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1. RESUMO 

O problema em destaque é o uso de arma fogo, com acesso livre para todos 

os cidadãos civis, que se entra em discussão por causa da insegurança instalada no 

Brasil, que todos os dias há notícias de assaltos e assassinatos. E a comparação de 

alguns países que não tem nenhuma restrição em relação ao armamento e alguns 

que proíbem completamente qualquer uso de armas de fogo, e como é segurança 

pública nesses países que deixam seus cidadãos livres para o porte de arma de fogo.  

PALAVRA-CHAVE: Estatuto do desarmamento; comparação internacional; direito. 

2. INTRODUÇÃO 

Estamos vivendo em um tempo onde a segurança pública está um caos, onde 

os cidadãos temem sair de suas casas com medo da violência que se instalou. Nem 

sempre há policiais por perto para nos proteger e proteger nossas famílias. Na maioria 

das vezes a segurança pública que o Estado nos proporciona não é suficiente para 

reprimir todas essas violências que convivemos diariamente. 

Por isso entra em debate novamente o estatuto do desarmamento, se o 

cidadão pode ter acesso a uma arma de fogo com tantas restrições como o estatuto 

exige, para que o próprio cidadão possa se defender diminuindo a insegurança que 

os rodeia. 

Nesse contexto, se discute sobre acesso livre a uma arma, ou uma maior 

restrição. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho possui como objetivo geral analisar e comparar a utilização de 

armas de fogo no Brasil diante do cenário internacional e suas normas com a 

segurança pública. Os objetivosJá referente aos específicos , são apresentados 

abaixo: 

 demonstrar a estrutura política nacional de desarmamento; 

 analisar as políticas nacionais e internacionais de porte de armas de fogo; 

 confrontar a política nacional do desarmamento, fronte à países selecionados. 

4. METODOLOGIA 

Neste trabalho, que está em desenvolvimento, conota-se , em primeiro 

momento, uma revisão bibliográfica de conteúdos atuais e pertinentes.  

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Decreto de Regulamentação no Brasil 
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A Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, nomeada de “Estatuto 

do Desarmamento”, recebeu sua regulamentação através do Decreto Federal nº 

5.123, de 1º de julho de 2004, restringindo o direito do cidadão civil a posse de arma 

de fogo, bem como a comercialização da referida, e de sua munição, através de 

criação entraves burocráticos e sistêmicos, que auxiliam em seu controle. 

No referido Decreto, são especificadas as restrições impostas a pessoa física, 

bem como jurídica, para a obtenção do objeto, e sua posse. Ainda dispôs sobre 

regulamentação do cadastramento e registro, direcionando o tramite processual para 

liberação do direito ao acesso as armas de fogo Sistema Nacional de Armas 

(SINARM). 

5.1.1.5.2. Situação da Regulamentação do Porte de Armas em Outros Países 

Tratando-se de política pública sobre segurança, é indispensável visualizar 

como países ao redor do mundo encararam a situação do porte de armas. 

Na Argentina, os preceitos adotados são semelhantes ao Brasileiro. Sua 

regulamentação é bem criteriosa, e o cidadão para conquistar a habilitação do porte 

de arma deverá estudar um curso específico e atingir pontuação mínima na prova, 

além do teste psicotécnico. A renovação do registro é realizada a cada dois anos, 

onde os procedimentos são repetidos. (MELO, Edgar,2017) 

Há países ainda, como o Japão, e Jamaica, que proíbem totalmente o a 

comercialização e uso de armas, por pessoal civil. Em contrário, os Estados Unidos 

(que atribui autonomia aos seus Estados para legislar de formas divergentes sobre o 

assunto) possui localidades cuja a venda e porte são feitos sem nenhuma restrição. 

A Suíça segue a predominância norte americana, e tem o uso e vendas de armas 

irrestrito em todo território nacional. (MELO, Edgar,2017) 

Enquanto isso, outros países possuem limitações parciais, acerca do tema. A 

França e o Reino Unido permitem o porte de armas, desde que utilizadas para caça. 

No que diz respeito ao uso pessoal, estes países proíbem o uso. Já no México, é 

permitida ter uma arma em casa, mas a fabricação, porte e posse de arma são 

proibidas. (MELO, Edgar,2017) 

5.2.5.3. A regulamentação ao porte de arma no Brasil 

O Estatuto do Desarmamento trata do porte de armas do cidadão civil. Se uma 

pessoa, sem patente militar, desejar adquirir qualquer arma de fogo, terá de 

comparecer ao órgão responsável com a documentação necessária, se submeter aos 
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testes descritos na lei, e demonstrar justificação para o ensejo de possuir uma arma 

de fogo. Entretendo, seu porte é proibido em todo o território nacional, exceto quando 

da necessidade de utilização profissional em transito. 

Ainda no mesmo Estatuto, é referido também as penas e crimes, tal como 

manter a arma em lugar vulnerável a qualquer indivíduo que não seja o responsável; 

emprestar o armamento a terceiros, cobrando ou não; exportação e importação de 

forma ilegal. Todos crimes cabíveis de sanção penal com variados anos de reclusão.  

 Ainda estatui que os registros deverão ser renovados a cada cinco anos, além 

de limitar a vinte e cinco anos a idade mínima para obtenção de arma. 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Diante do exposto, pretende-se elaborar uma comparação ao direito 

internacional sobre o estatuto do desarmamento nacional, sobre a situação da 

segurança pública através de indicadores diversos de estados diferentes. 
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