
LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003)

01. 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.

02.  O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de 
valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do art. 131 da Lei do Desarmamento, 
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 48 (quarenta e oito) 
horas depois de ocorrido o fato.

03. O Ministério da Defesa disciplinará a forma e as condições do credenciamento de profissionais 
pela Polícia Federal para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o 
manuseio de arma de fogo.

04. 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-
Sistema Nacional de Armas.

05.  O Sistema Nacional de Armas – Sinarm, instituído no Ministério da Justiça,  no âmbito da 
Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional.

Tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/06)

06.  Quem adquirir,  guardar,  tiver  em depósito,  transportar  ou  trouxer  consigo,  para  consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será 
submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à 
comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

07.  É indispensável  a licença prévia da autoridade competente para produzir,  extrair,  fabricar, 
transformar,  preparar,  possuir,  manter  em  depósito,  importar,  exportar,  reexportar,  remeter, 
transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas 
ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais.

08. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelas autoridades de polícia judiciária, 
que recolherão quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando auto de levantamento 
das condições encontradas,  com a delimitação do local,  asseguradas as medidas necessárias 

1 Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora 
de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança 

e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto,  
roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras 
24 (vinte quatro) horas depois de ocorrido o fato.



para a preservação da prova. A destruição de drogas far-se-á por incineração, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias, guardando-se as amostras necessárias à preservação da prova.

09.  Importar,  exportar,  remeter,  preparar,  produzir,  fabricar,  adquirir,  vender,  expor  à  venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar,  trazer consigo, guardar,  prescrever,  ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal  ou regulamentar,  impõem ao infrator,  pena de reclusão de 5 (cinco)  a 15 
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

10.  O  indiciado  ou  acusado  que  colaborar  voluntariamente  com  a  investigação  policial  e  o 
processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação 
total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a 
dois terços.

GABARITO

01. C
Comentários: caput do artigo 7º da Lei nº 10.826/2003.

02. E
Comentários: §1º do artigo 7º da Lei nº 10.826/2003.

03. E
Comentários: artigo 11-A da Lei nº 10.826/2003

04. C
Comentários: caput do artigo 10 da Lei nº 10.826/2003.

05. C
Comentários: caput do artigo 1º da Lei nº 10.826/2003.

06. C
Comentários: incisos I ao III do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

07. C
Comentários: caput do artigo 31 da Lei nº 11.343/06.

08. E
Comentários: artigo 32 e seu §1º da Lei nº 11.343/06.

09. C
Comentários: artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

10. C
Comentários: caput do artigo 41 da Lei nº 11.343/06.


