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Decreto nº 10.030/2019 (Regulamento de Produtos Controlados 
pelo Comando do Exército), além de outros.

Definições dadas pelo Decreto nº 10.030/2019 (Anexo III)

Acessório de  
arma de fogo

artefato que, acoplado a uma arma, possibilita 
a melhoria do desempenho do atirador, a 

modificação de um efeito secundário do tiro ou a 
modificação do aspecto visual da arma.

Acessório 
explosivo

engenho não muito sensível, de elevada energia de 
ativação, que tem por finalidade fornecer energia 
suficiente à continuidade wde um trem explosivo 
e que necessita de um acessório iniciador para ser 

ativado.

Arma de fogo

arma que arremessa projéteis empregando a força 
expansiva dos gases, gerados pela combustão 
de um propelente confinado em uma câmara, 
normalmente solidária a um cano, que tem a 
função de dar continuidade à combustão do 

propelente, além de direção e estabilidade ao 
projétil.

Explosivo
tipo de matéria que, quando iniciada, sofre 

decomposição muito rápida, com grande liberação 
de calor e desenvolvimento súbito de pressão.

Definições dadas pelo Decreto nº 9.847/2019

Arma de fogo  
de uso permi-

tido: 
(Art. 2º, I)

as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição 
que sejam:

a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização 
de munição comum, não atinja, na saída do cano 

de prova, energia cinética superior a mil e duzentas 
libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

b) portáteis de alma lisa; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com 
a utilização de munição comum, não atinja, na saída 
do cano de prova, energia cinética superior a mil e 
duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules.

Arma de fogo  
de uso restrito 

(Art. 2º, II)

as armas de fogo automáticas e as semiautomáticas 
ou de repetição que sejam:

a) não portáteis;
b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de 
munição comum, atinja, na saída do cano de prova, 
energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé 

ou mil seiscentos e vinte joules; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, 

com a utilização de munição comum, atinja, na saída 
do cano de prova, energia cinética superior a mil e 
duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules.

Arma de fogo  
de uso proibido  

(Art. 2º, III)

a) as armas de fogo classificadas de uso proibido 
em acordos e tratados internacionais dos quais a 
República Federativa do Brasil seja signatária; ou

b) as armas de fogo dissimuladas, com aparência de 
objetos inofensivos.

Munição  
de uso restrito 

(Art. 2º, IV)

as munições que:
a) atinjam, na saída do cano de prova de armas de 
porte ou portáteis de alma raiada, energia cinética 

superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos 
e vinte joules;

b) sejam traçantes, perfurantes ou fumígenas;
c) sejam granadas de obuseiro, de canhão, de 

morteiro, de mão ou de bocal; ou
d) sejam rojões, foguetes, mísseis ou bombas de 

qualquer natureza.

1.  LEI Nº 10.826/2003 
- ESTATUTO DO 

DESARMAMENTO
1.1 Conceitos introdutórios

O Estatuto do Desarmamento é uma lei que possui normas 
de Direito Administrativo, Penal e Processual Penal, iremos focar o 
estudo acerca das infrações penais; contudo, para entender deter-
minados pontos existentes na lei, será necessário o conhecimento 
básico de alguns conceitos iniciais.

Por exemplo, o órgão responsável pela autorização e pelo re-
gistro de arma de fogo, em regra, é o SINARM (Sistema Nacional de 
Armas) – alocado na Polícia Federal e instituído pelo Ministério da 
Justiça –, cujas competências são exauridas do art. 3º da referida lei.

Objetivo
 → Os objetivos estão expostos na ementa da lei, quais sejam:

 ˃ Dispõe sobre registro, posse, porte e comercialização 
de armas de fogo e munição;

 ˃ Dispõe sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM;

 ˃ Define crimes; e

 ˃ Dá outras providências.

O Estatuto tem incriminação apenas das armas de fogo, 
acessórios, munições e artefatos explosivos ou incendiários, não 
se aplicando às armas brancas (arts. 18º e 19º da LCP1 ou art. 242º 
do ECA2).

Norma penal em branco
 → A Lei nº 10.826/2003 não definiu o conceito do que é:

 ˃ Arma de fogo, acessório e munição;

 ˃ De uso permitido, restrito e proibido; e

 ˃ Artefato explosivo ou incendiário.

Tais definições e outros complementos são regulados por 
diversos decretos, dentre eles: Decreto nº 9.607/2018 (Política 
Nacional de Exportação e Importação de Produtos de Defesa), 
Decreto nº 9.845/2019 (Regulamento acerca da posse de armas 
de fogo), Decreto nº 9.846/2019 (Regulamento para caçadores, 
colecionadores e atiradores), Decreto nº 9.847/2019 (Regulamen-
to acerca do porte, da comercialização, do SINARM e do SIGMA), 

1  Art. 18, Decreto-Lei nº 3.688/1941: “Fabricar, importar, exportar, ter em de-
pósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma ou munição: Pena – prisão 
simples, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas cumulativamente, se o fato 
não constitui crime contra a ordem política ou social.”.
 Art. 19, Decreto-Lei nº 3.688/1941: “Trazer consigo arma fora de casa ou de de-
pendência desta, sem licença da autoridade: Pena – prisão simples, de quinze dias 
a seis meses, ou multa, ou ambas cumulativamente. §1º. A pena é aumentada de 
um terço até metade, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por 
violência contra pessoa. §2º. Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a 
três meses, ou multa, quem, possuindo arma ou munição: a) deixa de fazer co-
municação ou entrega à autoridade, quando a lei o determina; b) permite que 
alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma a tenha 
consigo; c) omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facil-
mente alienado, menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la.”.
2  Art. 242, Lei nº 8.069/1990: “Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou 
entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosi-
vo: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.”.
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Munição  
de uso proibido 

(Art. 2º, V)

as munições que sejam assim definidas em acordo 
ou tratado internacional de que a República 

Federativa do Brasil seja signatária e as munições 
incendiárias ou químicas.

Munição  
(Art. 2º, X)

cartucho completo ou seus componentes, incluídos 
o estojo, a espoleta, a carga propulsora, o projétil e a 

bucha utilizados em armas de fogo.

Arma de fogo 
de porte 

(Art. 2º, VII)

as armas de fogo de dimensões e peso reduzidos 
que podem ser disparadas pelo atirador com apenas 
uma de suas mãos, a exemplo de pistolas, revólveres 

e garruchas.

Arma de fogo 
portátil  

(Art. 2º, VIII)

as armas de fogo que, devido às suas dimensões 
ou ao seu peso, podem ser transportadas por uma 

pessoa, tais como fuzil, carabina e espingarda.

Arma de fogo  
não portátil 
(Art. 2º, IX)

as armas de fogo que, devido às suas dimensões 
ou ao seu peso, precisam ser transportadas por 

mais de uma pessoa, com a utilização de veículos, 
automotores ou não, ou sejam fixadas em estruturas 

permanentes.

Classificação e definição das armas de fogo: a classificação 
e definição das armas de fogo de uso permitido, restrito ou proibi-
do, além das obsoletas e de valor histórico, serão disciplinadas por 
ato do chefe do Poder Executivo Federal, por meio de proposta 
do Comando do Exército, conforme expõe o caput do art. 23º do 
referido estatuto.

Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a de-
finição das armas de fogo e demais produtos controlados, de 
usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor 
histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Execu-
tivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.706, de 19/06/2008)
§1º. Todas as munições comercializadas no País deverão estar 
acondicionadas em embalagens com sistema de código de 
barras, gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do 
fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas 
pelo regulamento desta Lei.
§2º. Para os órgãos referidos no art. 6º, somente serão expe-
didas autorizações de compra de munição com identificação 
do lote e do adquirente no culote dos projéteis, na forma do 
regulamento desta Lei.
§3º. As armas de fogo fabricadas a partir de 1 (um) ano da data 
de publicação desta Lei conterão dispositivo intrínseco de se-
gurança e de identificação, gravado no corpo da arma, definido 
pelo regulamento desta Lei, exclusive para os órgãos previstos 
no art. 6º.
§4º. As instituições de ensino policial e as guardas municipais 
referidas nos incisos III e IV do ‘caput’ do art. 6º desta Lei e no 
seu §7º poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de 
munição para o fim exclusivo de suprimento de suas ativida-
des, mediante autorização concedida nos termos definidos 
em regulamento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.706, de 
19/06/2008)

Em muitos lugares na referida lei, haverá expressões que 
determinam a necessidade de complemento normativo, tais co-
mo: na forma […], nas condições […], nos termos do regulamento 
desta Lei; sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar.

SINARM e registro
Art. 1º. O Sistema Nacional de Armas – SINARM, instituído no 
Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circuns-
crição em todo o território nacional.

O SINARM é órgão vinculado à Polícia Federal e o responsá-
vel pelo cadastramento e registro das armas de fogo em território 
nacional, salvo as das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as 
dos órgãos que constem em seus registros próprios (art. 2º, par. 
único) — estas serão cadastradas no SIGMA3.

Art. 2º. Ao SINARM compete:
I. identificar as características e a propriedade de armas de 
fogo, mediante cadastro;
II. cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e 
vendidas no País;
III. cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as 
renovações expedidas pela Polícia Federal;
IV. 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;
V. identificar as modificações que alterem as características 
ou o funcionamento de arma de fogo;
VI. integrar no cadastro os acervos policiais já existentes;
VII. cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as 
vinculadas a procedimentos policiais e judiciais;
VIII. cadastrar os armeiros em atividade no País, bem como 
conceder licença para exercer a atividade;
IX. cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, 
varejistas, exportadores e importadores autorizados de 
armas de fogo, acessórios e munições;
X. cadastrar a identificação do cano da arma, as característi-
cas das impressões de raiamento e de microestriamento de 
projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoria-
mente realizados pelo fabricante;
XI. 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.

Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as 
armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as 
demais que constem dos seus registros próprios.

Armas de fogo de uso restrito: compete ao Comando do 
Exército autorizar a aquisição e registrar as armas de fogo de uso 
restrito (art. 3º, par. único).

Art. 3º. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão com-
petente.
Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registra-
das no Comando do Exército, na forma do regulamento desta Lei.
Art. 27. Caberá ao Comando do Exército autorizar, excepcional-
mente, a aquisição de armas de fogo de uso restrito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às aqui-
sições dos Comandos Militares.

Da posse de arma de fogo
A regra geral é que a população não tenha arma de fogo, 

daí o nome “Estatuto do Desarmamento”. Contudo, um particular 
poderá obter a autorização para posse de arma de fogo de uso 
permitido (há diferença entre “posse” e “porte”) caso preencha 
os requisitos necessários do art. 4º, que são, entre outros: curso 
técnico, avaliação psicológica, pagamento de taxas; bem como a 
idade mínima de 25 anos (art. 28).

3  Art. 4º, caput, Decreto nº 9.847/2019: “O SIGMA, instituído no âmbito do Co-
mando do Exército do Ministério da Defesa, manterá cadastro nacional das armas 
de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país que não estejam pre-
vistas no art. 3º.”. (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas)
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Art. 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interes-
sado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender 
aos seguintes requisitos:

I. comprovação de idoneidade, com a apresentação de cer-
tidões 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;
II. apresentação de documento comprobatório de ocupação 
lícita e de residência certa;
III. comprovação de capacidade técnica e de aptidão psico-
lógica 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 fo-
go após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, 
em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intrans-
ferível esta autorização.
§2º. A aquisição de munição somente poderá ser feita no cali-
bre correspondente à arma registrada e na quantidade estabe-
lecida no regulamento desta Lei.
§3º. A empresa que comercializar arma de fogo em território 
nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade compe-
tente, 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, fican-
do registradas como de sua propriedade enquanto não forem 
vendidas.
§5º. A comercialização de armas de fogo, acessórios e muni-
ções entre pessoas físicas somente será efetivada mediante 
autorização do SINARM.
§6º. A expedição da autorização a que se refere o §1º será con-
cedida, 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 cum-
primento 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 interessa-
do em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprove 
estar autorizado a portar arma com as mesmas características 
daquela a ser adquirida.
Art. 28. É vedado ao menor de 25 (vinte e cinco) anos adquirir 
arma de fogo, ressalvados os integrantes das entidades cons-
tantes dos incisos I, II, III, V, VI, VII e X do ‘caput’ do art. 6º desta 
Lei.

Diferenciação entre posse e porte: a posse de arma de fo-
go restringe-se à circunscrição residencial ou empresarial – desde 
que seja o proprietário ou o responsável legal. Já o porte é a auto-
rização de levar a arma de fogo consigo além desses locais.

Art. 5º. O certificado de Registro de Arma de Fogo, com vali-
dade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário 
a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua re-
sidência 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.
§1º. O certificado de registro de arma de fogo será expedido 
pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SI-
NARM. (Redação dada pela Lei nº 10.884, de 17/06/2004)
§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 Re-
gistro de Arma de Fogo.

§3º. O proprietário de arma de fogo com certificados de re-
gistro de propriedade expedido por órgão estadual ou do Dis-
trito 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 de-
mais exigências constantes dos incisos I a III do ‘caput’ do art. 4º 
desta Lei.4 (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 19/06/2008) 
(Prazo prorrogado até 31/12/2009, de acordo com o art. 20 da 
Lei nº 11.922, de 13/04/2009)
§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 re-
gulamento 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 certi-
ficado de registro de propriedade. (Parágrafo acrescido pela 
Lei nº 11.706, de 19/06/2008)

§5º. Aos residentes em área rural, para os fins do disposto no 
‘caput’ deste artigo, considera-se residência ou domicílio to-
da a extensão do respectivo imóvel rural. (Incluído pela Lei nº 
13.870, de 17/09/2019)
Do porte de arma de fogo
Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território na-
cional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

I. os integrantes das Forças Armadas;
II. os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e 
V do ‘caput’ do art. 144 da Constituição Federal e os da Força 
Nacional de Segurança Pública (FNSP); (Redação dada pela 
Lei nº 13.500, de 2017)
III. os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados 
e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitan-
tes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;
IV. 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; (Redação 
dada pela Lei nº 10.867, de 2004)
V. os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligên-
cia 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 legalmen-
te constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso 
de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, obser-
vando-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 Audi-
tor-Fiscal e Analista Tributário. (Redação dada pela Lei nº 
11.501, de 2007)

4  Art. 20, Lei nº 11.922/2009: “Ficam prorrogados para 31 de dezembro de 
2009 os prazos de que tratam o §3º do art. 5º e o art. 30, ambos da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003.”.
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XI. os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Cons-
tituição Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, 
para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que 
efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, 
na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional 
de Justiça. CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 
CNMP. (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)

§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 par-
ticular 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. (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)
§1º-A. REVOGADO (Revogado pela Lei nº 11.706, de 2008)
§1º-B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas 
prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade parti-
cular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, 
mesmo fora de serviço, desde que estejam: (Incluído pela Lei 
nº 12.993, de 2014)

I. submetidos a regime de dedicação exclusiva;
II. sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento; e
III. subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle 
interno.

§1º-C. VETADO (Vetado na Lei nº 12.993, de 2014)
§2º. A autorização para o porte de arma de fogo aos integran-
tes 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 con-
dições estabelecidas no regulamento desta Lei. (Redação dada 
pela Lei nº 11.706, de 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 po-
licial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle 
interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei, 
observada a supervisão do Ministério da Justiça. (Redação da-
da pela Lei nº 10.884, de 2004)
§4º. Os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais e 
estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos Esta-
dos 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 cin-
co) anos que comprovem depender do emprego de arma de 
fogo para prover sua subsistência alimentar familiar será con-
cedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, na catego-
ria 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 interessa-
do 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. (Redação dada pela Lei 
nº 11.706, de 2008)

§6º. O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de 
fogo, independentemente de outras tipificações penais, respon-
derá, conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de 
fogo de uso permitido. (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)
§7º. Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que 
integram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma 
de fogo, quando em serviço. (Incluído pela Lei nº 11.706, de 2008)
Art. 7º. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das em-
presas de segurança privada e de transporte de valores, consti-
tuídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade 

e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser 
utilizadas quando em serviço, devendo essas observar as con-
dições 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 segu-
rança 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 regis-
trar 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 primei-
ras 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 em-
pregados que portarão arma de fogo.
§3º. A listagem dos empregados das empresas referidas neste 
artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao SINARM.
Art. 7º-A. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das institui-
ções descritas no inciso XI do art. 6º serão de propriedade, respon-
sabilidade e guarda das respectivas instituições, somente podendo 
ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as con-
dições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão com-
petente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte 
expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição.
§1º. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata 
este artigo independe do pagamento de taxa.
§2º. O presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público 
designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício 
de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, 
respeitado o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do 
número de servidores que exerçam funções de segurança.
§3º. O porte de arma pelos servidores das instituições de que 
trata este artigo fica condicionado à apresentação de docu-
mentação comprobatória do preenchimento dos requisitos 
constantes do art. 4º desta Lei, bem como à formação funcional 
em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à exis-
tência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas 
condições estabelecidas no regulamento desta Lei.
§4º. A listagem dos servidores das instituições de que trata 
este artigo deverá ser atualizada semestralmente no SINARM.
§5º. As instituições de que trata este artigo são obrigadas a re-
gistrar ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal even-
tual 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. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.694, de 24/07/2012)
Art. 8º. As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas 
legalmente constituídas devem obedecer às condições de uso 
e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, res-
pondendo o possuidor ou o autorizado a portar a arma pela sua 
guarda na forma do regulamento desta Lei.

O porte de arma de fogo, via de regra, é proibido (princi-
palmente aos particulares), porém, com regras específicas, os arts. 
6º, 7º e 8º autorizam alguns agentes (a maioria se trata de órgãos 
públicos de segurança pública)5. Além de outros que possuem au-
torização emanada de outras leis específicas6.

5  Art. 24, caput, Decreto nº 9.847/2019: “O porte de arma de fogo é deferido aos 
militares das Forças Armadas, aos policiais federais, estaduais e distritais, civis e mi-
litares, aos corpos de bombeiros militares e aos policiais da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal em razão do desempenho de suas funções institucionais.”.
6  São exemplos de leis próprias que constam autorizações de porte de arma 
de fogo: Lei Orgânica dos Magistratura Nacional – LOMN (Lei Complementar nº 
35/1979); Lei Orgânica do Ministério Público – LOMP (Lei nº 8.625/1993); e Lei 
Orgânica do Ministério Público da União – LOMPU (Lei Complementar nº 75/1993).
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Basicamente, é autorizado para:

Agentes Públicos (em serviço ou fora dele)

Forças Armadas (art. 6º, caput, I)

Art. 142º, caput, CF/88:
Marinha;
Aeronáutica;
Exército.

Órgãos de Segurança Pública e Força Nacional de Segurança Pública 
(art. 6º, caput, II)

Art. 144º, caput, CF/88:
• Polícia Federal;
• Polícia Rodoviária Federal;
• Polícia Ferroviária Federal;
• Polícias Civis;
• Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares.
• Força Nacional de Segurança Pública7 – FNSP.

Guardas Municipais* (art. 6º, caput, III)

Capitais de Estado e Municípios com mais de 500 mil habitantes.

GSI-PR e ABIN (art. 6º, caput, V)

Agentes Operacionais da ABIN;
Agentes de Segurança Presidencial do GSI-PR.

Polícia Legislativa Federal (art. 6º, caput, VI)

Polícia da Câmara dos Deputados (art. 51, IV, CF);
Polícia do Senado (art. 52, XIII, CF).

Agentes Públicos (apenas em serviço)

Guardas Municipais* (art. 6º, caput, IV, e §7º)

Municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil 
habitantes (art. 6º, caput, IV);
Municípios que integrem regiões metropolitanas (art. 6º, §7º).

Guardas Prisionais e Portuárias (art. 6º, caput, VII)

Agentes e Guardas Prisionais (poderão obter o porte para uso fora de 
serviço, desde que preencham os requisitos do §1º-B do art. 6º);

Integrantes de Escolta de Presos;
Guardas Portuários.8

Auditoria Fiscal Federal Tributária e Trabalhista (art. 6º, caput, X)

Auditor-Fiscal da Receita Federal;
Analista Tributário da Receita Federal;

Auditor-Fiscal do Trabalho Federal.

Agentes de Segurança do Poder Judiciário e Ministério Público (art. 
6º, caput, XI)

Porte em nome da instituição e uso em serviço: competência da Polícia 
Federal (art. 7º-A).

7  Art. 4º, §2º, Decreto nº 5.289/2004: “O contingente mobilizável da Força Na-
cional de Segurança Pública será composto por servidores que tenham recebido, 
do Ministério da Justiça, treinamento especial para atuação conjunta, integrantes 
das polícias federais e dos órgãos de segurança pública dos Estados que tenham 
aderido ao programa de cooperação federativa.”.
8  Art. 29, Parágrafo único, Decreto nº 9.847/2019: “Caberá à Polícia Federal 
expedir o porte de arma de fogo para os guardas portuários.”.

Particulares

Empresas de Segurança Privada e de Transporte de Valores (art. 6º, 
caput, VIII)

Porte em nome da empresa e uso apenas em serviço: competência da 
Polícia Federal (art. 7º).9

Caçador para subsistência (art. 6º, §§ 5º e 6º)

Porte “caçador para subsistência” (residente em área rural): 
competência da Polícia Federal.

Atiradores, caçadores e colecionadores10 (art. 9º)

Integrantes (art. 6º, caput, IX) e entidades desportivas (art. 8º).
Registro e porte de trânsito (guia de tráfego): competência do 
Comando do Exército (art. 9º).11

Estrangeiros no Brasil

Responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou 
sediados no Brasil

Autorização do porte de arma de fogo: competência do Ministério da 
Justiça (art. 9º).

Representantes estrangeiros em competição internacional oficial de 
tiro no Brasil

Registro e porte de trânsito: competência do Comando do Exército 
(art. 9º).12

9  Art. 32, Decreto nº 9.847/2019: “As empresas de segurança privada e de 
transporte de valores solicitarão à Polícia Federal autorização para aquisição de 
armas de fogo. §1º. A autorização de que trata o ‘caput’: I – será concedida se hou-
ver comprovação de que a empresa possui autorização de funcionamento válida 
e justificativa da necessidade de aquisição com base na atividade autorizada; e 
II – será válida apenas para a utilização da arma de fogo em serviço. […]”.
10  Art. 1º, §§ 1º e 2º, Decreto nº 9.846/2019: “[…] §1º. As armas de fogo de co-
lecionadores, atiradores e caçadores serão cadastradas no Sistema de Gerencia-
mento Militar de Armas – SIGMA. §2º. O Certificado de Registro de Colecionador, 
Atirador e Caçador expedido pelo Comando do Exército, terá validade de dez 
anos.”.
11  Art. 5º, Decreto nº 9.846/2019: “Os clubes e as escolas de tiro e os colecio-
nadores, os atiradores e os caçadores serão registrados no Comando do Exército. 
[…] §2º. Fica garantido o direito de transporte desmuniciado das armas dos clubes 
e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e 
dos caçadores, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecio-
nador, Atirador e Caçador ou do Certificado de Registro de Arma de Fogo válidos. 
§3º. Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma 
de fogo curta municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo ca-
dastrado no SINARM ou no SIGMA, conforme o caso, sempre que estiverem em 
deslocamento para treinamento ou participação em competições, por meio da 
apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do 
Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válidos. §4º. A Guia 
de Tráfego é o documento que confere a autorização para o tráfego de armas, 
acessórios e munições no território nacional e corresponde ao porte de trânsito 
previsto no art. 24 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. §5º. A Guia de 
Tráfego a que refere o §4º poderá ser emitida no sítio eletrônico do Comando do 
Exército.”.
12  Art. 31, Decreto nº 9.847/2019: “A entrada de arma de fogo e munição no 
país, como bagagem de atletas, destinadas ao uso em competições internacionais 
será autorizada pelo Comando do Exército. §1º. O porte de trânsito das armas a se-
rem utilizadas por delegações estrangeiras em competição oficial de tiro no país 
será expedido pelo Comando do Exército. §2º. Os responsáveis pelas delegações 
estrangeiras e brasileiras em competição oficial de tiro no país e os seus integran-
tes transportarão as suas armas desmuniciadas.”.
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Art. 9º. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do por-
te 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 desta Lei, o registro e a 
concessão de porte de trânsito de arma de fogo para coleciona-
dores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros 
em competição internacional oficial de tiro realizada no terri-
tório nacional.

Autorização conforme os órgãos

Ministério da Justiça Autorização do porte de arma para:
• Seguranças de cidadãos estrangeiros 

em visita ou sediados no Brasil.

Comando do Exército13 Registro e concessão de porte de trânsito de 
arma de fogo para:

• Colecionadores;
• Atiradores;
• Caçadores; e
• Representantes estrangeiros em 

competição internacional oficial de tiro 
realizada no território nacional.

Perda automática: aquele que for abordado ou detido em 
estado de embriaguez ou sob o efeito drogas perderá automatica-
mente a eficácia do porte de arma de fogo (art. 10, §2º).

Art. 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.
§1º. A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida 
com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de 
atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I. demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de ati-
vidade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade 
física;
II. atender às exigências previstas no art. 4º desta Lei;
III. apresentar documentação de propriedade de arma de 
fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§2º. A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste 
artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador 
dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob 
efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

O uso ostensivo de arma de fogo para aqueles que possuem o porte 
é proibido, isto é, o sujeito que leva a arma consigo, mas a deixa 
aparecer. O resultado é o mesmo para quem seja detido embriagado 
portando a arma de fogo: cassação do porte e apreensão da arma 
(art. 20, Decreto nº 9.847/2019)14.

Art. 11. Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores cons-
tantes do Anexo desta Lei, pela prestação de serviços relativos:

I. ao registro de arma de fogo;
II. à renovação de registro de arma de fogo;

13 Ao Comando do Exército também se inclui a competência para o registro e 
cadastro das armas de fogo das representações diplomáticas (Art. 4º, §2º, IV, De-
creto nº 9.847/2019).
14 Art. 20, Decreto nº 9.847/2019: “O titular de porte de arma de fogo para 
defesa pessoal concedido nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 10.826, de 
2003, não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer 
em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agên-
cias bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência 
de eventos de qualquer natureza. §1º. A inobservância ao disposto neste artigo 
implicará na cassação do porte de arma de fogo e na apreensão da arma, pela au-
toridade competente, que adotará as medidas legais pertinentes. §2º. Aplica-se o 
disposto no §1º na hipótese de o titular do porte de arma de fogo portar o arma-
mento em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas ou medicamentos que 
provoquem alteração do desempenho intelectual ou motor.”.

III. à expedição de segunda via de registro de arma de fogo;
IV. à expedição de porte federal de arma de fogo;
V. à renovação de porte de arma de fogo;
VI. à expedição de segunda via de porte federal de arma de 
fogo.

§1º. Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à ma-
nutenção das atividades do SINARM, da Polícia Federal e do 
Comando do Exército, no âmbito de suas respectivas respon-
sabilidades.
§2º. São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo 
as pessoas e as instituições a que se referem os incisos I a VII e 
X e o §5º do art. 6º desta Lei. (Parágrafo com redação dada pela 
Lei nº 11.706, de 19/6/2008)
Art. 11-A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as con-
dições do credenciamento de profissionais pela Polícia Federal 
para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade téc-
nica para o manuseio de arma de fogo.
§1º. Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado 
pelo psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorá-
rios profissionais para realização de avaliação psicológica cons-
tante do item 1.16 da tabela do Conselho Federal de Psicologia.
§2º. Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado 
pelo instrutor de armamento e tiro não poderá exceder R$ 
80,00 (oitenta reais), acrescido do custo da munição.
§3º. A cobrança de valores superiores aos previstos nos §§ 1º 
e 2º deste artigo implicará o descredenciamento do profissio-
nal pela Polícia Federal. (Artigo acrescido pela Lei nº 11.706, de 
19/6/2008)

Do comércio
A comercialização, produção, importação, exportação ou 

manutenção de armas de fogo em território nacional são permi-
tidas15 desde que o estabelecimento comercial tenha sido previa-
mente autorizado pelo Comando do Exército (art. 24) e cadastrado 
no SINARM (art. 2º, IX).

Art. 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2º des-
ta Lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a 
produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário 
e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, 
inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de 
colecionadores, atiradores e caçadores.

Comércio entre pessoas físicas: o comércio entre pessoas 
físicas só é possível mediante autorização prévia do SINARM (art. 
4º, §5º), bem como a atividade de armeiro16 (art. 2º, VIII).

A proibição não se restringe apenas às armas de fogo, mas também 
às armas de brinquedos (art. 26).

Art. 26. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e 
a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de 
fogo, que com estas se possam confundir.
Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os 
simulacros destinados à instrução, ao adestramento, ou à cole-
ção de usuário autorizado, nas condições fixadas pelo Coman-
do do Exército.

Das armas de fogo apreendidas
Destinatário das armas de fogo apreendidas (art. 25): de-

verão ser encaminhadas ao Comando do Exército pela autoridade 
judiciária competente, em até 48 horas, desde que já tenha sido 

15 Art. 9º, Decreto nº 9.847/2019: “Fica permitida a venda de armas de fogo de 
porte e portáteis, munições e acessórios por estabelecimento comercial creden-
ciado pelo Comando do Exército.”.
16  Armeiro: “mecânico de armas” (Art. 3º, XXIV, Anexo, Decreto nº 3.665/2000).
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feito o laudo pericial, a juntada aos autos e não mais interessem 
à persecução penal, a fim de serem destruídas ou doadas aos ór-
gãos de segurança pública (art. 144, CF) ou às Forças Armadas 
(art. 142, CF).

Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração 
do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais 
interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo 
juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos 
de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do re-
gulamento desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.886, de 
17/10/2019)
§1º. As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército 
que receberem parecer favorável à doação, obedecidos o pa-
drão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança 
pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo 
Ministério da Justiça e ouvido o Comando do Exército, serão 
arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado 
àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação 
de interesse. (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 19/06/2008)
§1º-A. As armas de fogo e munições apreendidas em decorrên-
cia do tráfico de drogas de abuso, ou de qualquer forma utili-
zadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização de 
drogas abusivas, ou, ainda, que tenham sido adquiridas com 
recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas 
em favor da União e encaminhadas para o Comando do Exér-
cito, devem ser, após perícia ou vistoria que atestem seu bom 
estado, destinadas com prioridade para os órgãos de seguran-
ça pública e do sistema penitenciário da unidade da federação 
responsável pela apreensão. (Incluído pela Lei nº 13.886, de 
17/10/2019)
§2º. O Comando do Exército encaminhará a relação das armas 
a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu 
perdimento em favor da instituição beneficiada. (Incluído pela 
Lei nº 11.706, de 19/06/2008)
§3º. O transporte das armas de fogo doadas será de respon-
sabilidade da instituição beneficiada, que procederá ao seu 
cadastramento no SINARM ou no SIGMA. (Incluído pela Lei nº 
11.706, de 19/06/2008)
§4º. (VETADO na Lei nº 11.706, de 19/06/2008)
§5º. O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o encami-
nhamento ao SINARM ou ao SIGMA, conforme se trate de arma 
de uso permitido ou de uso restrito, semestralmente, da rela-
ção de armas acauteladas em juízo, mencionando suas caracte-
rísticas e o local onde se encontram. (Incluído pela Lei nº 11.706, 
de 19/06/2008)

Do Banco Nacional de Perfis Balísticos
Criação do Banco Nacional de Perfis Balísticos: a Lei nº 

13.964/19 (pacote anticrime) incluiu o art. 34-A no Estatuto do 
Desarmamento a fim de auxiliar o trabalho pericial com sistema 
automatizado e integrado.

Art. 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísti-
cos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. 
(Artigo acrescido pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019)
§1º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo 
cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e 
individualizadoras de projéteis e de estojos de munição defla-
grados por arma de fogo.
§2º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pe-
los registros de elementos de munição deflagrados por armas 
de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas 
às apurações criminais federais, estaduais e distritais.
§3º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela uni-
dade oficial de perícia criminal.

§4º. Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísti-
cos terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover 
sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em 
decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente.
§5º. É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de 
dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos.
§6º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Per-
fis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo 
federal.

Justificado no Projeto de Lei nº 882/2019, de autoria do Mi-
nistro Sérgio Moro, segundo o qual:

“Registre-se, ainda, a introdução do art. 34-A., que discipli-
na a coleta de dados e armazenamento de perfis balísticos, através 
de um Banco Nacional gerenciados por Unidade Oficial de Perícia 
Criminal. Trata-se de modalidade de prova técnica essencial para 
a apuração de crimes praticados com arma de fogo, entre eles o 
homicídio, cujos índices de apuração não têm sido positivos. A Se-
cretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, em nota técnica 
manifestou-se afirmando: ‘A Criação do Banco Nacional de Perfis 
Balísticos, com sistemas automatizados em rede integrada, possi-
bilitará a elucidação dos crimes envolvendo armas de fogo como 
Homicídios, Feminicídios, Latrocínios, Roubos, crimes realizados 
por Organizações Criminosas, dentre outros.’.”.

1.2 Dos crimes e das penas
Bem jurídico tutelado: é a segurança pública e a paz social 

(incolumidade pública). Preserva-se a coletividade e não apenas 
uma única pessoa, ou seja, não é a incolumidade física. A segurança 
pública, de acordo com a Constituição Federal (art. 144, caput, CF)17, 
é dever do Estado, porém de responsabilidade de todos, assim, 
aqueles que atentem contra a preservação da ordem social e da in-
columidade pública serão punidos de acordo com a lei.

Ação penal: é pública incondicionada, uma vez que o bem 
jurídico tutelado pela norma é a incolumidade pública. 

Sujeito passivo: o sujeito passivo imediato é a coletividade, 
ou seja, tratam-se de crimes vago e, em regra, de perigo abstrato e 
de mera conduta. Quase todos os delitos são dolosos e comissivos; 
contudo, haverá um ou outro que será culposo ou omissivo, como 
é o caso da omissão de cautela (art. 13, caput).

Fiança e liberdade provisória: via de regra, os crimes pre-
vistos na Lei nº 10.826/2003 são suscetíveis de liberdade provisória 
(todos) e afiançáveis (salvo os arts. 16, 17 e 18).

Delitos hediondos: os arts. 16, 17 e 18 são considerados cri-
mes hediondos (art. 1º, par. único, Lei nº 8.072/90) e, por conse-
guinte, insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança.

Inconstitucionalidade do art. 21º e dos parágrafos únicos 
dos arts. 14º e 15º: tais dispositivos foram considerados incons-
titucionais segundo o Supremo Tribunal Federal (STF/ADI 3.112), 
uma vez que não estão incluídos no rol constitucional dos delitos 
inafiançáveis, conforme os incisos XLII, XLIII, XLIV, do art. 5º, da 
Carta Magna, quais sejam: racismo, tortura, tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático.

17 Art. 144, caput, CF/88: “A segurança pública, dever do Estado, direito e res-
ponsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: […]”.


