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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 877/15- PGJ, DE 30 DE JANEIRO DE 2015 

 
 *Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 
Revogada pela Resolução nº 1.357/2021-PGJ, 

de 26/08/2021. 
Altera a Resolução nº 394-PGJ, de 6 de abril de 
2005, e dá outras providências. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art.19, 

I, “c”, e XII, “c” da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 394-PGJ, de 6 de abril de 2005, modificado pela 

Resolução nº 511, de 18 de julho de 2007, permite apenas a Procuradores e Promotores de 

Justiça da ativa a aquisição de armas de fogo de uso restrito; 

  

CONSIDERANDO que o art. 223 da Lei Complementar Estadual nº 734. De 26 de novembro 

de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo) não faz distinção entre 

Membros da ativa e aposentados no que diz respeito à aquisição e ao porte de armas de fogo; 

  

CONSIDERANDO que as demais normas legais e administrativas sobre o tema, notadamente 

a Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o Decreto Federal nº 3.665, de 20 de 

novembro de 2000, o Decreto Federal nº 5.123, de 1º de julho de 2004, a Portaria nº 535, de 

1º de outubro de 2002, do Comando do Exército, a Portaria nº 21, de 23 de dezembro de 

2002, da Diretoria do Departamento Logístico – D-LOG – do Exército, e a Portaria Normativa 

nº 40/05 do Ministério da Defesa não trazem nenhuma disposição que impeça a autorização 

de aquisição, registro, transferência e porte de pistola de uso restrito de calibre 40 e 

respectivos munição e acessórios, na indústria nacional; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de harmonização da norma interna às disposições legais; 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º. O artigo 1º da Resolução nº 394-PGJ, de 6 de abril de 2005, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 1º. A aquisição na indústria nacional, o registro, a transferência e o porte de pistola de 

calibre .40, arma de uso restrito nos termos do art. 16, III, do Decreto Federal nº 3.665, de 20 
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de novembro de 2000, e a aquisição de respectivos munição e acessórios na indústria 

nacional, por promotores e procuradores de Justiça da ativa, integrantes do Quadro 

Permanente do Ministério Público do Estado de São Paulo, ou promotores e procuradores de 

Justiça aposentados, dar-se-ão nos termos da presente resolução, sem prejuízo do disposto 

na legislação aplicável (Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, regulamentada 

pelo Decreto Federal nº 5.123, de 1º de julho de 2004) e na normatização administrativa do 

Exército (Portaria nº 535, de 1º de outubro de 2002, do Comando do Exército, e Portaria nº 

21, de 23 de dezembro de 2002, da Diretoria do Departamento Logístico – D-LOG – do 

Exército) e do Ministério da Defesa (Portaria Normativa nº 40/05)”. 

  

Art. 2º. O artigo 4º, § 3º, da Resolução nº 394-PGJ, de 6 de abril de 2005, fica renumerado 

como § 4º, e acresce-se novo § 3º, com a seguinte redação: 

 

“§ 3º. No caso de aquisição por membro aposentado do Ministério Público, a certidão da 

Assessoria de Feitos Criminais de Competência Originária de que dispõe o parágrafo anterior 

será substituída por certidão de antecedentes criminais, com respectivas certidões de objeto-

e-pé, a ser providenciada pelo próprio interessado”. 

  

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

São Paulo, 30 de janeiro de 2015. 

 

 
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA 
Procurador-Geral de Justiça  
 
 
 
Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo - Seção I, São Paulo, v.125, n.21, p.81, de 31 de janeiro de 2015. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3665.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.826compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5123.htm
http://www.dfpc.eb.mil.br/phocadownload/Portarias_EB_Comandante_de_Exercito/Portaria_535-MinEx_de_01Out02%20-%20R%20E%20V%20O%20G%20A%20D%20A%20Portaria_209-CmtEx_de%2014Mar14.pdf
http://www.dfpc.eb.mil.br/phocadownload/Portarias_EB_COLOG/Portaria_21-DLog_de_23Dez02-REVOGADA_Potaria_09-COLOG-25Abr14.pdf
http://www.dfpc.eb.mil.br/phocadownload/Portarias_EB_COLOG/Portaria_21-DLog_de_23Dez02-REVOGADA_Potaria_09-COLOG-25Abr14.pdf
http://www.dfpc.eb.mil.br/phocadownload/Portarias_EB_COLOG/Portaria_21-DLog_de_23Dez02-REVOGADA_Potaria_09-COLOG-25Abr14.pdf
http://www.dfpc.eb.mil.br/phocadownload/Portarias_Portarias_MD/Portaria_40-MD_de_17Jan05.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/ATOS/394compilado.pdf
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2015%2fexecutivo%2520secao%2520i%2fjaneiro%2f31%2fpag_0081_F7COES0G4JSMHe91N3DNC2DBPTC.pdf&pagina=81&data=31/01/2015&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100081

