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RESUMO

No período eleitoral acontecido no ano de 2018, houve uma grande rivalidade dos eleitores que tinham pensamentos ideológico extremos 
independentemente de ser a favor e contra a candidatura do atual presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro. Uma das promessas de campanha 
que mais dividiu os eleitores, foi referente a facilitação de posse de armas no país, promessa essa, cumprida em Janeiro de 2019. O Decreto 
9785/19 regulamenta a Lei n° 10.826/03 com o objetivo de estabelecer regras e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o 
porte e a comercialização de armas de fogo e de munição, sendo esta ação, uma das propostas de campanha política do atual Presidente da 
República  , dividindo opiniões sobre os requisitos para o direito individual de portar ou possuir uma arma de fogo, e quais serão os resultados a 
nível de segurança que esta medida pode gerar no estado de criminalidade do país. OBJETIVO: Diante das diferenças de opiniões sobre a adoção 
dessa medida, faz-se necessário analisar as principais alterações legislativas estabelecidas pelo decreto. METODOLOGIA: Foi realizada uma análise 
comparativas entre o decreto 9785/19 e a Lei n° 10.826/03, legislações referentes ao assunto, como forma avaliar as principais mudanças na 
regulamentação de posse e porte de arma de fogo. RESULTADOS: As alterações ocorridas através da publicação do decreto em questão, inclui o 
aprimoramento dos conceitos de armas de fogo, sendo considerado de uso permitido armas portáteis que atinjam até 1620 JOULES, ou seja, 
calibres comuns como .45 ACP, .40 S&W, 9mm luger, .357 Mag e .44 Mag. Além disso, também contém uma melhor elucidação dos conceitos de 
residência, âmbito no qual o cidadão estará livre para a defesa de sua propriedade e de sua família contra agressão injusta, atual e iminente. 
Sobre a quantidade anual de munições, foi fixado as quantidades que poderão ser adquiridas, sem as quais o exercício do direito à posse e ao 
porte de arma seria esvaziado. Dessa forma, para cada arma de uso permitido, poderão ser adquiridas 5000 munições, enquanto que, para uso 
restrito, é permitida uma quantidade de 1000 para cada arma. O prazo de validade do Certificado de Registro foi aumentado para 10 (dez) anos e 
o procedimento de importação, com abertura do mercado para importação de armas e munições foi desburocratizar, permitindo a livre iniciativa, 
estimulando a concorrência, premiando a qualidade e a segurança, bem como a liberdade econômica. CONCLUSÃO: Diante disso pode-se concluir 
que a publicação do Decreto 9785/19 proporciona uma nova realidade sobre o armamento no país. Existem muitas discussões sobre as 
repercussões para a segurança e criminalidade na população, se de fato será uma defesa e proteção em casos de assaltos ou se irá incitar a 
violência para com a comunidade. Portanto, se faz necessário um acompanhamento dos resultados dessas medidas, de forma a avaliar suas 
consequências na população a ser armada e na população geral.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


