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 Comentários sobre o estatuto do desarmamento: 

 

TEMOS O QUE COMEMORAR? 
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 Casos Concretos 
 Furto de Armas da Capital Segurança BO 4402/13 ,  

do 6º DP – Cambuci (510 >>> 135 / armas) 
 

 Roubo a residência – 05 armas de propriedade de pessoa falecida  
BO 4800/13 do 23º DP – Perdizes 

 

 Apreensão de 79 anos – rua Alemanha – registro DPF vencido –  
BO 4117/13 do 15º DP 
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Prisão em flagrante em Franca (12 revolveres Cal.38 e 1 pistola 45)  

(BO 7240/13) 

15 Espingardas Cal. 12,454,38 e 22 
20 pistolas Cal. 380, 765, 22 e 99mm 
15 revolveres Cal. 22, 32, 38                                   BO 3694/13 do 85º DP 
02 fuzis calibre 7mm e 7,62 
02 simulacros 
01 silenciador 

Suicídio >> colecionador >> 8 armas >> BO 7263/2012 do 78º DP 
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 Propostas 
1. Facilitar o registro (1 arma)/ dificultar o porte proibir / proibir 

coleções / dificultar registro de atiradores e caçadores 
2. Fixar prazo certo para entrega voluntária de armas com ampla 

campanha na mídia 
3. Aumentar a pena para arma sem registro e porte de arma, 

inclusive simulacro 
4. Aperfeiçoar e integrar os sistemas informatizados de controle de 

armas  
5. Criar do Sistema Nacional de Identificação de Projéteis 
6. Estabelecer em lei a cadeia de custódia de armas com depósito 

no IC / não permitir conclusão do processo sem destino da arma 
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 Propostas 
7. Registro e Porte Estadual ˃˃ Polícia Civil                                               

Registro e Porte Federal ˃˃ Polícia Federal 
 Administração do sistema >>> Ministério da Justiça 

8.  Exército controla armas de guerra demais armas ˃˃ Sistema 
único 

9. Destruição de armas apreendidas – com autorização judicial – 
licitação para contratação de terceirizados / política nacional de 
resíduos sólidos 

10. Criar pena para quem vende simulacro, arma de brinquedo etc 

11. Controle de empresas de vigilância também pelas polícias 
estaduais 

 

 

 



Obrigado! 
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