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RESUMO

O ano de 2019, surpreendeu a sociedade com duas mediadas exclusivas. Os decretos 9.685 de 15 de janeiro de 2019, e 9.797, de 21 de maio de 
2019. Estes regulamentam e fazem alterações na lei 10.826/03 em questão sobre o estatuto do desarmamento. Nos novos decretos, nota-se em 
inúmeras partes, a facilitação da posse de armas de fogo, que antes eram restringidas por lei. Além de ser uma das principais agendas do 
Presidente da república, analisa-se com o decorrer dos dias, que novas alterações estão sendo colocadas em pauta, e sendo julgadas pelo STF. 
Agora não só a posse, mas também o porte, vem sendo discutido em categorias jurídicas e sociais. Na tentativa de compreender como a partir de 
novas considerações de mercado, descortina-se nesse estudo, a leitura de que a facilitação de armas e do mercado armamentista do Brasil, possa 
vir a gerar um mercado informal de armas de fogo entre as classes mais baixas da sociedade. Acerca deste tema, nota-se que desde antes da 
formação da classe trabalhadora no Brasil, o mercado informal é muito latente, sendo assim, a abertura de mercado e a demanda teriam preços 
altos em seus produtos, e o trabalhador que não teria como pagar por uma arma legalizada, iria se submeter à forma ilegal. Afirma-se que o 
objetivo desta pesquisa é de instigar reflexões críticas sobre os decretos do atual presidente da república e a questão social do nosso país, e 
demonstrar através de pesquisas bibliográficas, em estudos sociais, históricos e jurídicos, que a posse e o porte de armas de fogo para o cidadão 
brasileiro, deve ser melhor pensado, para que não ocorra problemas futuros em nossa sociedade. Em relação aos resultados, pesquisas 
demonstram que o mercado informal se torna muito presente entre pessoas de baixas renda na sociedade brasileira, mesmo antes de sua 
formação no início do século XX, e a partir deste censo, o mercado informal de armas, suprirá a demanda daqueles que não podem pagar pelas 
mesmas. O mercado informal no brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, não é tão incomum. Muitas vezes, temos noticias midiáticas, mas 
poucas reflexões de como ajudar a suprir a procura do mesmo. Vende-se brinquedos, acessórios, comidas e etc. Gerando uma economia dual na 
sociedade brasileira. Por fim, a partir de embasamento teórico de pesquisas bibliográficas no que tange as áreas da história, da sociologia e do 
direito, esta pesquisa tem como escopo auxiliar a reflexão critica a regulamentação das armas no Brasil, antes de se pensar em melhorar as 
questões sociais de pobreza e miséria, assim evitando problemas futuros e o desenvolvimento de um mercado informal de armas de fogo no 
Brasil.
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