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A ALESP – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Assunto: Projeto de Lei nº 369/2019 
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O SINDIEMG, sindicato representativo das industrias fabricantes de fogos de 

artificio no Estado de Minas Gerais, vem com muita preocupação acompanhando sobre 

projeto de lei em epígrafe, tendo em vista a importância do Estado de São Paulo como 

principal consumidor deste produto milenar. 

 

 Entendemos que a proposta de regulamentação dos fogos de artificio é algo 

nobre por parte do legislativo, mas infelizmente da forma que a redação está sendo feita 

todo tipo de fogos será proibido, uma vez que não há forma de produzir as cores (vista) 

sem algum tipo de efeito sonoro ruidoso (Barulho). 

Não obstante, o Projeto de Lei nº 369/2019,  viola o princípio federativo e suas 

reverberações1, constantes nos artigos 1º, caput2, 18, caput3, 21, VI4, 22, XXI5, 24, V6, 

CF/88, sob duas óticas: 

a. compete privativamente à União Federal legislar, autorizar e fiscalizar a 

produção e o comércio de material bélico e 

                                                           
1  “(...) a lesão a preceito fundamental não se configurará apenas quando se verificar possível afronta a 

um princípio fundamental, tal como assente na ordem constitucional, mas também a disposições que 
confiram densidade normativa ou significado específico a esse princípio.” MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado 
de segurança e ações constitucionais/Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald, Gilmar Ferreira Mendes; com a 
colaboração de Marina Gaensly e Rodrigo de Oliveira Kaufmann. – 37. ed., ren., atual. e ampl. – São 
Paulo: Malheiros, 2016. p. 691. 
2 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
3 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
4 Art. 21. Compete à União: (...) 

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico; 
5 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:(...) 

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das 

polícias militares e corpos de bombeiros militares; 
6 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) 

V - produção e consumo 



 
 

 
 

b. diante da vigência do Decreto-Lei nº 4.238, de 08 de abril de 1942, que 

dispõe sobre a fabricação, o comércio e, em especial, o uso de fogos de 

artifícios em todo o território nacional, o Projeto de Lei nº 369/2019 não 

poderia trazer restrição conflitante com o disposto em norma federal, 

como por exemplo proibir a fabricação e o comércio de um PCE (Produto 

Controlado pelo Exército). 

 

FOGOS DE ARTIFÍCIO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE MATERIAL BÉLICO – COMPETÊNCIA 

EXCLUSIVA DE LEGISLAR DA UNIÃO FEDERAL 

Observar-se-á que, diante da composição química para fabricação de fogos de 

artifício, estes são considerados para fins de regulamentação e controle como sendo 

material bélico, sendo tal fato de suma importância para a apreciação da presente ação, 

pois compete privativamente à União Federal legislar, autorizar e fiscalizar a produção 

e o comércio de material bélico, nos termos dos artigos 21, VI, 22, XXI da Constituição 

Federal, verbis: 

 

Art. 21. Compete à União: (...) 

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;  

(...) 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:(...) 

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, 

convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros 

militares; 

O Pacto Federativo pressupõe a existência harmônica de diversas esferas de 

poder político e administrativo dentro de um só́ Estado soberano. No caso brasileiro, 

vanguardista na distribuição das competências entre três esferas de poder político, há 

a esfera federal, representada pela União, a esfera regional, representada pelos 

Estados-membros, e a esfera local, representada pelos Municípios7. 

 

Esses entes federados (União, Estados-membros e Municípios) possuem, entre 

si, autonomia política e administrativa. Contudo, essa autonomia se restringe às 

                                                           
7 Há, ainda, o Distrito Federal que é um ente peculiar que engloba as competências dos Municípios e dos 

Estados (art. 32, §1o, CRFB).  

 



 
 

 
 

matérias que a própria Constituição determinou que seriam de competência de cada 

ente político. Assim, a existência harmônica de todos os entes que compõe o Estado 

soberano brasileiro depende do respeito às competências legislativas e administrativas 

estabelecidas no texto constitucional.  

 

O Pacto Federativo presente na Constituição, quando tratou de repartir as 

competências, pautou-se no princípio da predominância dos interesses, visto que os 

assuntos de interesse nacional e geral ficaram a cargo da União (art. 22 da CF/88), os 

de interesse regional ficaram sob a competência dos Estados-membros (art. 25, § 1º, 

CF/88) e, por fim, os interesses de âmbito local ficaram sob a responsabilidade dos 

Municípios (art. 30, I, CF/88). 

 

Dentre os assuntos de interesse nacional e geral, que atraem a competência 

privativa da União para legislar, estão os materiais bélicos (arts. 21, VI, e 22, XXI, 

CF/88), dentre os quais encontram-se os fogos de artifícios e artigos pirotécnicos em 

razão de sua composição química formada de substâncias explosivas. 

 

Considerando a ausência de conceito de material bélico na legislação e na 

jurisprudência dos Tribunais Pátrios, o enquadramento dos fogos de artifícios e artigos 

pirotécnicos na categoria de materiais bélicos e a competência privativa da União para 

legislar sobre o tema é constatada ao se verificar que tais artefatos se encontram na 

lista de produtos controlados pelo exército (Anexo II), prevista no Decreto nº 10.030, de 

30 de setembro de 2019, que revogou o Decreto nº 3.665/2000 e aprovou o novo 

Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados pelo Comando do Exército 

– PCE. 

 

Ressalte-se que, no que se refere à regulamentação dos fogos de artifícios e 

artigos pirotécnicos, o Decreto nº 10.030/19 reproduziu o já disposto no Decreto nº 

3.665/00, não havendo qualquer inovação significativa. 

 

As supracitadas normas infralegais foram editadas com o intuito de regulamentar 

a Lei nº 9.112/95 que dispõe, dentre outras questões, sobre operações comerciais 

relativas aos bens considerados sensíveis para aplicação bélica. 

 



 
 

 
 

Ao analisar o Anexo II do Decreto nº 10.030/19, cujo teor ao que interessa à 

presente demanda é idêntico ao Anexo II do Decreto nº 3.665/00, observa-se que os 

fogos de artifício e artigos pirotécnicos são considerados como Produtos Controlados 

pelo Exército, juntamente com as armas de fogo, munições, explosivos, produtos 

químicos e materiais de proteção balística 

 

ANEXO II – DECRETO NR 10.030/19 

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS CONTROLADOS PELO COMANDO DO 

EXÉRCITO  

TIPO GRUPO 

ARMA DE FOGO Arma de fogo 

Acessório 

Componente/peça 

Equipamento 

ARMA DE 

PRESSÃO 

Arma de pressão 

Acessório 

EXPLOSIVO Explosivos de ruptura 

Baixos explosivos(propelentes) 

Iniciador explosivo 

Acessório 

Equipamento de bombeamento 

MENOS-LETAL Arma 

Munição 

Equipamento 

MUNIÇÃO Munição 

Insumo 

Equipamento 

PIROTÉCNICOS Fogos de artifício 

Artifícios pirotécnicos 



 
 

 
 

Iniciador pirotécnico 

PRODUTO 

QUÍMICO 

Agente GQ 

Precursor AGQ 

PQIM 

PROTEÇÃO 

BALÍSTICA 

Blindagem balística 

Veículo 

 

 

Sem mais para o momento, esperamos neste momento de pandemia, onde 

pessoas estão passando por necessidades, sensibilize vossas excelências para não 

gerarem mais desempregos nos trabalhadores do segmento de fogos de artifício e por 

isso pedimos o deferimento para a não aprovação da atual redação do referido projeto 

de lei. 

 

 

 

 Atenciosamente 

 

 

 

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE EXPLOSIVOS DE MINAS GERAIS – 

SINDIEMG 

Magnaldo Geraldo Filho  
Diretor Presidente 

 

 

 
 


