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Simulado de Legislação Penal Extravagante – Lei 10.826/03: Estatuto do Desarmamento 
(CESPE/MPU/2015) 

01) Com referência ao Estatuto do Desarmamento, julgue o item subsecutivo. 
As armas das polícias militares deverão ser registradas no Sistema Nacional de Armas. 

Comentário: 
 
Lei 10.826/03. Art. 2º 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. 
 
As armas das polícias militares deverão ser registradas no SIGMA - SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR 
DE ARMAS. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/TRT - 6ª Região (PE)/2018) 
02) De acordo com a Lei n° 10.826/2003, é obrigatório o registro de armas de fogo no órgão competente. As 
armas de fogo de uso restrito devem ser registradas no Comando do Exército. 

Comentário: 
 
Lei 10.826/03. Art. 3º É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. 
 
Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército, na forma do 
regulamento desta Lei. 
 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Prefeitura de Campinas - SP/2019) 
03) Nos moldes da Lei Federal n° 10.826/2003, a comercialização de armas de fogo, acessórios e munições 
entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização da Polícia Federal. 

Comentário: 
 

Lei 10.826/03. Art. 4º. § 5 º A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas 

somente será efetivada mediante autorização do Sinarm. 
 
 

Pontos Importantes - Competências 

Sinarm 

Registra arma de fogo de uso permitido; 
 
Autoriza a compra de arma de fogo, sendo a autorização intransferível; 
 
Autoriza a comercialização de armas de fogo entre pessoas físicas; 
 
Autoriza o certificado de registro de arma expedido pela PF. 

Comando do Exército 

Registra arma de fogo de uso restrito; 
 
Autoriza, excepcionalmente, a aquisição de armas de fogo de uso restrito. 
 
Registra e concede o 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; 

Ministério da Justiça 

Autoriza o porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos 
estrangeiros em visita ou sediados no Brasil; 
 
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. 

Polícia Federal 

Expede o certificado de registro de arma. 
 
Autoriza e expede o certificado de registro para Segurança Privada e 
Transporte de Valores; 
 
Autoriza o Porte de uso permitido, após o Sinarm autorizar. 

 
Gabarito: Errado. 

(NUCEPE/PC-PI/2018) 
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04) 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. 

Comentário: 
 
Lei 10.826/03. Art. 5 º 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.         (Redação dada pela Lei nº 10.884, de 2004) 
 
Gabarito: Correto. 

(INSTITUTO AOCP/TRT - 1ª REGIÃO (RJ)/2018) 
05) Segundo o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), é proibido o porte de arma de fogo em todo 
o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para Integrantes da Carreira de 
Auditoria-Fiscal do Trabalho. 

Comentário: 
 
Lei 10.826/03. Art. 6 º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos 
previstos em legislação própria e para: 
 
X - integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos 
de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.         (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007) 
 
Gabarito: Correto. 

(COPESE-UFPI/Prefeitura de Teresina - PI/2015) 
06) As armas de propriedade de empresa de segurança privada e de transporte de valores, legalmente 
constituídas, somente poderão ser utilizadas por seus funcionários quando em serviço, sendo da empresa 
a responsabilidade e guarda das armas registradas em seu nome. 

Comentário: 
 
Lei 10.826/03. Art. 7 º 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. 
 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/PM-SP/2020) 
07) Em relação ao previsto na Lei no 10.826/03, é correto afirmar que é considerada como crime a conduta 
de disparar de forma culposa arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, 
em via pública ou em direção a ela. 

Comentário: 
 

Disparo de arma de fogo 

Lei 10.826/03. Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, 
em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de 
outro crime: 
 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável. (Vide Adin 3.112-1 – É inconstitucional) 

Consiste em um crime comum DOLOSO, não existindo previsão de culpa. 

Caso o disparo com arma feito pelo agente tenha a finalidade de cometer outro crime, aquele não responderá 
pelo crime do Art. 15. 
 
Ex: José dispara arma de fogo em lugar habitado com a intenção de matar João. José responderá por 
crime de homicídio. 

 
O único crime culposo na Lei 10.826/03 é o de Omissão de cautela. 
 

Omissão de cautela 
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Lei 10.826/03. 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. 

Consiste em um crime culposo omissivo. 

 
Gabarito: Errado. 

(Instituto Consulplan/MPE-SC/2019) 
08) O crime de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) é um crime de perigo concreto. 

Comentário: 
 

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 

Lei 10.826/03. Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que 
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 
munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver 
registrada em nome do agente.         (Vide Adin 3.112-1 – É inconstitucional) 

Consiste em um crime que a pessoa possui direito a posse de arma, no entanto, não se enquadra no rol 
das pessoas que possuem o direito de porte de arma, fazendo, assim, o uso indiscriminado da arma. 

Consiste em um crime doloso de ação pública incondicionada. 

É considerado um crime de perigo abstrato. 

Posse de Arma não se confunde com o porte de arma. 

Posse de Arma: A pessoa tem o direito de ter arma, no entanto, de forma limita, dentro de sua residência 
ou local de trabalho, caso seja proprietário ou responsável pela empresa. 

Porte de Arma: A pessoa tem direito de ter arma e de circular com ela. Além disso, precisa fazer parte do 
rol de autoridades que possuem esse direito. 

O fato de o agente trazer a arma desmuniciada e desmontada já caracteriza, dessarte, a conduta incriminada. 

 

STJ/HC 432691/MG 

O simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 
10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a 
demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/ABIN/2018) 
09) Ainda conforme o disposto no Estatuto do Desarmamento, julgue o próximo item. 
As armas de fogo apreendidas e que não interessarem à persecução penal devem ser encaminhadas à Polícia 
Federal para destruição ou doação ao comando do Exército. 

Comentário: 
 
Lei 10.826/03. 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 regulamento desta Lei.    (Redação dada pela Lei nº 
13.886, de 2019) 
 
Gabarito: Errado. 

(Q2/Q2/2020) 
10) Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos 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. 

Comentário: 
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Lei 10.826/03. Art. 34-A. § 4º Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos 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.       (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 
Gabarito: Correto. 
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