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CLASSE: 2100 – MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 
PROCESSO: 151149-36.2012.4.01.3400
IMPETRANTE: MARCUS VINÍCIUS ATAÍDE DE SOUSA
IMPETRADO:  SUPERINTENDENTE  REGIONAL  DO  DEPARTAMENTO  DE 
POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO N.___________/ 2012

Trata-se de mandado de segurança individual, com pedido liminar, 
impetrado  por  Marcus  Vinícius  Ataíde  de  Sousa contra  ato  atribuído  à 
Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal no Distrito 
Federal,  objetivando a determinação à autoridade que conceda autorização do 
porte de arma, até decisão final dos autos.

Para  a  concessão  da  liminar  devem  concorrer  os  dois  requisitos 
legais,  consoante preceitua o art.  7º,  III,  da Lei  12.016/2009, quais sejam: a 
relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial (fumus boni juris) e a 
possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a 
ser reconhecido na decisão de mérito (periculum in mora).

Aduz  o  impetrante  que,  a  despeito  de  ter  cumprido  todas  as 
exigências legais e de exercer atividade de risco como Oficial de Justiça em região 
de periculosidade conhecida teve indeferido o pedido de concessão de porte de 
arma de fogo.

Instruem a inicial os documentos de fls. 12/63.
É o relatório. DECIDO.
Impõe-se ao caso o deferimento da liminar.
A  Lei  n.  10.826/2003  delineia  as  exigências  para  se  obter  a 

autorização para o porte de arma de fogo:
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Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido,  
em todo  o  território  nacional,  é  de competência da Polícia  Federal  e 
somente será concedido após autorização do Sinarm.
§  1º  A  autorização  prevista  neste  artigo  poderá  ser  concedida  com 
eficácia  temporária  e  territorial  limitada,  nos  termos  de  atos 
regulamentares, e dependerá de o requerente:
I -  demonstrar  a  sua  efetiva  necessidade  por  exercício  de 
atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade 
física;
II- atender às exigências previstas no art. 4º desta Lei:
III-  apresentar  documentação  de propriedade de arma de fogo,  bem 
como o seu devido registro no órgão competente. grifei

Por sua vez, a Instrução Normativa n. 23/2005/DG/DPF dispõe em 
seu artigo 18, §2º, I que:

São consideradas atividade profissional de risco, nos termos do inciso I  
do §1º do art. 10 da Lei n. 10.286 de 2003, além de outras, a critério  
da autoridade concedente, aquelas realizadas por:
I  –  servidor público que exerça cargo efetivo ou comissionado 
nas áreas de segurança, fiscalização, auditora ou execução de 
ordens judiciais”. grifei

Assim, conforme se depreende pelos documentos coligidos e parecer 
que  sustentou  o  indeferimento  do  seu  pedido  em  sede  administrativa,  o 
impetrante  cumpriu  com  os  requisitos  formais  necessários  à  concessão  do 
pedido.

O indeferimento se deu porque entendeu a autoridade impetrada que 
a concessão de arma de fogo de natureza “defesa pessoal” para um oficial  de 
justiça,  contemplando suas necessidades funcionais,  não encontra guarida na 
legislação vigente (fls. 46/49).

Com efeito, é notório que o Oficial de J u s t i ç a lida diariamente 
com os mais diversos tipos de situações e cumpre determinações judiciais que 
podem desencadear reações violentas. Ora, exigir do agente público que aguarde 
a perpetração de violência contra a sua integridade física ou de sua família para 
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se comprovar a necessidade de portar arma de fogo é descabida e só encoraja a 
aquisição de armas por meios ilícitos.

Ante  o  exposto,  demonstrado o cumprimento dos  requisitos  legais 
pelo  impetrante  DEFIRO  A  LIMINAR para  determinar  que  a  autoridade 
impetrada conceda, em caráter provisório, o porte de arma de fogo em favor do 
impetrante, em relação à arma de fogo já registrada em seu nome, até decisão 
final dos autos.

Notifique-se para imediato cumprimento e  prestar  informações,  no 
prazo de 10 dias.

Intime-se a União.
Após, ao Ministério Público Federal.
Publique-se.

Brasília, 02 de abril de 2012.

ANA PAULA MARTINI TREMARIN

JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 16ª VARA
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