CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 1.448, DE 2011
(Do Sr. Dr. Rosinha)
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente e a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do
Desarmamento e dá providências correlatas.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TURISMO E DESPORTO;
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54,
RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003
– Estatuto do Desarmamento, para dispor sobre requisitos para a frequência a aulas
de tiro.
Art. 2º O art. 242 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990,
Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescido do parágrafo único,
com a seguinte redação:
“Parágrafo único. Na mesma pena incorre o diretor, gerente,
preposto ou funcionário de entidade desportiva, estande,
escola, clube ou academia que admite, para treinamento de tiro
ou sua assistência, criança ou adolescente, ainda que
acompanhado de seu responsável legal. (NR)”
Art. 3º A Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto
do Desarmamento, passa a vigorar acrescido do art. 28-A e parágrafo único, com a
seguinte redação:
“Art. 28-A. As entidades de desporto mencionadas no art. 6º,
inciso IX, estandes, escolas, clubes ou academias não poderão
permitir em suas dependências ou sob sua supervisão a
realização de tiro de treinamento ou de competição a pessoa
que não exiba todos os seguintes documentos pessoais:
I – a competente autorização para porte de arma de fogo ou
guia de trânsito para a finalidade do ato;
II – o certificado de registro da arma apresentada;
III – os comprovantes mencionados no art. 4º, incisos I e II.
Parágrafo único. Não se aplicam os incisos I e II deste artigo
para a realização de tiro para fins da capacitação técnica
referida no art. 4º, inciso III, em que se admite a utilização de
arma da empresa credenciada.”
Art. 4º A o art. 33 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de
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2003 – Estatuto do Desarmamento, passa a vigorar acrescido do inciso III, com a
seguinte redação:
“Art. 33. .......................................................................................
......................................................................................................
III – às entidades de desporto mencionadas no art. 6º, inciso IX,
estandes, escolas, clubes ou academias que permitam em
suas dependências ou sob sua supervisão a realização de tiro
de treinamento ou de competição a pessoa que não exiba a
documentação exigida no art. 28-A. (NR)”
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Notícia recente, publicada no jornal O Estado de S. Paulo
(http://www.estadao.com.br/noticias/geral,escolas-de-tiro-aceitam-ate-menores-deidade,704325,0.htm) informa que escolas de tiro aceitam até menores de idade.
Em algumas escolas os adolescentes são aceitos desde que
acompanhados pelo responsável. Entendemos que nem essa situação é aceitável,
vez que propicia a difusão da cultura da arma, totalmente inapropriada para um país
pacífico como o nosso. Tal desiderato tem, inclusive, assento constitucional, quando
o diploma maior estabelece, já em seu art. 4º, como princípios da República, a
defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos (incisos VI e VII). Ora se tais
princípios são invocados no plano internacional, mais ainda são aplicáveis no plano
interno.
Em países notoriamente armamentistas, como os Estados
Unidos, por exemplo, é comum a reunião de pessoas para a prática de tiro, na
companhia de crianças de tenra idade, que mal conseguem segurar revólveres e
carabinas, num espetáculo belicoso que não queremos ver difundido no Brasil.
A circunstância apontada indica que todos os cuidados havidos
na elaboração do Estatuto do Desarmamento e sua regulamentação, promovida pelo
Decreto n. 5.123, de 1º de julho de 2004, não foram suficientes para coibir ações
nefastas à formação dos jovens cidadãos. Pode significar, também, que as
instâncias de fiscalização não são suficientemente operosas no sentido de se fazer
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cumprir a legislação menorista.
Noutro sentido, a admissão indiscriminada às escolas de tiro,
de pessoas sobre cuja intenção não haja um estrito controle, pode gerar situações
perigosas para a sociedade, na medida em que potenciais delinquentes e até
candidatos a terroristas possam ser treinados por academias e clubes de tiro que
não exerçam tal controle sobre seus clientes.
Por essas razões propusemos as alterações do Estatuto da
Criança e do Adolescente e do Estatuto do Desarmamento, voltadas para coibir a
admissão incontrolada de pessoas a escolas de tiro. Assim, sequer acompanhados
do responsável serão admitidos crianças ou adolescentes nesses ambientes.
A inclusão de um parágrafo único ao art. 242 do ECA tipifica
como crime, com as mesmas penas, isto é, reclusão, de três a seis anos, na redação
dada pela Lei n. 10.764, de 12 de novembro de 2003, a conduta do diretor, gerente,
preposto ou funcionário de entidade desportiva, escola, clube ou academia que
admite, para treinamento de tiro ou sua assistência, criança ou adolescente, ainda
que acompanhado de seu responsável legal.
Outra alteração foi a inclusão do 28-A e parágrafo único ao
Estatuto do Desarmamento, determinando que as entidades de desporto
mencionadas no art. 6º, inciso IX, estandes, escolas, clubes ou academias não
poderão permitir em suas dependências ou sob sua supervisão a realização de tiro
de treinamento ou de competição a pessoa que não exiba a competente autorização
da arma apresentada, além dos comprovantes mencionados no art. 4º, incisos I e II.
Tais comprovantes são a de idoneidade e de ocupação lícita e residência certa.
Essa providência evita a admissão de delinquentes ou potenciais delinquentes nos
citados ambientes, configurando, ainda, aumento da segurança para as pessoas de
bem que aí trabalham ou treinam.
O parágrafo único trata de excepcionar, quanto à autorização
para porte o certificado de registro a realização de tiro para fins da capacitação
técnica, que é requisito para a aquisição de arma de fogo e seu registro e a
pertinente renovação, nos termos do disposto no art. 4º, inciso III e art. 5º, § 2º,
respectivamente. Nessas hipóteses, naturalmente, se admite a utilização de arma da
empresa credenciada que atestará a capacitação técnica.
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O desatendimento aos dispositivos ora incluídos sujeita a
empresa ou entidade às penas do art. 33, que variam de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que asseguramos pela inclusão do
inciso III ao art. 33 do Estatuto do Desarmamento.
Certos de que os ilustres Pares concordarão com a importância
desta proposição para a manutenção do espírito que anima a aplicação do Estatuto
do Desarmamento e o desenvolvimento de uma cultura de paz, esperamos contar
com o seu imprescindível apoio para a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, em 25 de maio de 2011.
Deputado DR. ROSINHA
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
LIVRO II
PARTE ESPECIAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VII
DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
DOS CRIMES
.......................................................................................................................................................
Seção II
Dos Crimes em Espécie
.......................................................................................................................................................
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Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer
forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos. (Artigo com redação dada pela Lei nº
10.764, de 12/11/2003)
Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de
qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes
possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida:
Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui
crime mais grave. (Artigo com redação dada pela Lei nº 10.764, de 12/11/2003)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003
Dispõe sobre registro, posse e comercialização
de armas de fogo e munição, sobre o Sistema
Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO REGISTRO
.......................................................................................................................................................
Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de
declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:
I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de
antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não
estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por
meios eletrônicos; (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
II - apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência
certa;
III - comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio
de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.
§ 1º O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os
requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo
intransferível esta autorização.
§ 2º A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à
arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta Lei. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
§ 3º A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a
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comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com
todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo.
§ 4º A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde
legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não
forem vendidas.
§ 5º A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas
físicas somente será efetivada mediante autorização do Sinarm.
§ 6º A expedição da autorização a que se refere o § 1º será concedida, ou recusada
com a devida fundamentação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do
requerimento do interessado.
§ 7º O registro precário a que se refere o § 4º prescinde do cumprimento dos
requisitos dos incisos I, II e III deste artigo.
§ 8º Estará dispensado das exigências constantes do inciso III do caput deste
artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que
comprove estar autorizado a portar arma com as mesmas características daquela a ser
adquirida. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
Art. 5º O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o
território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no
interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de
trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 10.884, de 17/6/2004)

§ 1º O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e
será precedido de autorização do Sinarm.
§ 2º Os requisitos de que tratam os incisos I, II e III do art. 4º deverão ser
comprovados periodicamente, em período não inferior a 3 (três) anos, na conformidade do
estabelecido no regulamento desta Lei, para a renovação do Certificado de Registro de Arma
de Fogo.
§ 3º O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de propriedade
expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal até a data da publicação desta Lei que não
optar pela entrega espontânea prevista no art. 32 desta Lei deverá renová-lo mediante o
pertinente registro federal, até o dia 31 de dezembro de 2008, ante a apresentação de
documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do
pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do
caput do art. 4º desta Lei. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
(Prazo prorrogado até 31/12/2009, de acordo com o art. 20 da Lei nº 11.922, de 13/4/2009)
§ 4º Para fins do cumprimento do disposto no § 3º deste artigo, o proprietário de
arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro
provisório, expedido na rede mundial de computadores - internet, na forma do regulamento e
obedecidos os procedimentos a seguir:
I - emissão de certificado de registro provisório pela internet, com validade inicial
de 90 (noventa) dias; e
II - revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do certificado de
registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do
certificado de registro de propriedade. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
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CAPÍTULO III
DO PORTE
Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo
para os casos previstos em legislação própria e para:
I - os integrantes das Forças Armadas;
II - os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da
Constituição Federal;
III - os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos
Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no
regulamento desta Lei;
IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000
(cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 10.867, de 12/5/2004)
V - os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do
Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República;
VI - os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII,
da Constituição Federal;
VII - os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os
integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;
VIII - as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas,
nos termos desta Lei;
IX - para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas
atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei,
observando-se, no que couber, a legislação ambiental.
X - integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de
Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário. (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.118, de 19/5/2005 e com nova redação dada pela Lei nº 11.501, de
11/7/2007)
§ 1º As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V e VI do caput deste artigo terão
direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva
corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta Lei, com
validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos I, II, V e VI. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
§ 1º-A (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.118, de 19/5/2005 e revogado pela Lei
nº 11.706, de 19/6/2008)
§ 2º A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições
descritas nos incisos V, VI, VII e X do caput deste artigo está condicionada à comprovação
do requisito a que se refere o inciso III do caput do art. 4º desta Lei nas condições
estabelecidas no regulamento desta Lei. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.706, de
19/6/2008)
§ 3º A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está
condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de
atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas
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condições estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Ministério da
Justiça. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.884, de 17/6/2004)
§ 4º Os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais e estaduais e do
Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao exercerem o
direito descrito no art. 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos I, II e III
do mesmo artigo, na forma do regulamento desta Lei.
§ 5º Aos residentes em áreas rurais, maiores de 25 (vinte e cinco) anos que
comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar
familiar será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, na categoria caçador
para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 (um) ou 2 (dois)
canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16 (dezesseis), desde que o interessado
comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes
documentos:
I - documento de identificação pessoal;
II - comprovante de residência em área rural; e
III - atestado de bons antecedentes. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
11.706, de 19/6/2008)
§ 6º O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo,
independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte
ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
10.867, de 12/5/2004 e com nova redação dada pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
§ 7º Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram regiões
metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, quando em serviço. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
Art. 7º As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança
privada e de transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade,
responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando
em serviço, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo
órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela
Polícia Federal em nome da empresa.
§ 1º O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de
transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do art. 13 desta Lei,
sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar ocorrência
policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de
armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte e
quatro) horas depois de ocorrido o fato.
§ 2º A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar
documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do art. 4º desta Lei
quanto aos empregados que portarão arma de fogo.
§ 3º A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser
atualizada semestralmente junto ao Sinarm.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7172

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL-1448/2011

10

DISPOSIÇÕES GERAIS
......................................................................................................................................................
Art. 28. É vedado ao menor de 25 (vinte e cinco) anos adquirir arma de fogo,
ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos I, II, III, V, VI, VII e X do
caput do art. 6º desta Lei. (Artigo com redação dada pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
Art. 29. As autorizações de porte de armas de fogo já concedidas expirar-se-ão 90
(noventa) dias após a publicação desta Lei.
Parágrafo único. O detentor de autorização com prazo de validade superior a 90
(noventa) dias poderá renová-la, perante a Polícia Federal, nas condições dos arts. 4º, 6º e 10
desta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias após sua publicação, sem ônus para o requerente.
Art. 30. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido ainda
não registrada deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008, mediante
apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa,
acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da posse, pelos
meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual constem as características
da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do
cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do art. 4º desta Lei.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008) (Prazo prorrogado
até 31/12/2009, de acordo com o art. 20 da Lei nº 11.922, de 13/4/2009)
Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, o
proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de
registro provisório, expedido na forma do § 4º do art. 5º desta Lei. (Parágrafo único
acrescido pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
Art. 31. Os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas regularmente
poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal, mediante recibo e indenização, nos
termos do regulamento desta Lei.
Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la,
espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo- se de boa-fé, serão indenizados, na forma
do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
Art. 33. Será aplicada multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), conforme especificar o regulamento desta Lei:
I - à empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou
lacustre que deliberadamente, por qualquer meio, faça, promova, facilite ou permita o
transporte de arma ou munição sem a devida autorização ou com inobservância das normas de
segurança;
II - à empresa de produção ou comércio de armamentos que realize publicidade
para venda, estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo, exceto nas publicações
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especializadas.
Art. 34. Os promotores de eventos em locais fechados, com aglomeração superior
a 1000 (um mil) pessoas, adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias
para evitar o ingresso de pessoas armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo inciso VI do
art. 5º da Constituição Federal.
Parágrafo único. As empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transporte
internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o
embarque de passageiros armados.
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

DECRETO Nº 5.123, DE 1º DE JULHO DE 2004
Regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro,
posse e comercialização de armas de fogo e
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas SINARM e define crimes.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ARMAS DE FOGO
Art. 1º O Sistema Nacional de Armas - SINARM, instituído no Ministério da
Justiça, no âmbito da Polícia Federal, com circunscrição em todo o território nacional e
competência estabelecida pelo caput e incisos do art. 2º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003, tem por finalidade manter cadastro geral, integrado e permanente das armas de fogo
importadas, produzidas e vendidas no país, de competência do SINARM, e o controle dos
registros dessas armas.
§ 1º Serão cadastradas no SINARM:
I - as armas de fogo institucionais, constantes de registros próprios:
a) da Polícia Federal;
b) da Polícia Rodoviária Federal;
c) das Polícias Civis;
d) dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, referidos
nos arts. 51, inciso IV, e 52, inciso XIII da Constituição;
e) dos integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, dos
integrantes das escoltas de presos e das Guardas Portuárias;
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f) das Guardas Municipais; e
g) dos órgãos públicos não mencionados nas alíneas anteriores, cujos servidores
tenham autorização legal para portar arma de fogo em serviço, em razão das atividades que
desempenhem, nos termos do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003.
II - as armas de fogo apreendidas, que não constem dos cadastros do SINARM ou
Sistema de Gerenciamento Militar de Armas - SIGMA, inclusive as vinculadas a
procedimentos policiais e judiciais, mediante comunicação das autoridades competentes à
Polícia Federal;
III - as armas de fogo de uso restrito dos integrantes dos órgãos, instituições e
corporações mencionados no inciso II do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003; e
IV - as armas de fogo de uso restrito, salvo aquelas mencionadas no inciso II, do
§1º, do art. 2º deste Decreto.
§ 2º Serão registradas na Polícia Federal e cadastradas no SINARM:
I - as armas de fogo adquiridas pelo cidadão com atendimento aos requisitos do
art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003;
II - as armas de fogo das empresas de segurança privada e de transporte de
valores; e
III - as armas de fogo de uso permitido dos integrantes dos órgãos, instituições e
corporações mencionados no inciso II do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003.
§ 3º A apreensão das armas de fogo a que se refere o inciso II do §1º deste artigo
deverá ser imediatamente comunicada à Policia Federal, pela autoridade competente, podendo
ser recolhidas aos depósitos do Comando do Exército, para guarda, a critério da mesma
autoridade.
§ 4º O cadastramento das armas de fogo de que trata o inciso I do § 1º observará
as especificações e os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Polícia Federal.
(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 6.715, de 29/12/2008)
Art. 2º O SIGMA, instituído no Ministério da Defesa, no âmbito do Comando do
Exército, com circunscrição em todo o território nacional, tem por finalidade manter cadastro
geral, permanente e integrado das armas de fogo importadas, produzidas e vendidas no país,
de competência do SIGMA, e das armas de fogo que constem dos registros próprios.
§ 1º Serão cadastradas no SIGMA:
I - as armas de fogo institucionais, de porte e portáteis, constantes de registros
próprios:
a) das Forças Armadas;
b) das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares;
c) da Agência Brasileira de Inteligência; e
d) do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
II - as armas de fogo dos integrantes das Forças Armadas, da Agência Brasileira
de Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República,
constantes de registros próprios;
III - as informações relativas às exportações de armas de fogo, munições e demais
produtos controlados, devendo o Comando do Exército manter sua atualização;
IV - as armas de fogo importadas ou adquiridas no país para fins de testes e
avaliação técnica; e
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V - as armas de fogo obsoletas.
§ 2º Serão registradas no Comando do Exército e cadastradas no SIGMA:
I - as armas de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores; e
II - as armas de fogo das representações diplomáticas.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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