
 
ESTATUTO DE DESARMAMENTO

01. Ao Sinarm (Sistema Nacional de Armas) compete: identificar as características e a propriedade 
de armas de fogo,  mediante  cadastro;  cadastrar  as  armas de fogo produzidas,  importadas e 
vendidas no País; cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas 
pela Polícia Federal; cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras 
ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de 
empresas  de  segurança  privada  e  de  transporte  de  valores;  identificar  as  modificações  que 
alterem as características ou o funcionamento de arma de fogo.

02. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.

03. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva 
necessidade, atender aos seguintes requisitos: 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; apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e 
de residência; comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de 
arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento da lei 10.826.

04. A  expedição  da  autorização  do  Sinarm  será  concedida,  ou  recusada  com  a  devida 
fundamentação,  no  prazo  de  20  (vinte)  dias  úteis,  a  contar  da  data  do  requerimento  do 
interessado.

05. 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. 

06. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos 
em legislação própria e para: os integrantes das Forças Armadas; 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; os integrantes das guardas 
municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos 
mil) habitantes, quando em serviço; os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência 
e  os  agentes  do  Departamento  de  Segurança  do  Gabinete  de  Segurança  Institucional  da 
Presidência da República.

07. 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.

08.  As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de 
transporte  de  valores,  constituídas  na  forma  da  legislação,  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.



 

09. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela 
segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao Comando do Exército,  
nos termos do regulamento da lei 10.826, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma 
de  fogo  para  colecionadores,  atiradores  e  caçadores  e  de  representantes  estrangeiros  em 
competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional e estrangeiro.

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 concedida após autorização do Sinarm.

GABARITO

01. Certa
Além destas competências, temos: integrar no cadastro os acervos policiais já existentes; 

cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e 
judiciais; cadastrar os armeiros em atividade no País, bem como conceder licença para exercer a 
atividade;  cadastrar  mediante  registro  os  produtores,  atacadistas,  varejistas,  exportadores  e 
importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições; cadastrar a identificação do 
cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil  
disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante; e informar às 
Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de 
porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para 
consulta.

02. Certa
As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército, na forma do 

regulamento da lei 10.826.

03. Errada
A residência deve ser certa e não sem definição.

04. Errada
O prazo correto segundo o artigo quarto, parágrafo sexto da lei 10.826 é de 30 dias úteis e 

não 20 dias.

05. Certa
O certificado  de  registro  de  arma de  fogo  será  expedido  pela  Polícia  Federal  e  será 

precedido de autorização do Sinarm.

06. Certa
Além destes, temos: os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os 

integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias; as empresas de segurança privada e 
de transporte de valores constituídas, nos termos desta Lei; 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;  e 
integrantes  das  Carreiras  de  Auditoria  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  de  Auditoria-Fiscal  do 
Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.

07. Certa
Neste caso, deverão ser anexados os seguintes documentos: documento de identificação 

pessoal; comprovante de residência em área rural; e atestado de bons antecedentes.



 

08. Errada
O correto não é constituído na forma da legislação e sim na forma da lei.

09. Errada
A lei diz que é apenas no território nacional e não em ambos.

10. Certa
A autorização poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada.


