
DECRETO 01, DE 2017. 

Altera o Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 
2004, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 2003, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre 
registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de 
Armas - SINARM e define crime 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.862, 
de 22 de dezembro de 2003,  

DECRETA:  

Art. 1º  O Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

"Art. 1.  .................................................................................. 

................................................................................................................. 

§ 1º  ....................................................................................... 

V - as armas de fogo de porte, pertencentes aos integrantes das entidades de 

desporto legalmente constituídas mencionados no inciso IX do art. 6º da Lei nº 

10.826, de 2003. 

Art. 2º  O Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, passa a vigorar acrescido 

do seguinte artigo: 

Art. 37-A.  O porte de arma previsto no inciso IX, do art. 6º, da Lei 10.826, de 

2003 é autorizado aos integrantes das entidades de desporto legalmente 

constituídas cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo nos 

seguintes termos: 

§1º Os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas ficam 

autorizados a portar até duas armas de fogo curtas, desde que comprovem o 

cumprimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do parágrafo primeiro do art. 
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10 da Lei 10.826, de 2003 e sua qualidade de atirador, caçador ou colecionador 

mediante apresentação do Certificado de Registro válido. 

§2º O porte de arma de fogo previsto neste artigo será expedido pela Polícia 

Federal, após prévio registro da arma no SINARM, nos termos dos artigos 1º, §1º, V, 

do decreto 5.123, mediante apresentação do Certificado de Registro de Arma de 

Fogo (CRAF) emitido pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, do Certificado 

de Registro de Atirador, e de declaração de habitualidade que ateste atividades 

mínimas para o nível I nos vinte e quatro meses anteriores ao pedido. 

§3º O registro no SINARM de até duas armas de fogo curtas de porte 

constantes do acervo das armas destinadas ao tiro desportivo e registradas no 

SIGMA, implicará na manutenção de dois registros e pagamento das taxas 

respectiva 

§4º Poderão ser registradas no SINARM armas de fogo curtas para porte de 

calibres permitidos e restritos, sendo estes limitados ao .357 Magnum,.40 S&W,.45 

ACP ou 9mm, ficando vedado o registro de calibres com energia superior aos 

citados.  

§5º A validade temporal dos registros e portes emitidos pela Polícia Federal 

para as armas de atiradores, registradas no SIGMA será a mesma do CRAF. 

§6º As autorizações para porte de armas de fogo expedidos com base neste 

decreto terão validade territorial conforme o nível do atirador no momento do 

requerimento, conforme segue: 

I – Para os atiradores de nível I, vinculados a uma entidade de prática de tiro e 

que competem em provas de âmbito local ou praticantes de tiro como atividade de 

recreação, a autorização para porte de arma será estadual; 

II - Para os atiradores de nível II, vinculados a uma entidade de prática de tiro e 

que competem em provas de âmbito distrital (Distrito Federal), estadual ou regional, 

a autorização para porte de arma será regional; 

III - Para os atiradores de nível III, vinculados a uma entidade de prática de tiro 

e que competem em provas de âmbito nacional ou internacional, a autorização para 

porte de arma será em todo o território nacional; 

IV – O atirador que alterar seu nível poderá requerer a adequação territorial da 

sua autorização para porte de arma, devendo a Polícia Federal emitir segunda via do 
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porte em vigor, mediante requerimento do interessado, que deverá pagar a taxa para 

expedição de segunda via e comprovar o nível mediante certidão emitida pelo 

Exército Brasileiro. 

§7º O porte de arma de fogo previsto neste artigo não se confunde com o porte 

de arma previsto no artigo 10 nem com o porte de porte de trânsito previsto no art. 

24, ambos da Lei 10.826, de 2003.  

§8º Aplica-se ao porte de arma de fogo previsto neste artigo as vedações de 

porte ostensivo e perda de eficácia caso o seu portador seja detido ou abordado em 

estado de embriaguez, ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas, bem 

como se valer da arma para o cometimento de infração penais, tais como ameaça e 

lesão, entre outros. 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,         de                     de 2017. 

 

Michel Temer  

Torquato Jardim 
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Fundamentos: 
 

  Ao criar a minuta do decreto ora apresentado foram levados em 

consideração vários fatores dos quais se destaca: 

 

1) Não se trata de outorga de direito de porte 

   O porte de arma de fogo já foi outorgado aos integrantes das entidades 

de desporto legalmente constituídas cujas atividades esportivas demandem o uso de 

armas de fogo nos termos do art. 6º, IX, da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do 

Desarmamento, in verbis: 

Art. 6º  É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo 

para os casos previstos em legislação própria e para: 

................................ 

IX - para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, 

cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do 

regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental. 

  Ocorre que os titulares têm o seu direito cerceado em razão da falta de 

regulamentação que nos termos da Lei 10.826 deve ser feita por decreto que a 

regulamenta. 

   No decreto 5.123, de 2004 a matéria não foi regulamentada, do que 

decorre uma mora do Poder Executivo em regulamentar o porte já concedido pelo 

legislador, o qual não se confunde com o porte de trânsito previsto no art. 241 da Lei 

10+826, de 2003, o qual se destina somente ao trânsito do atirador entre o local de 

guarda do acervo e o local da prática desportiva e deve ser regulamentado por ato 

normativo do Comando do Exército. 

 

2) Autoridade competente para concessão do porte 

 

                                                           
1 Art. 24.  Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2º desta Lei, compete ao Comando do Exército 

autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de 

fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, 

atiradores e caçadores. 
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   O decreto 5.123 possui, no capítulo III, destinado ao porte e transporte 

de arma de fogo, normas que determinam, em síntese, que porte de arma de fogo 

dos militares e dos policiais serão expedidos pelas respectivas instituições.  

  A competência, como visto, é por exclusão, cabendo à Polícia Federal 

a aferição dos requisitos do art. 33-A e expedir os portes de arma para as demais 

categorias que possuem direito ao porte. 

   Portanto, previmos que o porte será expedido pela Polícia Federal, 

inclusive tendo como base o que ocorre com os integrantes das carreiras de 

Auditoria da Receita Federal do Brasil, que possuem porte de armas de calibre 

restrito expedidos pela Polícia Federal após registro as armas no SINARM. 

3) Registro das armas no Sinarm mediante comprovação de atividade efetiva 

de tiro 

   O porte de arma expedido pela Polícia Federal depende de prévio 

registro da arma no Sinarm, de forma que foi criado uma previsão legal para o 

registro destas armas conforme existe para as armas dos demais membros das 

instituições previstas no art. 6º, da Lei 10.826, de 2003. 

  A fim de evitar que qualquer pessoa busque o porte de arma de 

atiradores para fugir das regras para o porte de armas em geral previsto no art. 10 

da Lei 10.826, de 2003, foi previsto o tempo mínimo de vinte e quatro meses de 

atividade desportiva com comprovação de participação em treinamentos ou 

competições, exigidas pelo Exército Brasileiro para a manutenção do certificado de 

registro de atirador. 

   Estas comprovações de nível são aferidas a cada doze meses, de 

forma que não haverá possibilidade de um atirador obter o porte sem que 

efetivamente pratique tiro desportivo, ao que se evita a emissão de porte de armas 

para pseudo atiradores. 

4) Exigência de comprovação de capacidade técnica e psicológica 

   Muito embora os Atiradores tenham de comprovar periodicamente ao 

Exército Brasileiro capacidade técnica e psicológica para a emissão, manutenção e 

renovação do Certificado de Registro de Atirador, há previsão de comprovação de 

capacidade técnica e psicológica específica para porte de arma atestada por 

profissionais credenciados pela Polícia Federal, que é a responsável pelas 

avaliações e já detém conhecimento para tais aferições. 
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5) Possibilidade de utilização de armas de tiro para defesa 

   No §3º existe a previsão de que as armas do acervo de tiro desportivo 

podem ser utilizadas para defesa, após o respectivo registro no SINARM.  

   Tal medida visa possibilitar aos atiradores os direitos já concedidos2 

aos militares e policiais federais, bem como demais integrantes de categorias 

previstas no art. 144 da Constituição Federal, que podem utilizar armas de defesa 

para tiro desportivo, o que comprova a possibilidade de utilização da mesma arma 

para funções distintas, prática desportiva, defesa e uso profissional. 

   Além disso, a medida visa possibilitar o porte sem fomentar que mais 

armas entrem em circulação, obrigando a aquisição de armas novas exclusivamente 

para porte. 

6) Restrição de calibres 

   No §4º consta a restrição de calibres aos atiradores. A Portaria nº 28 

do COLOG inseriu o art. 135-A3 e atualmente os atiradores podem transportar uma 

arma de porte do seu acervo de tiro nos deslocamentos do local de guarda do 

armamento até o local de treinamento/competição4, de qualquer calibre, como por 

exemplo .44Magnun, 38 super, 9x21, 454 casul, 10mm, 357sig, entre outros. 

Nenhum destes calibres foi liberado pelo Comando do Exército para o uso de forças 

policiais. Em vista disso, tomou-se por base os calibres liberados para defesa de 

membros da Magistratura, do Ministério Público, auditores da Receita Federal, 

Policiais Militares, Policiais Civis, que são: .357, 9mm, .40 e .45 ACP. 
                                                           
2 PORTARIA 51 DO COLOG. 

Art. 82. Os militares de carreira das Forças Armadas (ativos e inativos) e os policiais federais, que possuírem 

armas no calibre 9x19 mm e outras legalmente registradas no acervo de cidadão, poderão utilizá-las na prática de 

tiro desportivo. 

 

§ 1º Os integrantes das instituições constantes dos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, que 

possuírem armas legalmente registradas no acervo de cidadão, poderão utilizá-las na prática de tiro desportivo. 

 

§ 2º Também se enquadram na concessão do § 1º deste artigo os integrantes dos órgãos referidos nos incisos III, 

IV, V, VI, VII, X e XI do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, os magistrados e os membros 

do Ministério Público. 

 
3 "Art. 135 - A. Fica autorizado o transporte de uma arma de porte, do acervo de tiro desportivo, municiada, nos 

deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição e/ou treinamento." 

 
4 Tal dispositivo tem sido questionado e atiradores presos no país, além do que o conceito de arma municiada 

não se confunde com arma para pronto uso, de forma que efetivamente hoje os atiradores não podem transportar 

revólveres prontos para o uso (devem estar com o tambor aberto) nem pistolas com uma munição na câmara, o 

que inviabiliza a utilização para efetiva defesa 
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7) Validade temporal vinculada à manutenção do CR 

   No §5º vincula-se a manutenção das atividades de tiro desportivo com 

o porte.  

8) Validade territorial conforme o nível do atirador 

   No §6º se prevê que a validade territorial do porte de arma está 

vinculada ao nível do atirador. 

   O Comando do Exército, visando disciplinar as atividades dos 

atiradores criou níveis5 para distinguir os atiradores que têm no tiro desportivo uma 

                                                           
5 PORTARIA 51 DO COLOG: 

 

Seção II 

 

Dos Níveis de Situação 

 

Art. 77. Os atiradores desportivos são caracterizados por níveis que representem a sua situação de efetiva prática 

do esporte em período considerado. 

 

Art. 78. Os níveis de situação do atirador desportivo são: 

 

I - nível I: 

 

a) atirador desportivo vinculado a uma entidade de prática do tiro; 

 

b) atirador desportivo que compete em provas de âmbito local (municipal) ou praticante de tiro como atividade 

de recreação. 

II - nível II: 

a) atirador desportivo vinculado a uma entidade de prática do tiro; 

b) atirador desportivo que compete em provas de âmbito distrital (Distrito Federal), estadual e/ou regional. 

 

III -nível III: 

 

a) atirador desportivo vinculado a uma entidade de prática do tiro; 

b) atirador desportivo que compete em provas de âmbito nacional e/ou internacional. 

 

Art. 79. As participações mínimas por âmbito (local, estadual, regional, nacional e internacional), para 

caracterização do nível de situação do atirador, são: 

 

I - nível I: oito participações em prática de recreação, em treinamento ou competição no estande de tiro, em 

eventos distintos, no período de doze meses; 

 

II - nível II: oito participações em treinamento ou competição no estande de tiro, em eventos distintos, no 

período de doze meses. Das oito participações, duas devem ser competições, sendo pelo menos uma competição 

de âmbito estadual/regional; 

 

III - nível III: oito participações de treinamento ou competição no estande de tiro, em eventos distintos, no 

período de doze meses; das oito participações, quatro devem ser competições, sendo pelo menos duas 

competições de âmbito nacional e/ou internacional. 

 

§ 1º O atirador desportivo que estiver iniciando a prática da atividade, e que ainda não possui as participações 

mínimas previstas neste artigo, será caracterizado como nível I para efeito de aquisição de armas e munições. 
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atividade recreativa daqueles que efetivamente participam de competições e ainda 

entre estes pelo âmbito territorial destas. 

 

 

   Partindo da premissa dos níveis criados pelo Exército Brasileiro, 

propusemos que os portes de arma tenham validade territorial vinculada aos níveis, 

o que atende à razoabilidade e à necessidade do porte de arma. 

8) Esclarecimento sobre restrição ao porte e aplicação da Lei 10.826   

 O objetivo das vedações explicitadas no §8 é deixar claro que, embora se 

trate de um porte funcional, se aplicam as restrições previstas na Lei 10.826, 

evitando-se qualquer interpretação extensiva que fira os objetivos deste dispositivo. 

                                                                                                                                                                                     

 

§ 2º A comprovação da participação em treinamentos e competições será de responsabilidade da entidade de tiro 

de vinculação do atirador desportivo. 

 

§ 3º Para manter sua condição de atirador desportivo, será exigida, por ocasião da revalidação do CR, a 

comprovação, pela entidade desportiva, do atendimento aos requisitos mínimos previstos no inciso I deste artigo. 


