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MINISTÉRIO DA DEFESA 

 
 
 
 

EMI Nº 00028/2021 MD MJSP

Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
 

Senhor Presidente da República,
 

1. Submetemos a sua consideração o projeto de decreto, em anexo, com vistas a alterar o Anexo I ao Decreto nº 10.030, de 30 de
setembro de 2019, que aprova o Regulamento de Produtos Controlados.
2. A fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército (PCE) tem a finalidade precípua de contribuir para a segurança da sociedade,
estando, ainda, relacionada às ações da Estratégia Nacional de Defesa e ao acompanhamento da evolução técnico-científica da indústria de
defesa. Sua origem remonta ao Decreto nº 24.602, de 6 de junho de 1934, que trata da instalação e fiscalização de fábricas e comércio de armas,
munições, explosivos, produtos químicos agressivos e matérias correlatas, o qual foi recepcionado pela Constituição da República de 1988 com o
status de lei federal.
3. O decreto ora proposto visa a aprimorar as disposições do Decreto 10.030, de 2003, de modo a não criar entraves desnecessários à
execução de atividades econômicas pelos particulares. Pretende-se, com a medida, tornar mais ágil a prestação, pelo Estado, desse serviço
público aos cidadãos, sem que haja comprometimento da segurança da sociedade, observando-se, ainda, as prescrições da Lei nº 10.826, 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, define crimes e dá outras providências.
4. Dessa forma, deixarão de ser classificados como Produto Controlado pelo Comando do Exército – PCE diversos materiais que, por
não oferecerem grande risco à coletividade, prescindem de um controle mais restritivo, o que permitirá ao Comando do Exército se voltar à
fiscalização daqueles produtos com maior potencial lesivo.
5. Além disso, estão sendo uniformizadas as definições de armas de fogo e de munições previstas nos decretos que regulamentam a
Lei nº 10.826, 2003, possibilitando sua aplicação de forma padronizada.
6. Por fim, a proposta facilita a prática do tiro recreativo e desportivo, em estabelecimentos credenciados e mediante
acompanhamento por pessoas qualificadas, facilitando para o cidadão a capacitação para o manuseio de armas de fogo, sem que haja
comprometimento da segurança da sociedade.
7. Essas, Senhor Presidente, são as razões que justificam o encaminhamento da presente proposta de decreto a sua consideração.

 
Respeitosamente,
 

 
 

FERNANDO AZEVEDO E SILVA 
Ministro de Estado da Defesa

 

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA 
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Azevedo e Silva, Ministro(a) de Estado da Defesa, em 12/02/2021, às 14:04, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.
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