobre o porte funcional de arma de fogo dos integrantes das instituições elencadas
no referido dispositivo legal, nos seguintes termos:

Art.  24.   O porte  de  arma  de  fogo  é  deferido  aos  militares  das  Forças  Armadas,  aos  policiais  federais,
estaduais  e  distritais,  civis  e  militares,  aos  corpos  de bombeiros  militares  e  aos policiais  da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal em razão do desempenho de suas funções institucionais.

§ 1º  O porte de arma de fogo é garantido às praças das Forças Armadas com estabilidade de que trata a alínea
“a” do inciso IV do caput do art. 50 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares.

§ 2º  A autorização do porte de arma de fogo para as praças sem estabilidade assegurada será regulamentada
em ato do Comandante da Força correspondente.

§ 3º  Ato do Comandante da Força correspondente disporá sobre as hipóteses excecpcionais de suspensão,
cassação e demais procedimentos relativos ao porte de arma de fogo de que trata este artigo.

§ 4º  Atos dos comandantes-gerais das corporações disporão sobre o porte de arma de fogo dos policiais
militares e dos bombeiros militares.

§ 5º  Os integrantes das polícias civis estaduais e das Forças Auxiliares, quando no exercício de suas funções
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institucionais ou em trânsito, poderão portar arma de fogo fora do ente federativo em que atue, desde que
expressamente autorizados pela instituição a que pertençam, por prazo determinado, conforme estabelecido
em normas próprias. (Revogado pelo Decreto nº 9.981, de 2019)

Como se observa, o Decreto n.º 9.981/2019 revogou o § 5º do art. 24 do Decreto n.º
9.847/2019, o qual condicionava o porte de arma de fogo dos integrante das policias civis e das Forças
Auxiliares fora do ente federativo em que atuem à expressa autorização da instituição a que pertençam, por
prazo determinado e conforme normas próprias.

Assim, pela redação original do Decreto n. 9.847/2019, o porte de arma de fogo pelos
policiais  civis,  policiais  militares  e  bombeiros  militares,  fora  do  ente  federativo  em  que  atuem,  era
condicionado à autorização das respectivas instituições, por prazo determinado. Essa disposição normativa
implicava grande insegurança jurídica aos policiais civis e à instituição.

Diante disse, houve revogação do § 5º do art. 24 do Decreto 9.847/2019, permitindo o
porte  de  arma  de  fogo,  de  maneira  incondicionada,  a  todos  os  policiais  civis,  policiais  militares  e
bombeiros militares, fora do território do ente federativo a que estiverem organicamente vinculados, em
razão  de  atividade  funcional  ou  em  razão  do  próprio  cargo.  Dito  de  outro  modo,  não  é  mais
necessário autorização das respectivas instituições para o porte de arma de fogo fora do ente federativo em
que atuem, inexistindo, ainda, necessidade de fixação de um prazo paro o exercício dessa prerrogativa.

Essa  interpretação  é  extraída  do  Princípio  da  Legalidade,  o  qual  rege  a  atuação  da
Administração Pública, proibindo a prática ou exigência de condutas não previstas em lei, assim como a
atuação do particular, o qual não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei  (art. 37, caput e art. 5º, inciso II, ambos da Constituição da República).

Ressalta-se, todavia, que continua sendo requisito legal para o porte de arma de fogo por
quaisquer  profissionais  autorizados  pela  lei,  que  eles  possuam e  portem os  documentos  denominados
"Registro de Arma de Fogo" e " Porte de Arma de Fogo". Logo, não é porque a lei atribui aos policiais
civis a prerrogativa de portar arma de fogo fora do ente federativo em que atuem que eles poderão exercê-
lo inobservando os requisitos legais. A ausência do registro da arma de fogo ou da autorização para o porte
implicará no cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Superada a análise do porte de arma de fogo dos policiais  em atividade,  cumpri-nos
observar o que dispõe a atual legislação sobre a autorização para o porte de arma de fogo para os policiais
aposentados.

Atualmente, essa prerrogativa é regulamentada pelo art. 30 do Decreto n.º 9.847/2019, o
qual assim dispõe:

Art.  30.   Os  integrantes  das  Forças  Armadas  e  os  servidores  dos  órgãos,  instituições  e  corporações
mencionados nos incisos II, V, VI e VII do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, transferidos para a
reserva  remunerada  ou  aposentados,  para  conservarem  a  autorização  de  porte  de  arma  de  fogo  de  sua
propriedade deverão submeter-se,  a cada dez anos,  aos testes de avaliação psicológica a  que faz menção
o inciso III do caput do art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003.

§ 1º   O cumprimento dos  requisitos a  que se refere o caput  será atestado pelos  órgãos,  instituições  e
corporações de vinculação.

§  2º   Não  se  aplicam  aos  integrantes  da  reserva  não  remunerada  das  Forças  Armadas  e  Auxiliares  as
prerrogativas mencionadas no caput. (grifamos)

No  âmbito  da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Goiás,  a  Portaria  n.º  191/2008  -  DGPC,
regulamenta o procedimento para concessão da autorização de porte de arma ao policial civil aposentado,
nos seguintes termos:
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Art. 7º. O policial civil aposentado terá Carteira de Identidade da categoria “Policial Aposentado”, dando-
lhe direito ao porte de arma de fogo, de calibre permitido,  no âmbito do Estado de Goiás,  desde que
devidamente registrada em seu nome, vedada a concessão ao servidor aposentado por deficiência mental.

§ 1º Quando em trânsito, o policial civil inativo poderá portar arma de fogo fora do Estado de Goiás, nas
condições previstas no caput deste artigo, atendidas às exigências estabelecidas no § 2º do art. 33 do Decreto
Federal nº. 5.123, de 1º de julho de 2004, quais sejam, a precedência de autorização expressa pela Polícia
Civil com prescrição de prazo determinado.

§ 2º Compete à Gerência de Administração e Finanças deste Órgão opinar pela concessão do porte de arma de
fogo, na hipótese prevista no parágrafo anterior,  observando-se, no que couber,  o disposto no art.  3 desta
Portaria.

§ 3º Na forma do disposto no art. 37 do Decreto Federal nº. 5.123, de 1º de julho de 2004, o servidor policial
civil aposentado deste Órgão, para conservar a autorização de porte de arma de fogo de sua propriedade,
deverá submeter-se, a cada três anos, contados da data de vigência do referido Decreto, a testes de avaliação
da aptidão psicológica, a que faz menção o inciso III do art. 4º da Lei Federal nº. 10.826, de 22 de dezembro
de 2003.

§ 4º A autorização de porte de arma de fogo de propriedade particular do policial civil aposentado, de que
trata  o parágrafo único,  processar-se-á por meio de requerimento,  instruído com o laudo de avaliação de
aptidão psicológica, dirigido ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás.

§ 5º Ao requerente considerado apto, será deferida autorização para porte de arma de fogo, com validade de
três anos, inserta na própria Carteira de Identidade da categoria “Policial Aposentado”.

§ 6º Os testes de avaliação da aptidão psicológica, para conservação da autorização do porte de arma de fogo,
referidos no § 3º deste artigo, serão realizados por profissional  de psicologia credenciado junto à Polícia
Federal, cabendo ao interessado o ônus financeiro deles decorrentes.

§ 7º O uso indevido de arma de fogo por servidor policial civil aposentado acarretará o recolhimento da
Carteira de Identidade da categoria “Policial Aposentado” pela Gerência de Administração e Finanças deste
Órgão, por sua Unidade de Recursos Humanos. (grifamos)

Atualmente, a citada portaria deve ser compreendida em conformidade com a previsão
trazida  pelo  art.  30  do  Decreto  n.º  9.847/2019,  que  não  mais  restringe  o  porte  de  arma  do  policial
aposentado  ao  território  do  Estado  onde  exercia  suas  funções.  Logo,  aplicando-se  o  Princípio  da
Legalidade previsto na Constituição da República, entende-se que, cumpridos os requisitos legais, estará o
policial civil aposentado autorizado a portar arma de fogo de uso permitido, de sua propriedade, em todo o
território nacional.

Nesse caso, são requisitos legais para o porte de arma pelo policial civil aposentado: 1) A
expedição e o porte da Carteira de Identidade da categoria “Policial Aposentado”; e 2) O registro da arma
de fogo de uso permitido no SINARM, e porte do respectivo documento de Registro de Arma de Fogo
emitido pela Polícia Federal.

Ressalta-se que, o art. 30 do Decreto n.º 9.847/2019, estipula em dez anos o prazo de
validade dos testes de avaliação psicológica, o qual, antes, era de cinco anos.

Outrossim,  cabe  ao  policial  civil  aposentado  observar  o  disposto  pelo  Comando  do
Exército na Portaria n.º 1.222, de 12 de agosto de 2019 que, no exercício da competência conferida pelo §
2 do art. 2º do Decreto n.º 9.847/2019, estabeleceu os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres
nominais com suas respectivas energias para a classificação das armas de fogo e das munições quanto ao
uso permitido ou restrito.

Nesse  sentido,  no  "Anexo  A",  da  Portaria  n.º  1.222/2019,  estão  listados  os  calibres
nominais de armas e munições de uso permitido. Pela análise desse dispositivo, calibre antes restritos,
como  o  .9mm,  .357  Magnum  ou  Sig,  .40  Smith  &Wesson,  .45  Automatic,  Auto  Rim,  Colt,  Glock
AutomaticPistol, Winchester Magnum, passaram a ser de uso permitido.
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Ademais, no "Anexo B", da Portaria n.º 1.222/2019, estão listados os calibres nominais
de armas de fogo e munições de uso restrito.

Pelo  exposto,  após  análise  das  modificações  promovidas  pelo  Decreto  Federal  n.º
9.847/2019, o qual regulamenta a Lei nº 10.826/03, sugerimos ao Excelentíssimo Senhor Delegado-Geral
da Polícia Civil que expeça orientação técnica sobre o porte de arma aos policiais civis do Estado de Goiás,
no seguinte sentido:

1) Considere que, por força da revogação do § 5º do art. 24 do Decreto n.º 9.847/2019, os
policiais civis, quando no exercício de suas funções institucionais ou trânsito, terão a prerrogativa de portar
arma  fogo,  fora  do  Estado  de  Goiás,  independentemente  de  autorização  da  instituição  e  de  prazo
determinado, desde que munidos dos documentos relacionados ao registro da arma de fogo e ao porte de
arma de fogo;

2) Considere que, os policiais civis aposentados terão a prerrogativa de portar arma de
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fogo de uso permitido, de sua propriedade, inclusive fora do Estado de Goiás, quando em trânsito, após a
expedição  da  Carteira  de  Identidade  da  categoria  “Policial  Aposentado",  devendo estar  munido  desse
documento e do registro da arma de fogo.

É a manifestação.

Encaminhem-se  os  autos  ao  Gabinete  do  Excelentíssimo  Senhor  Delegado-Geral  da
Polícia Civil para que a manifestação aqui lançada seja apreciada.

DIVISÃO  DE  ASSESSORIA  TÉCNICO-POLICIAL,  em  GOIANIA  -  GO,  aos
23 dias do mês de setembro de 2019.

Francisco Lipari Filho
Delegado de Polícia Civil
Assessor Técnico-Policial

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO LIPARI FILHO, Delegado (a) de Polícia,
em 23/09/2019, às 16:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
informando o código verificador 9206222 e o código CRC 146B57E2.

DIVISÃO DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLICIAL
AVENIDA ANHANGUERA - Bairro SETOR AEROVIARIO - CEP 74435-300 - GOIANIA - GO

- número 7364 32012541

Referência: Processo nº 201900007060929 SEI 9206222
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