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QUADRO ATUAL 

• Apesar da urgência e relevância do tema, a segurança pública 
não está no topo da agenda de prioridades políticas (todos os 
níveis federativos). 

• A aprovação de uma lei não é suficiente para estabelecimento 
de um sistema efetivo de controle de armas. 

• Controle de armas e munições deve ser uma política 
prioritária de segurança pública. Infelizmente é debatido 
meramente como questão ideológica. 



PRIMEIRO PASSO 

 

 

PRIORIDADE POLÍTICA 



RESPONSABILIDADE DE TODOS 

 

 CRIAÇÃO DE UM SISTEMA NO QUAL 
TODOS PRECISAM SE COMPROMETER! 

 
– União, Estados e Municípios 

– Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

– Ministério Público 

– Sociedade Civil 



SIMPLIFICAÇÃO DA GESTÃO 

• Estabelecimento de um órgão civil como o responsável pelo 
controle e fiscalização de armas e munições. 

• Fiscalização precisa ser de verdade e não apenas de maneira 
burocrática e mediante denúncia. 
– Produção 

– Comércio 

– Categorias com acesso às armas 

• Solução de curto prazo: articulação nacional entre os diversos 
órgãos responsáveis pelo controle.  



IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 
UNIFICADO DE CONTROLE 

• Sistema único de registro de armas. 
– Centralização da informação com descentralização de gestão da 

informação 

• Realização de um “censo” a partir dos registros do SINARM e 
SIGMA. 

• O processo de recadastramento periódico deve ser levado a 
sério com sanções por descumprimento.  

• Obrigatoriedade de marcação de todas a novas armas e 
munições fabricadas – uso de novas tecnologias. 



REDUÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES 
EM CIRCULAÇÃO 
• Restrição de acesso a armas de fogo e munições – porte e posse. 

– Abrir a discussão sobre ampliação da restrição de horários, armamentos e 
quantidades, inclusive para profissionais de segurança. 

– Rigidez e padronização dos critérios para autorização de compra de armas 
e munições. 

• Apreensão de armas e munições pelas polícias 

– O trabalho não pode parar na apreensão. 

• Entrega voluntária de armas e munições: ampliação de postos e 
divulgação. 

• Criação de novas maneiras para reduzir a demanda por armas de 
fogo e munição. 



ATUAÇÃO INTELIGENTE 

• Obrigatoriedade de realização do rastreamento de 100% das 
armas apreendidas com numeração. 

• Produção e divulgação de pesquisas sistemáticas sobre armas 
e munições apreendidas e entregues em todo território 
nacional. 

• Estabelecimento de medidas com base nos diagnósticos. 



PROTEÇÃO E REDUÇÃO DOS 
ARSENAIS 
• Aumento da capacidade do Estado para destruir armas e 

munições de maneira autônoma e transparente. 

• Criação / aprimoramento dos mecanismos de custódia de 
armas e munições pelo Estado 

– Papel do judiciário 

• Estabelecimento de critérios mínimos de gestão de estoque 
de armas e munições. 

• Redução de estoques institucionais excedentes. 



TRANSPARÊNCIA 

• Divulgação periódica e permanente de informações “não 
sensíveis”. 
– Número de registros e portes concedidos. 

– Número de fiscalizações realizadas. 

– Número de armas entregues nas campanhas. 

– Etc. 
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