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RESUMO

O presente trabalho tem por escopo discutir a problemática referente ao acesso às armas
de fogo no Brasil, oferecendo um arcabouço de informações capaz de ajudar e qualificar
o debate sobre o assunto. Para tanto, a reflexão proposta aborda a temática das armas de
fogo sob três prismas: Em um primeiro momento, a lente para o objeto é mais abrangente,
pretendendo-se compreender o papel das armas em uma concepção de Estado que, para
assegurar proteção à vida e à propriedade, encontra na Constituição algumas ferramentas
para tal. Em um segundo momento, traçar-se-á um comparativo entre os marcos
regulatórios, a fim de identificar e descrever como se deu a evolução normativa do direito
às armas de fogo, para que, enfim, se realize um levantamento da normativa atual
brasileira. Essas duas abordagens fornecem elementos para um terceiro prisma, cujo o
intento se consubstancia em discutir os impactos das armas de fogo na sociedade
brasileira, a partir da análise dados e indicativos de violência para a obtenção de
conclusões.
Palavras-chave: Armas de fogo – Estatuto do Desarmamento – Direitos Fundamentais –
Violência – Segurança Pública.
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ABSTRACT

The following work aims to problematize acess to firearms in Brazil, offering an
information framework able to help and qualify the debate on the subject. Therefore, the
proposed reflection addresses the firearms issues from three perspectives: At first, the
lens of the object is more embracing, intending to comprehend the role of firearms in a
State conception that, in order to protect life and property, finds in the Constitution tools
for such. Secondly, it will map a comparative between the regulatory frameworkd for the
purpose of identifying and describing how the normative evolution of the right to firearms
took place, so that a survey of the current Brazilian norms is carried out. Both of the
approaches provide elements for a third perspective whose intention is to discuss the
firearms impacts on Brazilian society, from the analysis of data and indications of
violence to draw conclusions.

Key-words: firearms - Status of Disarmament - fundamental rights - violence - public
security
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho, assentado sob os marcos de uma metodologia baseada na
pesquisa teórica, tem como objetivo precípuo a apresentação de um arcabouço de
informações capaz de ajudar e qualificar o debate acerca das armas de fogo no Brasil.
A temática é objeto de discussão dos mais diversos campos das ciências
humanas, e tem recebido especial atenção nos últimos anos. Em 2018, Jair Messias
Bolsonaro foi eleito presidente da república tendo, como uma das principais propostas de
campanha, a flexibilização do acesso às armas de fogo ao cidadão comum 1. Da posse
presidencial até os dias atuais já foram editados, pelo menos, onze decretos, quinze
portarias do Exército e uma lei, que visam a fragilização dos instrumentos de fiscalização
e controle de armas de fogo e munições2. Nesse sentido, é indubitável a grande
importância do tema aqui discutido na agenda política e ideológica da atualidade
brasileira.
Para entender o que está em disputa em 2020, de grande valia é compreender
como a problemática se insere no âmbito das discussões sobre Estado e sua concepção.
Inicialmente, tem-se que o uso de armas para autodefesa e ataque a outros grupos sempre
foi algo presente na história da humanidade. Com a evolução tecnológica, tais
instrumentos que antes eram arcaicos, se tornaram cada vez mais eficazes na obtenção de
seu fim, que é eliminar o inimigo. Assim, ao passo que ocorrera o aperfeiçoamento dessas
técnicas, as armas de fogo se tornaram motivo de controvérsia e passaram a receber maior
atenção do legislador.
No entanto, antes de uma análise mais pragmática sobre a dogmática e da
tentativa de correlação entre a presença das armas de fogo na relação “mais/menos
crimes”, discute-se a legitimidade do direito individual de poder ter uma arma, a partir
do surgimento do Estado e a função que este passou a ter. A característica monopolizadora
do Estado em relação à violência é uma histórica discussão das ciências sociais e políticas,
1

Mudança no Estatuto do Desarmamento é promessa de campanha de Bolsonaro. Portal G1, Brasília,
15/01/2019. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/15/mudanca-no-estatuto-dodesarmamento-e-promessa-de-campanha-de-bolsonaro.ghtml Acessado em: 10/10/2020.
2
CERQUEIRA, Daniel e BUENO, Samira. Atlas da Violência 2019, Instituto de Pesquisa em Economia
Aplicada – IPEA. Brasil, 2020, p. 74
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emergindo, a partir da análise de autores clássicos, a concepção de um Estado encarregado
de prover segurança aos cidadãos. A ideia da figura estatal diz respeito a um movimento
de transporte da responsabilidade da autodefesa – do homem individualizado para a
organização estatal – que promete ser capaz de fornecer tal serviço à coletividade. A
problemática tem início, então, na legitimidade do Estado para cercear a escolha do
indivíduo de ter ou não armas, em prol do bem comum.
Abordar um assunto tão sensível e de fortes impactos sociais demanda uma
busca por elementos que enriqueçam a discussão. Nesse aspecto, discutir a legitimidade
do acesso às armas passa, necessariamente, pela discussão acerca da função do Estado
como organização jurídica, política e social. Como cediço, entender o surgimento estatal,
bem como seu modus operandi, dão elementos para refletir acerca do monopólio de sua
força. A concentração de poder que um Estado exerce pode, muitas vezes, pressupor o
cerceamento de liberdades. Nesse sentido, Norberto Bobbio alude sobre a característica
que o Estado Moderno passou a ter, concentrando o poder. Senão vejamos:

Este monopólio da força, atributo fundamental da soberania, permitiu à
autoridade suprema do Estado impor coercivamente à população que lhe estava
sujeita as regras indispensáveis à convivência pacífica, isto é, permitiu lhe
impor um ordenamento jurídico, universalmente válido e eficaz dentro do
Estado, que obstasse a que as controvérsias entre os súditos fossem decididas
pela mera lei da força. Com esta base, o Estado moderno realizou, através de
um longo processo parcialmente ainda em curso, uma grande obra de
civilização da população a ele subordinada, cujos aspectos fundamentais foram
o progresso moral, unido, com a educação e, portanto, com a progressiva
interiorização das suas normas, à rejeição da violência privada na tutela dos
próprios interesses, e o progresso econômico tornado possível com a certeza
do direito. 3

Para além da abordagem em torno da função do Estado como monopolizador do
uso da força, esse trabalho buscou amparo teórico no Direito Constitucional. A partir
dessa ideia, o Estado possui como ferramenta sua constituição, tendo a figura central dos
direitos fundamentais para alcançar, em última análise, o bem comum. Destarte, ao
falarmos de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, teremos o condão teórico
para compreender quais são os parâmetros de um Estado para limitar ou ponderar direitos
fundamentais e liberdades individuais, bem como o objetivo de alcançar a ideia de

3

BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. 11. ed. Brasília: UNB, 1998. 1330 p. v. 1. E-book (1330 p.),

p. 1067.
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interesse público, que será destrinchada no capítulo 1.
Ainda sob o aspecto constitucional, este estudo delimitou espacialmente seu
objeto ao tratar do caso brasileiro. À luz da Constituição Federal de 1988, se busca
analisar a possibilidade constitucional do direito às armas de fogo pelo cidadão comum.
Tendo como apoio a compreensão da figura das armas na Carta Magna, se analisa a
objetividade jurídica da legislação que trata sob a matéria, bem como os bens jurídicos a
serem tutelados pela dogmática armamentista.
Partindo desse ponto, o presente trabalho realizou um apanhado históricodogmático sobre as armas no Brasil, oferecendo elementos capazes de subsidiar um
melhor entendimento da temática do acesso ao material bélico no país. A preocupação
com as armas remonta ao Brasil Colônia, regido à época pelo ordenamento jurídico
vigente no Reino de Portugal. Com diferentes importâncias ao longo do tempo, a
preocupação do Estado brasileiro sempre esteve presente em seus códigos penais. Traçar
esse paralelo histórico nos traz, até a contemporaneidade, com uma bagagem importante
para compreender a problemática.
Ademais, passa-se à análise do caso brasileiro, que, ao longo da história, tratou
esse direito de maneiras distintas do ponto de vista jurídico. O Brasil já possuiu
ordenamentos flexíveis em relação ao acesso às armas, e em 2003 editou um marco legal
para versar sobre a temática, entrando para o rol de países pouco permissivos e com teor
desarmamentista. Em 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro, se intensificou o movimento
pró-flexibilização do acesso, criando novos contornos sociais e jurídicos acerca do tema.
Desse modo, para se tratar o direito às armas de fogo no Brasil, a análise da
normativa é, sem dúvidas, de extrema importância. Assim como o estudo das funções do
Estado fornece elementos riquíssimos para a compreensão do tema, um levantamento
histórico-dogmático do ordenamento jurídico do Brasil é de grande valia. Entender e
debruçar-se em como a legislação brasileira ao longo do tempo lidou com o acesso às
armas faz com que se obtenha elementos importantes. Desse modo, discutir-se-á como
evoluiu a normativa armamentista, a fim de encontrar respostas para a complexidade
temática na contemporaneidade.
Após tal análise, se aborda a legislação armamentista vigente. O Estatuto do
Desarmamento, promulgado em 2003, representa a maior guinada proibicionista na
história legal do Brasil. O porte para o cidadão comum passou a ser expressamente
proibido, bem como a aquisição legal de armas de fogo passou a exigir tantos requisitos
que afastava o homem médio das pretensões de ter uma arma. Dessa forma, o legislador
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tem uma vontade clara com a Lei nº 10.826/03: diminuir ao máximo o número de armas
de fogo na sociedade brasileira.
Contudo, desde o dia de sua promulgação, o Estatuto do Desarmamento vem
sendo gradativamente descaracterizado, com uma aceleração desse processo a partir da
eleição de Jair Bolsonaro. Segundo o Atlas da Violência de 2020, elaborado pelo Instituto
de Pesquisa e Estatística Aplicada – IPEA4, o Estatuto do Desarmamento foi praticamente
sepultado pelos últimos atos normativos editados pelo governo e Exército. Assim, se
discutirá, também, todas essas mudanças normativas implementadas, apresentando um
panorama atual da questão.
Compreendendo o histórico, bem como a atualidade da normativa, se discutirá
os impactos sociais que a presença (ou ausência) das armas de fogo produziram nos
índices de violência no Brasil. Entendemos que, além de uma discussão filosófica e
dogmática sobre as armas, indicar e correlacionar os efeitos produzidos por uma política
mais ou menos restritiva é uma abordagem indispensável no debate aqui proposto.

2. ARMAS, ESTADO E DIREITOS FUNDAMENTAIS
2.1. A questão armamentista sob a perspectiva da Teoria Geral Do Estado
O primeiro capítulo deste estudo tem como cerne a análise da questão
armamentista sob a égide da Teoria Geral do Estado, bem como tem o objetivo de
estender a problemática a uma perspectiva Constitucional. Isso porque, pretende-se
enriquecer a discussão e fornecer elementos de análise, uma vez que o acesso a uma
ferramenta tão potente como é a arma de fogo dialoga diretamente com a função do
Estado como detentor da força. A partir disso, em um primeiro momento, é importante
analisar alguns dos aspectos fundamentais que embasam a discussão contratualista, bem
como do surgimento do Estado civil.
Buscar-se-á traçar uma base na célebre obra do autor John Locke, “O Segundo
Tratado sobre o Governo”. Locke5, remete-se a questões primordiais do estudo da
filosofia política e ciências humanas em geral: Qual o fundamento do Estado, quando e
porque surge, e o que havia em sua ausência. Desse modo, identificamos elementos
4

CERQUEIRA, Daniel e BUENO, Samira. Atlas da Violência 2019, Instituto de Pesquisa em Economia
Aplicada – IPEA. Brasil, 2020, p. 73
5
LOCKE, John. Segundo Tratado do Governo Civil. [S. l.]: Editora Vozes, 20--. E-book (103 p.)
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importantíssimos que podem ser usados na pesquisa, como a sua concepção de poder
político, estado de natureza e de guerra, bem como o diálogo que tais questões fazem com
o direito à liberdade através da propriedade defendido pelo autor.
É importante compreender o que Locke entende como “Estado de Natureza”,
que é anterior à sociedade civil6. Para o autor, apesar de este ser um estágio de “igualdade”
e os homens serem “livres”, o Estado de Natureza culmina no Estado de Guerra, uma vez
que não há juízes e o arbítrio é individual. Importante salientar que o Estado de Natureza
não é necessariamente o Estado de Guerra, mas a barbárie é um destino inevitável. Isso
porque, segundo Locke, como não há um juiz imparcial que resolva os litígios, cada
homem é detentor de sua lei, resolvendo suas demandas sem interferência externa. Desse
modo, como o homem é um ser “apaixonado”, este pode cometer excessos e criar
“microestados de guerra”7 o que culmina, naturalmente, no Estado de Guerra.
Para Locke, o Estado (ou sociedade civil) surge como consequência do Estado
de Guerra ora promovido pelo Estado de Natureza, a fim de assegurar a lei da natureza.
A lei da natureza seria a defesa da humanidade (vida) e dos frutos que a terra lhe proveu
(propriedade). Em uma concepção religiosa, Locke acredita que Deus deu a terra aos seus
moradores, e esses podem usufruir dos seus frutos8. A propriedade, assim como a vida, é
um direito natural do homem e é o que a ele mais importa defender. A defesa aqui se dá
por dois modos: o homem “livre” se defende dos agressores com o seu arbítrio, ou o
homem transfere o poder de punir à comunidade.
Dessa forma, o Estado surge quando homens se organizam em grupos, abrem
mão de sua “liberdade” (que não é tão livre assim, como diz o autor) e se submetem às
leis de um governo. A ideia aqui, é transferir à comunidade o direito de punir, se despindo
de qualquer juízo de arbitrariedade para resolver agressões a si. O homem fora do Estado
na verdade não tem liberdade, pois apesar de não ser submetido a um Estado, o é à
barbárie.
Outro autor que fornece importantes subsídios para a discussão da temática é
Max Weber que, em “A política como vocação”, tem uma das classificações mais célebres
sobre a constituição do Estado Moderno. O autor busca estudar as lideranças políticas e
a influência dessas em uma associação política - que seria o Estado. Dessa forma, objetiva

6

Ibid, p. 34.
São as situações corriqueiras, no Estado de Natureza, em que não há juízes comuns, e os homens resolvem
seus litígios através de violência.
8
LOCKE, John. Op. Cit., p. 35.
7
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conceituar o Estado moderno em termos dos meios específicos, que só a ele é peculiar,
que seria o uso da força física. Nesse sentido, insta citar sua genial passagem em “A
política como vocação”:

Todo Estado se fundamenta na força', disse Trotski em Brest-Litovsk. Isso é
realmente certo. Se não existissem instituições sociais que conhecessem o uso
da violência, então o conceito de 'Estado' seria eliminado, e surgiria uma
situação que poderíamos designar como 'anarquia', no sentido especídico da
palavra. É claro que a força não é, certamente, o meio normal, nem o único, do
Estado - ninguém o afirma - mas um meio específico ao Estado9.

A partir daí, o autor propõe o que se tornou um dos conceitos mais importantes
do estudo da formação do Estado: o monopólio do uso legítimo da força física. Isso quer
dizer que o Estado se impõe como a única fonte do direito de usar a força, e tal força só
é atribuída a outras instituições ou pessoas apenas na medida que o Estado permite.
Ademais, Weber aponta que o Estado é uma relação de homens dominando homens, com
tal lógica sendo mantida por meio de um domínio pautado na legitimidade estatal, que,
para o autor, se impõe sob três âmbitos: (a) a autoridade do "ontem eterno" ou tradicional,
baseada no reconhecimento antigo e orientação habitual para o conformismo; (b) a
autoridade do dom da graça ou carisma, que se impõe pelas qualidades pessoais do
mandatário que conquista a aprovação geral das pessoas e; (c) o domínio em virtude da
"legalidade", que é baseado em regras racionalmente criadas10.
Nesse sentido, um conceito importante para alicerçar o que fora exposto, é o de
Legitimidade para Norberto Bobbio. O autor aponta a legitimidade como um atributo do
Estado, que seria a qualidade de conseguir a obediência dos cidadãos sem a necessidade
de recorrer ao uso da força, transformando a obediência em adesão. Nesse sentido,
Bobbio11 alude que o processo de legitimação tem níveis e variáveis, apontando três
principais: A comunidade política, o regime, e o Governo.
A comunidade política é o grupo social que ocupa o espaço territorial de
determinado Estado, com a legitimidade se impondo na população a partir de sentimentos
difusos de identificação com a comunidade política, como a lealdade a um partido e o
nacionalismo. O regime é o conjunto de instituições que regulam a luta pelo poder e o seu

9

WEBER, Max. A política como vocação. In: ENSAIOS de Sociologia. 5. ed. Rio de Janeiro: JC Editora,
1982. cap. IV, p. 87.
10
Ibid, p. 88.
11
BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 676.
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exercício em um Estado, tendo como exemplo partidos com princípios socialistas,
conservadores ou liberais.
Nesse sentido, quando o regime é o escolhido pela população de maneira legitima, ele
toma decisões pela população de maneira legítima. O Governo é o conjunto dos papéis
em que se concretiza o exercício do poder político, na conformidade com as normas do
regime e exerce o poder de acordo com os valores fundamentais da vida política.
Entretanto, como bem frisa o autor, a pessoa que chefia o Governo pode ter em si próprio
o objeto da crença de legitimidade (um monarca, por exemplo). Nesse aspecto, Bobbio
se remete a tripartição proposta por Weber para explicar como se dá a legitimidade em
determinados casos, citando novamente os domínios legal, tradicional e carismático12.
Além disso, consoante Bobbio também aponta, a violência é um traço
característico do poder estatal13. A violência derivaria da finalidade do Estado, que é dar
segurança aos seus súditos, sendo a vida o valor de maior importância a ser protegido.
Dessa forma, no controle efetivo da conduta humana, a violência é exercida para
assegurar a vida, com o Estado tendo assim extrema cautela ao dar ferramentas que
fortaleçam os particulares contra seu monopólio da violência, como o acesso às armas de
fogo a civis. Bobbio afirma que a violência fora do Estado é ilegítima, citando como
exemplos os atos violentos entre os particulares, ações violentas de bandos de gangsters
ou de grupos rebeldes, cabendo o governo a oposição a estes usos da violência impondo
sua força.
Em contraponto ao acima citado, Henry Thoreau em “A desobediência civil”
destaca constantemente a problemática da força estatal que desumaniza pessoas e as
transforma em “máquinas” subordinadas a ele14. Tal crítica é direcionada ao Estado
gigante que, em troca de uma suposta proteção, é capaz de encarcerar pessoas por se
negarem a pagar-lhe impostos. Parte-se do pressuposto que o governo imposto pela
maioria é injusto e subjuga o homem, lhe sacando sua liberdade. Eis daí, então, o título
do livro: “a desobediência civil”, que deve ser pacífica e constante, para que o indivíduo
alcance maior liberdade e sua autoridade própria.
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Referido autor escreveu a obra em um contexto de Guerra do México e
escravidão nos Estados Unidos. Critica o Estado que, naquele momento, enviava jovens
à guerra e escravizava 1/6 da população do país. Aponta, então, um dos argumentos mais
contundentes contra a instituição do Estado como uma organização de poder que governa
a população de determinado espaço: O Poder Estatal pode cometer injustiças ao limitar
liberdades individuais.
Nesse sentido, os Estados Unidos da América contemporâneo talvez seja o
epicentro da discussão acerca da política armamentista, tendo em vista sua
regulamentação que flexibiliza o direito de possuir e portar armas de fogo. A constituição
dos EUA possibilita o acesso facilitado a tal material bélico há séculos, com argumentos
ainda atuais. Os ideários de liberdade individual são engrandecidos, e as armas ali são
justificadas com um legitimo objetivo: Defender o indivíduo do Estado, seja ele
americano ou estrangeiro.

2.2. A questão armamentista sob a perspectiva constitucional dos direitos
fundamentais
Outro aspecto que se busca abordar na presente pesquisa é como o acesso às
armas de fogo se encaixa no contexto Constitucional do Brasil, bem como analisar
aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. Em um contexto de Estado
Democrático de Direito e ascensão dos direitos fundamentais, há importantes lições de
Luís Roberto Barroso, Ingo Sarlet, José Afonso da Silva, Gilmar Mendes e Robert Alexy,
que têm contribuição importantíssima para o tema aqui discutido, como se passará a ver.
Para Luís Roberto Barroso15, a concepção pós-positivista na teoria jurídica é
pautada pela normatividade dos princípios e a centralidade dos direitos fundamentais.
Busca-se, então, uma reaproximação entre Direito e a ética, caracterizando o que o autor
chama de Estado Constitucional de Direito, que teve surgimento após a Segunda Guerra
Mundial.
Segundo o autor, o Estado Constitucional de Direito seria caracterizado pela
centralidade da Constituição como ferramenta da atuação estatal. Nesse sentido, a Carta
Magna rege o processo de produção de leis, impõe limites ao seu conteúdo e institui
deveres de atuação para o Estado. Barroso aponta que a construção deste modelo foi feita
15
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no Brasil a partir da redemocratização que se operou sob a Constituição de 1988, 16 que
faz ascender a relevância dos direitos fundamentais e colocou em destaque princípios
importantíssimos, como a dignidade da pessoa humana e a razoabilidade ou
proporcionalidade.
Outro aspecto importante para a discussão são as chamadas liberdades públicas
que a Constituição Federal elenca, segundo Luís Roberto Barroso17. Assim, a declaração
das liberdades públicas se concentra no art. 5º da Constituição, em cujo caput garante o
direito à liberdade. Ao longo dos vários incisos do supracitado artigo, estão positivadas
as garantias do indivíduo contra a intervenção do Estado. No entanto, a própria Carta
Magna impõe limitações aos direitos de liberdades presentes em seu art. 5º,
consubstanciados no princípio da razoabilidade, que se tratará neste capítulo em momento
oportuno. De grande valia é a lição de Luís Roberto Barroso, senão vejamos:

É bom de ver que a própria Constituição estabelece limites ao exercício de
determinadas liberdades públicas, além de admitir sua disciplina em lei, desde
que respeitados os balizamentos constitucionais e a razoabilidade de qualquer
medida limitativa. Assim, por exemplo, o direito de informação terá de ser
ponderado, conforme as circunstâncias, com o direito de privacidade. Algumas
liberdades econômicas sofrem limitações decorrentes da proteção ao trabalho e
à economia popular. Uma assembleia pública poderá sujeitar-se, quanto ao local
de sua realização, à conveniência da circulação de pessoas e de veículos e à
própria segurança pública18.

Em igual raciocínio, José Afonso da Silva argumenta que as normas
constitucionais que garantem o direito à liberdade são, via de regra, de eficácia plena e
aplicabilidade direta e imediata1920. No entanto, algumas normas podem caracterizar-se
como de eficácia contida21, mas sempre de aplicabilidade direta e imediata, com uma lei
específica que visa restringir-lhes sua plenitude, regulando os direitos subjetivos que
delas decorrem para os indivíduos ou grupos22. Desse modo, as normas de eficácia contida
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têm extrema importância para o que o autor chama de “sistemas de restrições das
liberdades públicas”, que é a autorização dada pela Constituição ao legislador ordinário
para que intervenha a fim de restringir o direito de liberdade em prol do bem-estar social.
Assim, José Afonso ratifica tal ponto, como se pode ver:

Tudo isso constitui modos de restrições das liberdades, que, no entanto,
esbarram no princípio de que é a liberdade, o direito, que deve
prevalecer, não podendo ser extirpado por via da atuação do Poder
Legislativo nem do poder de polícia. Este é, sem dúvida, um sistema
importante de limitações de direitos individuais, mas só tem cabimento
na extensão requerida pelo bem-estar social. Fora daí é arbítrio23.

Segundo Barroso24, em contraposição à ideia de liberdades públicas, está a noção
de interesse público, que tem duas concepções. A primeira concepção, que é mais
importante para esta pesquisa, é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe
a ele promover: a justiça, a segurança e o bem-estar social. A noção secundária é a do
interesse do erário enquanto pessoa jurídica de direito público que seja parte de uma
determinada relação jurídica, que objetiva maximizar sua arrecadação e minimizar as
despesas. Dessa forma, tendo em vista a concepção primária de interesse público
apontada por Barroso, temos uma total consonância do que fora discutido até então. Para
o autor, o interesse público é uma meta coletiva, e se realiza mediante a garantia de um
direito fundamental.
Entretanto, se observa um confronto entre dois aspectos do interesse público
primário: o que se consubstancia em uma meta coletiva e o que é efetivado mediante a
garantia de um direito fundamental. Para Barroso25, o intérprete deverá observar dois
parâmetros: a dignidade da pessoa humana e a razão pública. O autor, a partir de uma
concepção kantiana de que “cada indivíduo deve ser tratado como um fim em si mesmo”,
argumenta que o Estado não pode implementar uma política que concretize importante
meta coletiva se esta implica na violação da dignidade humana, mesmo que de uma só
pessoa. O uso da razão pública, para o autor, é ferramenta importante que, afastando
dogmas religiosos ou ideológicos, utiliza argumentos reconhecidos como legítimos por
todos os grupos sociais dispostos a um debate franco. Nesse sentido, para que um direito
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fundamental seja restringido em favor da realização de uma meta coletiva, esta deve
corresponder aos valores políticos fundamentais que a Constituição consagra.
Ingo Wolfgang Sarlet26, em sua obra “A eficácia dos Direitos Fundamentais”
discute a aplicabilidade dos Direitos Fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. A
partir da dicotomia entre as perspectivas objetiva e subjetiva de tais direitos, apresenta
discussões importantíssimas para o objeto desta pesquisa.
Antes de adentrar ao proposto pelo autor, é importante conceituar e diferenciar
brevemente sua concepção por Direito Objetivo e Direito Subjetivo27. A perspectiva
objetiva dos direitos fundamentais aponta que estes têm eficácia em todo o ordenamento
jurídico, bem como fornecem diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e
executivos, se apresentando como um conjunto de valores objetivos básicos e fins
diretivos da ação positiva dos poderes públicos, e não apenas garantias negativas dos
interesses individuais. Sua perspectiva subjetiva dos direitos fundamentais traz à luz a
noção de que ao titular de um direito fundamental é aberta a possibilidade de impor
judicialmente seus interesses juridicamente tutelados perante o destinatário (obrigado).
Desse modo, Sarlet28 aponta que há, atribuído ao Estado, o que ele chama de
“deveres de proteção” aos direitos fundamentais, que, tendo como análise a perspectiva
objetiva, seria o dever geral de efetivação dos direitos fundamentais por parte do Estado.
Dessa forma, aponta o autor29 que incumbe ao Estado "zelar, inclusive preventivamente,
pela proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos não somente contra os poderes
públicos, mas também contra agressões provindas de particulares e até mesmo de outros
Estados”. Assim, o Estado teria a obrigação de adotar medidas da mais diversa natureza,
com o objetivo precípuo de proteger de forma efetiva o exercício dos direitos
fundamentais.
Aponta o autor, então, que a existência de deveres de proteção encontra-se
associada principalmente - mas não exclusivamente - aos direitos fundamentais à vida e
à integridade física, que são objeto de discussão neste estudo. Sarlet alude que é possível
identificar esse "dever geral de proteção" na Constituição Brasileira, sendo decorrente do
artigo 5º, caput, que menciona expressamente o direito à segurança, sendo este um
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exemplo na CF/88 de um dever expresso de proteção por parte do Estado, por meio de
medidas legislativas na esfera dos direitos fundamentais.
Sarlet30, remontando a uma perspectiva Weberiana de Estado Moderno,
argumenta, também, que a dedução dos deveres de proteção estatais são imperativos de
tutela, associados diretamente ao monopólio estatal no que diz com o exercício da força
e da consequente vedação da autotutela, resultando, portanto, na instituição de deveres
vinculantes por parte dos poderes públicos no sentido de proteger as pessoas contra
violações dos seus direitos por parte do próprio Estado e dos particulares.
Assim sendo, o Estado deve zelar pela segurança dos seus cidadãos, reclamando
para si o monopólio da força e assumindo a tarefa de zelar pela paz social e segurança
dos indivíduos, tendo a efetivação dos direitos fundamentais como mecanismo para
alcançar tal finalidade. Sob a perspectiva objetiva de tais direitos, como já discutido
anteriormente, o monopólio da força do Estado e o dever de proteger seus súditos se
traduz na vinculação à tutela dos direitos fundamentais, que atuam como garantias dos
direitos e que implicam direitos subjetivos de proteção.
Para além disso, Sarlet31 aponta que o dever de proteção do Estado representa
diretamente uma restrição de direitos, acarretando uma redução do âmbito da liberdade
individual. Para o autor, essa é a consequência da necessidade de proteção de bens
fundamentais, que acaba por objetivar a maximização dos direitos fundamentais, tendo
em vista que as restrições visam mais proteção da liberdade e dos direitos das pessoas no
âmbito da comunidade estatal. Dessa forma, concede-se ao Estado alguma restrição da
liberdade individual em prol de uma melhor efetivação dos direitos fundamentais, que
acarretaria em mais liberdade em um plano geral. Tal concepção se aplica na prática com
o Estatuto do Desarmamento, que visa restringir a liberdade individual no acesso às armas
de fogo em prol de uma sociedade mais segura.
Prosseguindo no ensaio de Sarlet, outra questão proposta pelo autor é importante
para a discussão aqui realizada. O autor sugere uma classificação dos direitos
fundamentais pátrios, que seriam:
(a) Direitos fundamentais como direitos de defesa;
(b) Direitos fundamentais como direitos a prestações;
(c) Direitos a prestações em sentido amplo;
(d) Direitos à proteção;
30
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(e) Direitos à participação na organização e procedimento; e
(f) Direitos a prestações em sentido estrito.

Para a presente pesquisa, merecem destaque os direitos à proteção e os direitos
fundamentais como direitos de defesa. Os primeiros foram anteriormente explicados, e
os segundos se passará agora a expor. Para Sarlet32, os direitos de defesa trazem uma
concepção dos direitos fundamentais como uma ferramenta que defende o indivíduo
contra ingerências do Estado em sua liberdade pessoal e propriedade. Nesse sentido,
relevante é tal passagem do ilustre autor:

Acima de tudo, os direitos fundamentais - na condição de direitos de defesa objetivam a limitação do poder estatal, assegurando ao indivíduo uma esfera
de liberdade e outorgando-lhe um direito subjetivo que lhe permita evitar
interferências indevidas no âmbito de proteção do direito fundamental ou
mesmo a eliminação de agressões que esteja sofrendo em sua esfera de
autonomia pessoal33.

Os direitos de defesa, então, surgem como uma ferramenta de limitação do
Estado e abstenção por parte dos poderes públicos, devendo estes respeitar determinados
interesses individuais e interferir na liberdade pessoal apenas em determinadas hipóteses
e sob certas condições. É importante salientar aqui que tal "função defensiva" dos direitos
fundamentais não implica na exclusão total do Estado, mas, sim, na sua limitação. O
monopólio da força estatal quando se manifesta através da legalidade, estará vinculado a
determinadas condições e pressupostos de natureza material e procedimental, de tal modo
que a intervenção no âmbito da liberdade pessoal não é completamente vedada.
Desse modo, remete-se à questão principal que esse capítulo levanta: Até que
ponto se estende a proteção estatal em contraponto aos direitos individuais de defesa? Tal
questionamento é uma das problemáticas mais fortes na discussão armamentista. Para
Sarlet, a “régua” da interferência do Estado se encontra fundamentada no Princípio da
Proporcionalidade, e é do que se falará a seguir.
Para Sarlet34, o princípio da proporcionalidade, que é um dos pilares do Estado
Democrático de Direito no Brasil, é importantíssimo instrumento para “controlar” a
intervenção do Estado nas liberdades pessoais. Para o autor, uma das facetas importantes
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dos direitos fundamentais é a de conseguir incumbir ao Estado uma atuação positiva, no
sentido de intervir e assegurar a aplicabilidade dos direitos fundamentais, quais sejam
eles. Nesse sentido, o princípio da proporcionalidade surge como um norteador da atuação
estatal, consoante aponta o autor:

O princípio da proporcionalidade, que constitui um dos pilares do Estado
Democrático Brasileiro, desponta como instrumento metódico de controle dos
atos - tantos comissivos quando omissivos - dos poderes públicos, sem prejuízo
de sua eventual aplicação a atos de sujeitos privados. Nesse contexto, assume
relevância, por sua vez, a conhecida e já referida distinção entre as dimensões
negativa e positiva dos direitos fundamentais, com destaque para a atuação dos
direitos fundamentais como deveres de proteção ou imperativos de tutela,
implicando uma atuação positiva do Estado, obrigando-o a intervir, tanto
preventiva, quanto repressivamente, inclusive quando se trata de agressões
oriundas de particulares35.

Em outras palavras, o princípio da proporcionalidade possui a característica de
atuar como critério de controle de constitucionalidade das medidas restritivas de direitos
fundamentais. Ademais, pode-se ter uma compreensão de referido princípio como "um
dos principais limites às limitações dos direitos fundamentais". No entanto, é importante
salientar que o Estado poderá frustrar seus deveres de proteção atuando de modo
insuficiente. Nesse sentido, o princípio da proporcionalidade tem uma função dupla face,
de modo que atua simultaneamente como critério para o controle da legitimidade
constitucional na interferência estatal nas liberdades, bem como controla a omissão ou
atuação insuficiente do Estado. Em outras palavras, o princípio proporcionalidade surge
para dar razoabilidade à intervenção estatal, apontando excessos ou insuficiências.
Nessa mesma toada, Barroso36 também discute referido princípio. Para o autor,
o princípio da proporcionalidade é a adequação de sentido que deve haver entre os
componentes presentes nas ações relevantes para a criação do Direito. Assim, elenca os
motivos (que são as circunstâncias de fato), os fins (que é o interesse público) e os meios
(que são os atos do Estado, negativos ou positivos). O autor aponta para a importância
das circunstâncias concretas, argumentando que o Estado estará sendo controlado pelo
princípio da proporcionalidade no sentido de haver uma relação racional e proporcional
entre os motivos, meios e fins a ele subjacentes.
Dessa forma, de grande valia é o exemplo que o autor utiliza em sua obra “Curso
de Direito Constitucional Contemporâneo”, senão vejamos:
35
36

SARLET, 2012. Op. Cit. p. 370.
BARROSO, 2010. Op. Cit., p. 297.

27

Diante do crescimento estatístico da AIDS (motivo), se o Poder Público veda
o consumo de bebidas alcoólicas durante o carnaval (meio) para impedir a
contaminação de cidadãos nacionais (fim), a medida será irrazoável, pois
estará rompido o vínculo entre os motivos, os meios e os fins, já que inexiste
qualquer relação direta entre o consumo de álcool e a contaminação37.

Ainda nessa acepção, Barroso38 aponta que a ideia de razoabilidade compõe mais
dois elementos, quais sejam: a necessidade ou exigibilidade da medida, que impõe
verificar a inexistência de outros meios menos gravosos para alcançar determinado fim;
Relação entre o ônus imposto e o benefício trazido, devendo ser observada a
proporcionalidade entre o bem jurídico protegido e o bem jurídico sacrificado.
Outra importante contribuição para o debate é a de Gilmar Mendes39, ao apontar
que, quando há um conflito entre direitos fundamentais, deve-se observar o juízo de
ponderação, que se liga ao princípio da proporcionalidade. Ou seja, quando há um
conflito, o sacrifício de um direito há de ser útil para a solução de um problema ou
satisfação de um outro direito, desde que o ônus imposto ao direito sacrificado não tenha
maior impacto que o benefício que se pretende obter com a solução. Nesse sentido, o
juízo de ponderação entre os bens em confronto é exercido pelo legislador quando
determina que, dado o caso concreto, um direito prevalece sobre o outro. O exemplo dado
pelo autor torna a compreensão mais fácil:

O legislador define quais as atividades que devem ser consideradas essenciais
e, por isso, insuscetíveis de greve, realizando uma ponderação entre o próprio
direito de greve e os valores outros, como a saúde ou a segurança pública40.

Para Robert Alexy41, quanto maior a dificuldade de assegurar um direito
fundamental no caso concreto, maior deve ser a importância em satisfazê-lo em casos de
colisão. O exemplo que se dá para solidificar tal tese é justamente o objeto deste estudo.
Ao falarmos do direito de portar e possuir armas de fogo, estamos tratando de uma
liberdade individual que, como vimos no decorrer do presente capítulo, poderá ser
restringida pelo Poder Público em prol de outros valores protegidos, como a segurança e,
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em última análise, a vida. Ademais, referido autor afirma que, quanto mais intensa é a
interferência sobre um direito fundamental em detrimento de outro, maior deve ser o grau
de certeza das premissas que justificam tal interferência. Se discutirá em outro momento
do presente trabalho se há ou não evidências de que as premissas usadas para limitar o
acesso às armas de fogo são justificáveis.
Outro aspecto importante do tema é o âmbito de proteção42 de um direito
fundamental. Gilmar Mendes aponta que, embora algumas situações estejam
semanticamente incluídas na norma de direito fundamental, nem sempre serão garantidas,
pois ultrapassariam as barreiras de proteção. É importante ressaltar que, quanto mais
amplo for o âmbito de proteção de um direito fundamental, maior será a restrição
promovida pelo Estado em determinado ato que limite tais direitos. De igual modo,
quanto mais restrito é o âmbito de proteção, menos se observará conflito entre Estado e
indivíduo. O exemplo que se dá na identificação do âmbito de proteção no caso concreto
é o do curandeirismo religioso que, apesar de ser uma prática religiosa, extrapola a
proteção garantida através do direito à liberdade de religião43.
Segundo Gilmar Mendes, para se identificar até onde se estende o âmbito de
proteção de um direito fundamental, há de se considerar dois elementos, quais sejam: a
identificação dos bens jurídicos e a amplitude dessa proteção; a verificação de restrições
expressas na Constituição. Um exemplo que podemos retirar da Carta Magna é o do inciso
XVI do art. 5º:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido
prévio aviso à autoridade competente;

Aqui se identifica os dois elementos propostos por Gilmar Mendes: O bem
jurídico protegido (liberdade em sentido amplo), a amplitude dessa proteção no caso
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concreto (poder reunir-se pacificamente) e as restrições expressas (proibição do uso de
armas e não frustração de outra reunião anteriormente convocada).
Poderá haver, também, situações fáticas que não se enquadrem em uma restrição
expressa constitucional, momento em que tais limitações poderão ser feitas no âmbito de
uma lei ordinária. O acesso às armas de fogo é regido pelo Estatuto do Desarmamento
(Lei 10.826/2003), que será esmiuçado e discuto em momento oportuno da presente
pesquisa. O que se busca, neste capítulo, é apresentar a discussão doutrinária a respeito
das limitações e colisões dos direitos fundamentais, tendo como base a Constituição.
Desse modo, é importante refletir sobre a restrição feita sobre o acesso às armas de fogo
que o poder constituinte não o fez, mas que encontra amparo nos ditames constitucionais.
As normas legais, infraconstitucionais, vão se destinar a completar, densificar e
concretizar o direito. Isso significa dizer que, sem a efetivação de normas que
regulamentam o acesso às armas, não haveria de se cogitar uma efetiva garantia
constitucional de tal direito, mesmo que a legislação ordinária o restrinja. Sem
delimitações e restrições, o direito à liberdade é convertido em um simples esforço
retórico. Tais normas infraconstitucionais de garantia reconhecem e garantem o âmbito
de proteção de um direito fundamental previsto.
Tal discussão não é uma particularidade do objeto desta pesquisa. Um exemplo
que serve de demonstração do manuseio das ferramentas constitucionais em uma situação
de limitação e/ou colisão de direitos fundamentais foi a proibição da “farra do boi”44, que
representava o conflito entre a proteção e o incentivo de práticas culturais (art. 215, §1º),
e a defesa dos animais contra práticas cruéis. O princípio da proporcionalidade na solução
de tal conflito foi aplicado, concluindo o Supremo Tribunal Federal que a prática
extrapolava os limites de uma típica manifestação cultural. O voto proferido pelo Ministro
Marco Aurélio simboliza a ponderação que há de ser feita:

Se, de um lado, como ressaltou o eminente Ministro Maurício Corrêa, a
Constituição Federal revela competir ao Estado garantir a todos o pleno
exercício de direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiando,
incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais – e a
Constituição Federal é um grande todo –, de outro lado, no Capítulo VI, sob o
título ‘Do Meio Ambiente’, inciso VII do artigo 225, temos uma proibição, um
dever atribuído ao Estado:
‘Art. 225. (...)
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VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais a crueldade’.
Senhor Presidente, é justamente a crueldade o que constatamos ano a ano, ao
acontecer o que se aponta como folguedo sazonal. A manifestação cultural
deve ser estimulada, mas não a prática cruel. Admitida a chamada ‘farra do
boi’, em que uma turba ensandecida vai atrás do animal para procedimentos
que estarrecem, como vimos, não há poder de polícia que consiga coibir esse
procedimento. Não vejo como chegar-se à posição intermediária. A distorção
alcançou tal ponto que somente uma medida que obstaculize terminantemente
a prática pode evitar o que verificamos neste ano de 1997. O Jornal da Globo
mostrou um animal ensanguentado e cortado invadindo uma residência e
provocando ferimento em quem se encontrava no interior.
Entendo que a prática chegou a um ponto a atrair, realmente, a incidência do
disposto no inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal. Não se trata, no
caso, de uma manifestação cultural que mereça o agasalho da Carta da
República. Como disse no início de meu voto, cuida-se de uma prática cuja
crueldade é ímpar e decorre das circunstâncias de pessoas envolvidas por
paixões condenáveis buscarem, a todo custo, o próprio sacrifício do animal 45.

No que tange ao direito fundamental à segurança pública, previsto na CF (art.
5º), bem como em seu art. 144, que proclama “a segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio”, se observa uma relação íntima com as armas
de fogo. Damásio de Jesus46 aponta que o bem jurídico a ser protegido na legislação
desarmamentista é a incolumidade pública, traduzindo o interesse do Estado no regular
desenvolvimento no que diz respeito à observância dos direitos dos cidadãos nas relações
do corpo social, garantindo-lhes segurança.
Dessa forma, o autor aponta que esse objetivo estatal se demonstra como
interesse público, tendo a coletividade como titular, em contraposição à noção de
interesse difuso, senão vejamos:

Não se trata de interesse difuso, uma vez que lhe falta o requisito da
conflittualità, presente em outras hipóteses, como na questão ambiental
(ambientalistas x usineiros), nas relações de consumo (consumidor x produtor)
etc. É um interesse público, constituindo-se uma função primária e natural do
próprio Estado de Direito. 47

Assim sendo, a discussão teórica aqui proposta é de suma importância para a
compreensão da dinâmica armamentista. A questão levantada analisa se, no acesso
flexibilizado da população civil às armas de fogo, há a colisão com algum direito
45
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fundamental ou valor constitucional. Ou, então, se o fato de o Estado proibir o acesso às
armas de fogo é uma agressão na liberdade pessoal do indivíduo. Como dito
anteriormente, o princípio da proporcionalidade é importante mecanismo e serve como
parâmetro para responder tais questões. A análise de toda a dogmática acerca do tema,
bem como os efeitos práticos produzidos por ela na sociedade, darão importante
contribuição para a compreensão da temática.

3. A LEGISLAÇÃO ARMAMENTISTA NO BRASIL
Como visto no capítulo anterior, é longeva a discussão sobre a função do Estado
Contemporâneo no fornecimento de segurança do indivíduo. Se tratou – de maneira mais
abrangente – acerca do surgimento estatal e do seu papel, bem como das ferramentas
constitucionais que este possui para assegurar o que se propõe enquanto organização
política. O caminho proposto nesta reflexão é o de estreitar a discussão e analisar, de
maneira mais clara, a dogmática armamentista no Brasil.
É evidente que falar de Desarmamento Civil demanda um cuidado técnico que
este trabalho se ocupou de ter, uma vez que o assunto é uma das pautas ideológicas mais
presentes na polarização política em que o país se encontra. Entendemos que o
afastamento do discurso ideologizado é fundamental para que se possa propor reflexões
acerca da temática. Para enriquecer a discussão, traçar-se-á uma evolução histórica da
dogmática armamentista no Brasil, a fim de que tal exercício nos forneça elementos para
entendermos o contexto em que o país se encontra. Embora tal debate se mostre
relativamente recente no cenário nacional, a preocupação estatal acerca das armas tem
início desde a gênese do Brasil Colônia.

3.1. O histórico da legislação armamentista brasileira
O primeiro documento com poder de lei que produziu efeitos no Brasil – à época,
ainda colônia – foram as chamadas "Ordenações e leis do Reino de Portugal, recopiladas
por mandado do muito alto, católico e poderoso Rei Felipe, o primeiro", também
conhecidas como Ordenações Filipinas48. Tal dispositivo vigeu na Colônia entre 1603 a
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1830, com cinco livros que tratavam sobre o ordenamento jurídico no Brasil. O livro V
era o responsável pelo Direito Penal, e, mais especificamente no Título LXXX, trazia
uma proibição expressa em relação à uso de armas, senão vejamos:

Defendemos, que pessoa alguma, não traga em qualquer parte de nossos
Reinos, péla de chumbo, nem de férro, nem de pedra fêitiça; e, sendo achado
com ella, seja preso e stê na Cadêa hum mez, e pague quatro mil réis, e mais
seja açoutado publicamente com baraço, e pregão pela Cidade, Villa, ou Lugar
onde for achado.
E sendo pessoa de qualidade, em que não caibão açoutes, além das sobreditas
penas, será degradado para Africa por dous anos49.

Apesar do português arcaico, é de fácil compreensão que referido documento
alude que é infratora a pessoa encontrada com algum tipo de material bélico capaz de
causar danos a outros indivíduos ou à coletividade. É importante contextualizar tal
dispositivo: O Brasil em tempos coloniais não tinha altos índices de criminalidade e
estava muito distante da realidade violenta em que está submetido nos dias atuais. Tal
dispositivo tinha o objetivo de restringir ferramentas que propiciassem uma luta armada
dos colonos pela independência.
Com a chegada da Família Real em 1815 e a proclamação da independência de
Dom Pedro I em 1822, se inicia o período Imperial no Brasil. A outorga de uma nova
Constituição em 1824 dá o pontapé inicial para a construção dos primeiros códigos
jurídicos brasileiros. A partir desse movimento, entra em vigor, em 1831, o Código
Criminal do Império do Brasil, que avançou em relação às Leis Filipinas no que diz
respeito a inviolabilidade dos direitos civis e igualdade jurídica, mas, no entanto, aboliu
a punição de castigos corporais somente para pessoas não escravizadas.
O Código Criminal do Império também tinha preocupação com o controle de
armas no território do novo país que se formara. Nesse sentido, o código alude, na Parte
Quarta "dos crimes policiais", no capítulo V, artigos 297, 298 e 299, disposições acerca
das armas de fogo, consoante o trecho:

Art. 297. Usar de armas offensivas, que forem prohibidas.
Penas - de prisão por quinze a sessenta dias, e de multa correspondente á
metade do tempo, atém da perda das armas.
Art. 298. Não incorrerão nas penas do artigo antecedente:
1º Os Officiaes de Justiça, andando em diligencia.
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2º Os Militares da primeira e segunda linha, e ordenanças, andando em
diligencia, ou em exercicio na fórma de seus regulamentos.
3º Os que obtiverem licença dos Juizes de Paz.
Art. 299. As Camaras Municipaes declararão em editaes, quaes sejam as armas
offensivas, cujo uso poderão permittir os Juizes de Paz; os casos, em que as
poderão permittir; e bem assim quaes as armas offensivas, que será licito
trazer, e usar sem licença aos occupados em trabalhos, para que ellas forem
necessarias50.

O Código Criminal do Império penalizava a conduta de usar armas ofensivas
proibidas, tendo permissão apenas os oficiais de justiça, militares em diligência e os
autorizados pelos Juízes de Paz. Ainda não se observava a diferenciação entre porte e
posse, tampouco se punia tais condutas. A conduta aqui proibida era a de produzir dano
a partir do uso das armas proibidas, que não necessariamente eram as de fogo. Tal conduta
ensejava pena de prisão de 15 a 60 dias, multa e perda de armas. É importante salientar a
inovação que tal dispositivo traz, com a primeira separação entre crimes e contravenções
na dogmática penal brasileira, com as contravenções recebendo a denominação de
"crimes policiais"51.
A partir da análise do dispositivo supra, chegamos à conclusão que, para o
Império, a conduta acima descrita não tinha lesividade que merecesse penas mais rígidas.
Cabe mencionar que o acesso ao material bélico era facilitado, e a figura da arma de fogo
no Brasil Imperial era central nas disputas por poder no governo geral do país, bem como
nas lutas entre setores das elites regionais pelos governos provinciais. Ademais,
observou-se um aumento muito grande na violência armada para se resolver conflitos
interpessoais, bem como nas disputas por terra. Almeida traz tal levantamento histórico,
que elucida como era a relação da sociedade brasileira do século XIX com as armas de
fogo:

A criminalidade violenta e as disputas armadas por recursos econômicos como
terras são, sem dúvida, problemas importantes na história do Brasil. Mas,
ainda, coloca-se um segundo tipo de problema sobre o qual a pesquisa se voltou
mais estritamente. Os conflitos políticos, também, eram resolvidos por meio
das armas. De fato, chama atenção na vida política brasileira, num extenso
período que pode abranger de meados do século XVIII à primeira metade do
século XX, a recorrência de conflitos armados. A violência física era recurso
nas disputas por poder no governo do país - governo geral na América
Portuguesa, governo central no Império, governo federal na República - e nas
lutas entre setores das elites regionais pela condução dos governos provinciais,
depois estaduais. Mas não estava restrita a estas instâncias mais abrangentes.
50
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As lideranças locais a empregavam largamente pelo controle de municípios.
Isso ocorria, inclusive, nas eleições, justamente nos eventos concebidos para
um exercício não violento de escolhas políticas, fato que mostra como a
violência estava entranhada no desenvolvimento das relações de poder.
Pode-se dizer da sociedade que vinha se formando desde o início da
colonização que se tratava de uma sociedade armada nos termos apontados
logo no início, uma sociedade com capacidade para obter e empregar armas
independentemente das instâncias governamentais52.

Referido regime jurídico vigeu até 1890, com a edição do Código Penal dos
Estados Unidos do Brasil, em um cenário de ascensão do movimento republicano,
deposição de mais de 60 anos de regime monárquico e recém-abolição da escravidão. O
Código Penal da Primeira República não apresenta mudanças profundas em relação ao
modelo anterior, continuando a tratar o uso de armas como infração de menor
potencialidade53. As diferenças observadas dizem respeito a uma circunstância agravante,
que incidia em situações concretas em que o crime era praticado estando o delinquente
em superioridade de armas54. Este código traz, em seu Livro III, a temática das
contravenções em espécie, sendo o Capítulo V a respeito do "fabrico e uso de armas". Os
artigos 376 e 377, tratam da temática, senão vejamos:

Art. 376. Estabelecer, sem licença do Governo, fabrica de armas, ou polvora:
Penas - de perda, para a Nação, dos objectos apprehendidos e multa de 200$ a
500$000.
Art. 377. Usar de armas offensivas sem licença da autoridade policial: Pena de prisão cellular por 15 a 60 dias.
Paragrapho unico. São isentos de pena:
1º, os agentes da autoridade publica, em diligencia ou serviço;
2º, os officiaes e praças do Exercito, da Armada e da Guarda Nacional, na
conformidade dos seus regulamentos.55

No que diz respeito à "licença" para usar armas, as restrições eram
incomparavelmente menores que às dos dias atuais. O acesso da elite era muito facilitado,
tendo em vista que a agricultura era a principal atividade econômica naquela altura, e a
segurança da propriedade se constituía em um motivo suficiente para que fosse dada
autorização para compra de armas de fogo aos senhores de terras. Nesse contexto, a
expansão agrícola era marcada por disputas armadas, uma vez que os grandes

52

ALMEIDA, Adilson José de. Sociedade armada: O modo senhorial de atuação no Brasil Império. Anais
do Museu Paulista: História e Cultura Material, 2015.
53
BRITO, 2005, op. cit. p. 8.
54
ALEIXO, M. S. e BEHR, G. A., op. cit. p. 13.
55
BRASIL. Decreto nº 847, de 11 de Outubro de 1890. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm Acessado em: 22/10/2020.

35

proprietários tinham largo acesso ao material bélico, formando empreitadas armadas para
expandir o espaço físico de suas propriedades56.
Tal conjuntura perdurou até 1934, com a promulgação da Constituição e edição
do decreto 24.602, que instaura, além da responsabilização penal, o controle por parte do
Exército Brasileiro da fabricação e comercialização de armas de fogo, munições e
explosivos57. Nesse contexto, é com a ascensão de Getúlio Vargas que se observa a
primeira campanha de desarmamento aos moldes da que se vê nos dias atuais. A
conjuntura político-social do período propiciou o estabelecimento de movimentos
armados no Nordeste do país, notadamente o Cangaço, que fazia oposição ao governo58,
merecendo especial atenção do regime.
Em um cenário de implementação do Estado Novo59, com supressão de garantias
constitucionais e liberdades individuais, Vargas edita, em 1941, a Lei de Contravenções
Penais. Consideramos o Decreto-lei o marco legal no Brasil contemporâneo sobre a
temática armamentista, com diversas inovações em relação aos códigos anteriores, como
se passará a ver.
A Lei de Contravenções Penais inova ao tipificar, pela primeira vez, o simples
porte como infração penal60. Antes, como dito acima, o agente só era punido em casos do
uso de arma de fogo sem a devida licença. Nesse sentido, é importante a análise do art.
19 da LCP, in verbis:

Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença
da autoridade:
Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil
réis a três contos de réis, ou ambas cumulativamente.
§ 1º A pena é aumentada de um terço até metade, se o agente já foi condenado,
em sentença irrecorrivel, por violência contra pessoa.
§ 2º Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa,
de duzentos mil réis a um conto de réis, quem, possuindo arma ou munição:
a) deixa de fazer comunicação ou entrega à autoridade, quando a lei o
determina;
b) permite que alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo
de arma a tenha consigo;
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c) omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente
alienado, menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la61.

A objetividade do dispositivo era, para além do uso político por Getúlio Vargas,
reprimir a violência urbana e a delinquência, com o Estado proibindo as pessoas de saírem
de casa armadas62. Não obstante, apesar das inovações da LCP, o legislador não atribuiu
ao porte um grande potencial lesivo. Pode-se dizer que tal conduta ilícita era considerada
um delito anão, sendo atribuída punição de multa na maioria dos casos. Nesse sentido,
esclarecedora é a passagem de Aleixo e Behr:

A referida Lei traz grande inovação porque tipifica pela primeira vez o simples
porte como infração penal, entretanto o legislador não parece creditar a essa
conduta um grande potencial lesivo. Isso pode ser observado quando a
comparamos com o “crime de calúnia” (artigo 138 do Código Penal), que
penaliza o sujeito ativo com multa e detenção de seis meses à dois anos,
enquanto a contravenção descrita no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais
comina pena de prisão simples de quinze dias à seis meses ou multa 63.

O debate contemporâneo sobre as armas de fogo tem início em meados da década
de 1980. A explosão do número de mortes por armas de fogo no Brasil – notadamente da
juventude negra –, quer seja pela polícia, quer seja em disputas faccionais64, ressignificou
totalmente a discussão acerca da temática no contexto brasileiro. O mesmo movimento
se pôde perceber com a expansão do narcotráfico na América Latina, notadamente no
México e na Colômbia. Para além dos países periféricos, o emblemático caso da explosão
de violência em Nova Iorque no mesmo período65, fez ascender a discussão em todos os
ciclos de debates sobre segurança pública.
Nesse contexto, as armas de fogo eram uma preocupação para as Nações Unidas.
Houve uma série de reuniões para tratar do assunto, sendo os mais influentes o IX
Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e Tratamento Delinquente,
realizado no Cairo em 1995, bem como o V Período de Sessões da Comissão das Nações
Unidas de Prevenção ao Crime, ocorrido na Áustria em 1996. Ambos foram
importantíssimos na narrativa do assunto na década de 90, sendo consignado, na Áustria,
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a recomendação de que "os Estados-Membros deveriam fortalecer as suas legislações
internas, tornando rígido o controle da aquisição, posse e porte de armas de fogo”66.
Se inicia, então, uma campanha do então Presidente da República Fernando
Henrique Cardoso para sensibilizar o Congresso Nacional a modernizar a legislação
armamentista no Brasil, a fim de atender às recomendações das Nações Unidas. Nesse
sentido, Jesus aponta em sua obra "Direito Penal do Desarmamento":

Realmente, o Governo Federal, em 1997, no sentido de reduzir a delinquência
urbana, a chamada “criminalidade de massa”, fez entrar em vigor a Lei n.
9.437, de 20 de fevereiro, hoje revogada, criando o Sistema Nacional de Armas
de Fogo (SINARM), transformando a contravenção de porte ilegal de arma de
fogo em crime, regulando a aquisição e posse e introduzindo outras
providências, medidas que reclamávamos desde 199567.

Assim, em 1997, foi editada a Lei nº 9.437/97, conhecida como "Lei das Armas
de Fogo" que, apesar de conter muitos erros, segundo Jesus68, foi a guinada
desarmamentista que precedeu o Estatuto do Desarmamento. Referido dispositivo
unificou as normas penais que dispunham sobre os requisitos para o registro e para o porte
de armas de fogo, definiu crimes e deu outras providências, conforme aludia sua emenda.
Além disso, foi instituído o Sistema Nacional de Armas - SINARM, órgão estabelecido
no âmbito da Polícia Federal e que iremos tratar com maior cuidado em momento
oportuno.
Entre outras novidades, a Lei estabeleceu a idade mínima de 21 anos para a
aquisição de armas de fogo, bem como passou a tratar como crime – e não mais como
contravenção penal – várias das condutas relacionadas ao porte ilegal de armas. A Lei das
Armas endureceu a política armamentista do país e passou a considerar crime:

Art. 10. Possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, vender, alugar, expor à venda
ou fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda e ocultar arma
de fogo, de uso permitido, sem a autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Pena - detenção de um a dois anos e multa. 69
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A Lei nº 9.437/97, apesar de ter sido criada com boas intenções, recebeu muitas
críticas. A extinta Lei das Armas, para Jesus, "continha inúmeros erros", tendo diversas
brechas para que fosse possível o acesso às armas de fogo. Nesse mesmo sentido, Brito70
expõe que referida lei não atendeu ao fim a que se destinava, e Gomes e Oliveira a
considerou imprecisa e ineficaz por "não alcançar o efeito desejado pelos idealizadores
da lei, qual seja, a diminuição do porte ilegal de arma e dos consequentes crimes
violentos"71.
O aumento da criminalidade, bem como a pressão social acerca do tema, foi
posto em debate uma nova legislação acerca das armas de fogo. É criado, então, por
iniciativa do Senado Federal, o projeto de lei nº 1.555 que, após 40 emendas, foi
transformado na Lei 10.826/2003. O Estatuto do Desarmamento vige até os dias atuais,
apesar das inúmeras mudanças sofridas nesses 17 anos de existência.
3.2. O Estatuto do Desarmamento – Lei 10.826/2003

No dia 22 de dezembro de 2003, a Lei 10.826, popularmente conhecida como
Estatuto do Desarmamento, entra em vigor. Revogando a Lei 9.437 de 20 de fevereiro de
1997, o Estatuto do Desarmamento representa uma guinada mais abrupta em direção à
restrição do acesso, bem como trata com mais gravosidade os crimes envolvendo as armas
de fogo. Nesse mesmo sentido, Jesus aponta:

O Estatuto, sintomaticamente denominado ‘do Desarmamento’, praticamente
extingue o direito de o cidadão possuir arma de fogo, salvo raríssimas
exceções. O registro obrigatório da arma, que concede o direito de seu
proprietário mantê-la exclusivamente dentro de sua residência (art. 5º, caput),
exige tantos requisitos que a sua concessão se torna impossível para a grande
maioria da população72.

O projeto inicial do Estatuto do Desarmamento restringia – para além de todas
as disposições que trataremos mais adiante – a comercialização de armas de fogo. Trazia
em seu artigo 35, o seguinte: “É proibida a comercialização de arma de fogo e munição
em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6º desta Lei”.
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Tendo em vista a importância e gravidade das mudanças ali impostas, o
Congresso Nacional optou – acertadamente – pela realização de um referendo com a
finalidade de democratizar o processo legislativo. O artigo 35 do Estatuto foi submetido
ao crivo popular, responsável por levar mais de 95 milhões de brasileiros às urnas73. Em
7 de julho de 2005, o Decreto Legislativo 780 estipula a pergunta: "O comércio de armas
de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?", resultando na rejeição do artigo 35, com
o “Não” recebendo 63,94% dos votos válidos, vedando então a proibição da
comercialização das armas de fogo.74
Apesar disso, o Estatuto impunha muitas dificuldades para registrar e legalizar
uma arma, o que, para Jesus75, tornaria a obtenção do registro tão trabalhosa que afastaria
o desejo do cidadão comum de possuir armas de fogo. A Lei nº 10.826/03 foi criada com
o claro objetivo de restringir ao máximo o acesso a armas de fogo ao cidadão comum. O
registro obrigatório da arma passou a exigir tantos requisitos para a sua concessão que se
tornou inviável para a grande maioria da população, além do porte ser expressamente
proibido, salvo raras exceções.
O ED também ampliou as atribuições do SINARM, criado em 1997 pela lei
anterior. Agora, a competência para expedir autorizações seria exclusiva da Polícia
Federal, extinguindo a possibilidade de deferimento de autorizações por parte das polícias
estaduais. Para além desse aspecto, entendemos que a principal mudança proposta pelo
legislador diz respeito à criação de um banco de dados que reunisse o máximo de
informações possíveis a respeito das armas de fogo, suas características, seus donos,
vendedores e profissionais responsáveis pela manutenção em território nacional. Nesse
sentido, Aleixo e Behr76 apontam que, em relação ao SINARM, a Lei 10.826/03 manteve
todo o disposto em sua antecessora, acrescentando cinco novas atribuições, presentes nos
incisos III, VIII, IX, X e XI do artigo 2º do Estatuto do Desarmamento77.
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O segundo capítulo da Lei 10.826/03 trata do registro das armas de fogo,
obrigando o registro no órgão competente, inclusive das armas já obsoletas. Como dito
anteriormente, uma das inovações do Estatuto é a centralidade de atribuição ao SINARM,
de competência federal, com a autorização por ele expedida tendo validade em todo o
território nacional. Outra alteração foi nos valores das taxas correspondentes à expedição
de autorizações para a posse e porte de armas de fogo, além de ter ampliado a idade
mínima para a compra e porte, saindo dos 21 anos previstos na Lei 9.437/1997 para 25
anos.
O registro das armas de fogo, que é obrigatório, permite ao proprietário possuíla exclusivamente dentro de sua residência (art. 5º, caput). São muitos os requisitos
exigidos para o registro, o que torna impossível para a grande maioria da população,
segundo Jesus. O certificado de registro é expedido pela Polícia Federal, com autorização
do SINARM (art. 5º, §1º) e renovado a cada 10 anos78. São os requisitos necessários para
a obtenção do registro:

1. Demonstração de efetiva necessidade (art. 4º, caput);
2. Comprovação de idoneidade, com apresentação de certidões de antecedentes
criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral (art.
4º, I);
3. Demonstração de que não está sendo alvo de inquérito policial ou processado
criminalmente (art. 4º, I);
4. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e residência
certa (inciso II);
5. Comprovação de capacidade técnica e psicológica para o manuseio de arma
de fogo (inciso III);

Em relação ao porte, deve-se ter em mente que a legislação brasileira proíbe o
cidadão comum de portar armas de fogo (art. 6º, caput). As situações que ensejam a
obtenção da autorização para o porte são raríssimas, sendo esta concedida, basicamente,
àqueles com responsabilidade na segurança pública ou na soberania do país (incisos do

às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte
de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta.
78
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art. 6º). Todas as categorias autorizadas a portar armas são de agentes do Estado, com
exceção das empresas de vigilância e de transporte de valores.

3.2.1. Os Crimes previstos no Estatuto do Desarmamento

É importante tecer alguns comentários sobre a teoria geral dos crimes de porte
de arma de fogo e figuras típicas análogas. Tais dispositivos visam assegurar a segurança
pública, prevista no artigo 5º da Constituição Federal, bem como em seu artigo 144: “A
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para
a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Nesse
aspecto, Jesus79 entende que a objetividade jurídica desses delitos é múltipla, havendo um
objeto jurídico principal e imediato: a incolumidade pública. A norma também visa
proteger a vida, a incolumidade física e a saúde dos cidadãos, mas de maneira mediata e
secundária.
Dessa forma, o Estatuto do Desarmamento classificou os tipos penais de maneira
distinta. Quanto às condutas, referiu-se a: posse irregular de arma de fogo (arts. 12 e 16);
porte ilegal de arma de fogo (arts. 14 e 16); omissão de cautela (art. 13); disparo de arma
de fogo (art. 15); comércio ilegal de arma de fogo (art. 17); e tráfico internacional de arma
de fogo (art. 18). Já em relação ao uso, classificou os delitos em: posse e porte de arma
de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14); e posse e porte de arma de fogo de uso restrito
ou proibido (art. 16).80
A posse irregular de arma de fogo de uso permitido é criminalizada no artigo 12
da Lei 10.826/03. Tal dispositivo é considerado como uma norma penal em branco,
dependente de complemento que indique qual a determinação legal ou regulamentar, bem
como o conceito de arma de fogo de uso permitido81. O núcleo do tipo penal “possuir”
significa agir como proprietário ou simples titular do poder de ter a arma à sua disposição,
diferenciando-se do “portar” (art. 14), onde há mera detenção82.
O Estatuto do Desarmamento também criminaliza a omissão de cautela, conduta
em que o sujeito omite seu dever de observância necessária para impedir que menor de
18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja
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sob sua posse ou que seja sua propriedade. O tipo tem dois elementos normativos, quais
sejam: a culpa, na espécie negligência83, manifestada na omissão de observar as cautelas
necessárias; e a necessidade da cautela, competindo ao juiz analisar se as cautelas eram
“necessárias”. Nesse caso, não se trata da inobservância do dever genérico de cuidado
que se espera do homem médio, mas sim de uma omissão de dever específico, que o
indivíduo assume no momento em que decide ter uma arma de fogo84.
O artigo 14 do Estatuto do Desarmamento traz uma série de condutas típicas em
relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, são elas: portar, deter, adquirir,
fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar,
remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar. No tocante a esse crime, o registro da
arma de fogo afasta somente a figura típica “manter sob guarda”, desde que seja no
interior de residência ou no local de trabalho onde seja o proprietário responsável legal
pelo estabelecimento ou empresa (art. 5º da Lei n. 10.826/06). Em relação às outras
condutas típicas, o simples registro não afasta o crime, se fazendo necessária a
autorização85.
É importante pontuar aqui a diferenciação entre o porte e a posse no que diz
respeito à regularização destes. Nos dois casos, se faz necessário o registro da arma no
SINARM, mediante os requisitos já apontados neste capítulo. Para portar, circular, etc.,
é necessário que o sujeito possua a autorização junto ao SINARM (art. 6º), devendo
demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou
de ameaça à sua integridade física, para além das exigências previstas no artigo 4º do
Estatuto.
O disparo de arma de fogo é tipificado no artigo 15 do ED 86. O acionamento da
munição deve ser feito em lugar habitado ou em suas adjacências, via pública ou em
rodovia. A deflagração para o ar constitui crime, mesmo que não haja pessoas no local,
para Jesus. O autor aponta que, como se trata de crime contra a incolumidade pública, é
irrelevante a presença de pessoas.87
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No artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o legislador reuniu as duas figuras
típicas presentes nos artigos 12 e 14, mantendo os verbos e alterando a espécie de arma,
que no dispositivo em questão trata das armas de uso proibido ou restrito88. Como os
artigos 12 e 14, também se trata de uma norma penal em branco, com o conceito das
armas de uso restrito ou proibido estando presentes na Portaria na 1.222/2019 do
Comando do Exército.
O artigo 17 da Lei aqui tratada, proíbe as atividades comerciais ou industriais
com armas de fogo, acessórios e munições, que estejam em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Já o artigo 18 trata do tráfico internacional de armas de fogo, tendo
como condutas típicas os verbos “importar”, “exportar”, e “favorecer” a entrada ou saída
do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição.

3.3. A legislação armamentista em rediscussão no Brasil

A nova legislação, aprovada em 2003, passou a ser alvo de críticas. Sob o
argumento de que a restrição do acesso às armas de fogo não foi capaz de reduzir os
números alarmantes da violência no país, o Estatuto do Desarmamento foi objeto de
diversas mudanças visando sua flexibilização, além do fato de haver em tramitação no
Congresso um projeto de lei que o revoga89.
Pouco menos de uma década após a promulgação do 10.826/2003, a legislação
brasileira sobre armas de fogo sofre o primeiro ataque mais contundente. O Projeto de
Lei 3722/2012, do deputado Peninha Mendonça (MDB/-SC), ainda em tramitação, tem o
objetivo de revogar o Estatuto do Desarmamento, adotando uma postura
substancialmente mais flexível para o cidadão comum. Nesse sentido, referido PL traz
como justificação:

A regulamentação sobre armas de fogo no Brasil atualmente tem sede nas
disposições da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o chamado Estatuto
do Desarmamento, norma jurídica que foi concebida sob a ideologia do
banimento das armas de fogo no país. Contudo, desde sua promulgação, a
dinâmica social brasileira tem dado provas incontestes de que a aludida Lei
não se revela em compasso com os anseios da população, muito menos se
88
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mostra eficaz para a redução da criminalidade no país, a impingir sua
revogação e a adoção de um novo sistema legislativo. 90

As mudanças mais profundas, de fato, vieram a partir de 2019, com a eleição
Jair Bolsonaro, que tinha como uma das promessas de campanha a flexibilização da
legislação armamentista91. Do início de 2019 até o advento deste trabalho, já foram
editados, pelo menos, onze decretos, quinze portarias do Exército e uma lei, que visam a
fragilização dos instrumentos de fiscalização e controle de armas de fogo e munições. No
entanto, várias dessas mudanças legislativas recentes foram revogadas total ou
parcialmente.
O Atlas da Violência de 2020, elaborado pelo IPEA, argumenta que a nova
política armamentista imposta pelo novo governo é ausente de reflexão, embasamento
técnico e avaliação de impactos, o que explicaria tantas mudanças em um espaço tão curto
de tempo. Nesse sentido, dos onze decretos publicados desde 2019, somente seis
continuam em vigor. Das quinze portarias do Exército, pelo menos cinco foram
revogadas92.
Efetivamente, foram várias as mudanças. Para o cidadão comum, apesar de não
ter havido alteração em relação ao porte, muito se mudou em relação à posse, senão
vejamos: A declaração de efetiva necessidade agora tem a veracidade presumida; o prazo
de registro, que antes era de cinco anos, passou a ser de dez; o número máximo de
aquisição passou a ser de quatro armas, ao invés das duas previstas anteriormente. As
mudanças abrangem também em relação às munições, com um grande aumento para o
limite de aquisição: das 50 unidades por ano por arma registrada, o limite passou a ser até
1200 por mês, a depender do calibre da arma. Além disso, ampliou-se o limite da energia
cinética dos calibres permitidos, incluindo neste rol armas que antes eram restritas, como
pistolas 9mm, fuzis .40 e tipo AR-15. Por fim, a posse em zona rural foi ampliada para
toda a extensão do imóvel, ao contrário da restrição à sede da propriedade proposto
anteriormente93.
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As mudanças também atingiram as Guardas Municipais, que, antes das
alterações, só tinham autorização para porte funcional nos limites do município, agora
podem exercer o porte nos limites territoriais de todo o estado. Ademais, no deslocamento
do local de trabalho até sua residência, os guardas agora detém o porte autorizado (antes,
tal autorização existia só para agentes das guardas de capitais ou cidades com mais de
500 mil habitantes).94
Os decretos editados por Jair Bolsonaro que propiciaram tais mudanças foram
considerados inconstitucionais pela então Procuradora-Geral da República, Raquel
Dodge. Argumentou, em parecer enviado ao STF, que os atos do Executivo vão de
encontro com a vontade do legislador que aprovou, democraticamente, o Estatuto do
Desarmamento.95
Contudo, as mudanças que geraram mais críticas dos setores da sociedade que
apoiam a política de desarmamento foi em relação à rastreabilidade das armas, munições
e demais produtos controlados. O Comando Logístico do Exército – COLOG publicou,
entre março e abriu de 2020, três portarias que ampliavam o controle, a identificação e o
rastreamento dos produtos de natureza bélica. O Atlas da Violência de 2020 aponta que
a Portaria COLOG nº 46 apresentava avanços e era inovador, pois criava um sistema
unificado de gestão de todo o ciclo de vida de tais utensílios, que incluem armas,
explosivos e munições. Era incluído em um banco de dados informações sobre a
fabricação e comercialização, prevendo integração entre os lojistas e importadores legais
em um único sistema. Outra portaria do COLOG era a de nº 60, que atualizava a
tecnologia para identificação e marcação das armas de fogo fabricadas no país,
estabelecendo dispositivos de segurança. Ademais, a Portaria COLOG nº 61 também
atualizava o sistema sobre marcação e rastreabilidade das embalagens e cartuchos de
munição, ampliando a rastreabilidade desses e, por consequência, dando grande auxílio
na investigação de delitos praticados com armas de fogo. Contudo, a partir de ordem
presidencial direta96, todas essas portarias foram revogadas, ainda em abril, pela Portaria
COLOG nº 62. Tal ato manteve portarias antigas e ultrapassadas tecnologicamente, além
de deixar, em alguns casos, lacunas normativas.
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As mudanças, implementadas mais fortemente a partir do governo de Jair
Bolsonaro, foram alvo de crítica no relatório sobre a violência no país, elaborado
anualmente pelo IPEA, consoante o trecho:

O resultado disso tudo é, por um lado, a fragilização das próprias instituições
responsáveis pelo registro e pelo controle de armas e munições; por outro, um
crescimento inédito e perigoso, à luz das evidências científicas sobre o tema,
nas vendas de armas de fogo e munições – e dos aumentos dos lucros das
indústrias que os produzem97.

Em igual sentido, a flexibilização do monitoramento das armas de fogo pelo
imposto pelo Presidente da República e formalizado pelo COLOG, é alvo do Projeto de
Decreto Legislativo 156/2020, apresentado por Alessandro Molon (PSB-RJ) que visa
restabelecer as portarias revogadas. As justificações elencadas pelo parlamentar junto ao
projeto demonstram a mesma perplexidade que o relatório do IPEA:

Após a edição de Portarias bastante positivas, veio a realidade: a publicação da
Portaria nº 62/20, revogando as portarias que garantiam o sistema de
rastreamento. Não há nenhuma razão que justifique esse retrocesso. Políticas
que coloquem armas nas mãos das pessoas de maneira irresponsável e sem
estatísticas que justifiquem tal ato, precisam vir acompanhadas de políticas que
garantam segurança para os cidadãos. Por essa razão, na certeza de que a
Portaria nº 62/20 representa um verdadeiro retrocesso no controle e
rastreamento de armas e munições no país, conto com o apoio dos nobres
Parlamentares para a aprovação deste projeto de decreto legislativo que
restabelecerá as portarias anteriores, de modo a garantir que a autoridade
competente, o Exército Brasileiro, regule corretamente a circulação de armas
de fogos e munições no país.98

De fato, a Portaria nº 62 do COLOG é contraproducente, além de estar em
desacordo com os ditames de legislação hierarquicamente superior, qual seja, o Estatuto
do Desarmamento. Assim sendo, a partir do exame do §3º do artigo 23 da Lei nº
10.826/200399, a nova portaria do Exército se encontra dissonante, uma vez que tal
dispositivo determina que a autoridade incumbida deve decidir a maneira que irá realizar
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o rastreamento dos produtos, não dando a faculdade de simplesmente não fiscalizar, como
foi efetivado pela Portaria nº 62.
Outro aspecto importante na discussão é o levantado pela nota técnica do
Ministério Público Federal, a qual alude que tal ato discricionário do Exército não se
fundou em critérios técnicos, consoante o trecho da nota:

Entende-se que a atribuição de poder regulamentar ao Comandante Logístico
do Exército para determinar a forma de identificação de armas de fogo no
território nacional (objeto da revogada Portaria nº 60/2020 – COLOG) e a
marcação de munições (objeto da revogada Portaria nº 61/2020 – COLOG),
decorre da reconhecida especialização técnica do corpo das Forças Armadas
sobre a matéria. Nessa senda, no que diz respeito a esse tema, mostra-se
inadequada a apreciação discricionária da autoridade. A ausência da indicação
de parâmetros técnicos para a edição da Portaria nº 62/2020 – COLOG,
portanto, representa vício em sua motivação. 100

Com os mesmos argumentos, o Partido Democrático Brasileiro (PDT) e o
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ajuizaram, respectivamente, as ADPFs nº 681 e
683, demandando que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade da
Portaria COLOG nº 62, alegando que a nova portaria viola preceitos fundamentais
relativos à vida, à segurança pública, à igualdade e à dignidade da pessoa humana, uma
vez que dificulta o processo de controle e responsabilização de questões relativas a
munições.101
Portanto, se nota que a atual legislação armamentista, preconizada em 2003 pela
Lei 10.826, está em disputa. O Estatuto do Desarmamento que, até meados de 2019, vigeu
com certa comodidade no ordenamento jurídico brasileiro, sofreu profundas mudanças e
tende a sofrer mais. Para além dos decretos e portarias editadas, o Projeto de Lei
3722/2012 está pronto para ser votado, tem apoio de Jair Bolsonaro, e depende de
mobilização da base do governo para entrar em votação102. Sem dúvidas, alterações em
um tema tão sensível produz impactos profundos na sociedade e nas políticas de
segurança pública, impactos esses que iremos nos debruçar no capítulo 3.
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4. OS IMPACTOS SOCIAIS DAS ARMAS DE FOGO NO BRASIL

4.1. O quadro da violência no Brasil
Para refletir e analisar os impactos sociais causados pela presença das armas de
fogo na sociedade brasileira, bem como traçar eventuais efeitos observados a partir da
implementação de legislação correlata, imperioso é discutir o quadro geral da violência
no país. O boom de homicídios observado a partir dos anos 1980, é objeto de estudo das
mais diversas áreas das ciências humanas, havendo variadas teses para explicar os
porquês de tamanho aumento.
Pinheiro, tenta explicar a problemática da violência urbana no Brasil a partir de
um gap entre a legalidade e a realidade. Para o autor, em que pese os avanços pósredemocratização, poucas foram as mudanças observadas na realidade de opressão em
relação à Ditadura Militar e a períodos anteriores. O autor identifica que o aparato do
Estado é usado pelas elites para fins de controle social, de modo que a violência policial
é elemento importante na violência vivida no Brasil, potencializada pelas políticas
neoliberais a partir da redemocratização responsáveis por aprofundar desigualdades
sociais. Nesse sentido, Pinheiro destrincha tal tese, como se vê:

A violência endêmica – ambientada em um contexto de profundas
desigualdades sociais e em um sistema de relações sociais bastante
assimétricas – não é um fenômeno novo na região. Piorou nas duas últimas
décadas, em parte porque as políticas econômicas neoliberais aprofundaram as
desigualdades e condenaram milhões de pessoas da América Latina a viverem
na pobreza e na exclusão social. A violência é no entanto também resultado
direto da continuidade de uma longa tradição de práticas autoritárias das elites
contras as não-elites, que por sua vez são reproduzidas entre os mais pobres. A
volta ao constitucionalismo democrático pouco efeito teve na erradicação
dessas práticas autoritárias na sociedade.103

A despeito dos avanços democráticos conquistados desde o fim da Ditadura
Militar, os conflitos sociais tornaram-se mais acentuados. O aumento repentino da
violência tem bases no crescimento da desigualdade social, atrelado ao surgimento das
Facções Criminosas. Se observou uma mudança nos padrões convencionais de
103
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delinquência e violência, com as organizações criminosas operando segundo moldes
empresariais, aglutinando e conectando diferentes formas de criminalidade. O sistema de
justiça criminal e segurança pública no Brasil se desenvolveu, até a década de 80, voltado
para perfis de criminalidade totalmente diferentes. As organizações criminosas passaram
a operar de maneira transnacional contra um modus operandi de segurança pública que
era regionalizado. Além disso, outra mudança profunda diz respeito ao aparato bélico que
as organizações criminosas passaram a ter. As armas de fogo são consideradas, por
Adorno um dos principais aspectos dessa mudança de perfil na violência brasileira.

Seus sintomas mais visíveis compreendem emprego de violência excessiva
mediante uso de potentes armas de fogo (daí a função estratégica do
contrabando de armas), corrupção de agentes do poder público, acentuados
desarranjos no tecido social, desorganização das formas convencionais de
controle social. Na mesma direção, agrava-se o cenário das graves violações
de direitos humanos. Como se sabe, o tráfico internacional de drogas é uma de
suas modalidades mais significativas.104

Fato é que, em números absolutos, a taxa de homicídios no Brasil praticamente
dobrou nas últimas quatro décadas, apesar da desaceleração do aumento anual de
homicídios a partir de 2003. É endêmica a violência no país, colocando o Brasil como a
nação com o maior número absoluto de homicídios, e figurando em 13º lugar quando há
a relação homicídio/100 mil habitantes105. Sem dúvidas, o problema da violência é um
dos maiores desafios a serem enfrentados, demandando uma sistemática implementação
de políticas públicas capazes de diminuir números tão tétricos. Os gráficos abaixo nos
fornecem dados para realizar a análise.
Gráfico 1 – Taxa de Homicídios por 100 mil habitantes no Brasil entre 1981 e
2007.
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Gráfico 2: Taxa de Homicídios por 100 mil habitantes no Brasil entre 2008 e
2018.

107

Ambos têm como escala a taxa de homicídio por 100 mil habitantes. O primeiro
gráfico, tratando dos índices de violência a partir de 1981 até 2007, demonstra uma
escalada no número de homicídios nunca vista na história brasileira. Cerqueira aponta,
traçando relação de causalidade, o crescimento da demanda por drogas ilícitas na década
de 80 com o surgimento do narcotráfico, que, por consequência, também fez aumentar a
demanda por armas de fogo. Para Cerqueira, “a dinâmica associada aos mercados de
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drogas e armas parece dar ainda a tônica da evolução dos homicídios”. Dessa forma,
elucida o autor, apresentando dados estatísticos:

Entre 1986 e 1989, há um significativo crescimento de 34,9% nas mortes (per
capita) ocasionadas pela ingestão de drogas ilícitas, o que revela um acentuado
crescimento da demanda e, portanto, do tráfico de drogas no Brasil. Justamente
no período entre 1986 e 1990, há um aumento concomitante de 23,4% na
demanda por armas de fogo. É possível que o aumento na demanda por armas
esteja associado ao crescimento do mercado de drogas, tendo em vista a
natureza dos mercados ilícitos, em que os criminosos necessitam utilizar a
violência para estabelecer mercados, garantir os contratos e granjear
credibilidade. Aparentemente, o encontro do tráfico de drogas e do tráfico de
armas na segunda metade dos anos 1980 ajuda a explicar (conjuntamente à
piora dos indicadores socioeconômicos) a “ultrapassagem” ocorrida na taxa de
homicídios no fim da década.108

A lógica de crescimento dos indicadores de violência tem, como condicionante
central, o crescimento do tráfico de drogas e a difusão das armas de fogo. Entre outras
variantes examinadas, a difusão das armas de fogo nas décadas que se sucederam
impactou diretamente a evolução dos números observados. A partir de 2003 – ano em que
foi promulgado o Estatuto do Desarmamento – apesar de observarmos aumento no
número de homicídios, a evolução das taxas sofreu uma desaceleração, movimento que
se discutirá com maior profundidade mais adiante.

4.2. Violência e armas de fogo

Segundo o Atlas da Violência de 2020, o Brasil alcançou o número de 57.956
homicídios no ano de 2018, sendo 71,1% deles com emprego de arma de fogo109. Além
da utilização desses instrumentos serem cruciais para a implementação e manutenção do
narcotráfico, as armas estão presentes nas dinâmicas da maioria dos crimes violentos,
sejam eles estupros, roubos ou latrocínios. Como dito anteriormente, a objetividade da
legislação armamentista é a incolumidade pública, e as armas de fogo utilizadas no crime
impactam diretamente na sensação de insegurança da população. Discutir a dinâmica e
os impactos da presença das armas de fogo na sociedade brasileira é fundamental para o
desenvolvimento de políticas de segurança pública, haja vista que a edição de leis ou
decretos, por si só, são insuficientes para resolver a complexa problemática da violência
no país.
108
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Há no Brasil uma polarização de opiniões sobre as armas de fogo, mas que
convergem para um mesmo ponto: o reconhecimento de que convivemos com altos
índices de crime e violência, sendo imperiosa alguma atitude. Como analisado no capítulo
anterior, a legislação sobre armas no Brasil está em disputa, com uma série de mudanças
recentes que, como demonstrado, carecem de rigor técnico e atendem muito mais a um
clamor ideológico. Nesse sentido, Sérgio Adorno, com diversas contribuições no campo
da sociologia da violência, apontou:

O fato é que muito do que se defende como solução para os graves e agudos
problemas da violência e da segurança pública não é objeto de diagnósticos
robustos e de planejamento criterioso. É a tradução de uma forte disputa
ideológica e impressionista pelo significado de lei, ordem e segurança pública
no país, e, nela, a arma de fogo virou instrumento retórico a antagonizar
diferentes narrativas sobre como garantir o monopólio legítimo da coerção
física exclusivamente nas mãos do Estado. E por quê? Porque o essencial é o
poder público assegurar o mais fundamental dos direitos nas democracias: o
direito à vida, independentemente de clivagens socioeconômicas, políticas e
culturais.110

A reflexão proposta neste capítulo se pauta nos impactos que as armas de fogo
produziram e ainda produzem na sociedade brasileira. Os crimes contra a vida,
propriedade e tráfico de drogas, fomentadores da insegurança no país, têm em comum as
armas como instrumento central para a sua consumação. Dessa forma, de grande valia é
analisar, de antemão, a origem das armas de fogo utilizadas na atividade criminosa.

4.2.1. As armas utilizadas no crime

Conhecer de onde vêm as armas utilizadas no crime é de suma importância para
evitar que estas cheguem ao mercado ilegal e abasteçam as mais variadas modalidades de
crime. As políticas públicas, nesse aspecto, devem dar especial atenção à arma de fogo
que ainda não foi adquirida pela organização criminosa, dado que os esforços de posterior
apreensão são muito mais custosos, arriscados e menos efetivos. Desse modo, entender a
dinâmica do crime organizado passa pela identificação de como se dá a aquisição da
principal ferramenta por ele usado, a arma de fogo.
O estudo “De onde vem as armas do crime apreendidas no Sudeste?”, realizado
pelo Instituto Sou da Paz, é de importante contribuição para o presente trabalho. Apesar
110
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de o estudo analisar a problemática somente no Sudeste, tais dados traçam um bom
panorama da questão no Brasil, uma vez que em 2014 a região foi responsável por 48%
das armas apreendidas em todo o país. 111
Assim sendo, a análise dos tipos de armas apreendidas demonstra o equívoco da
percepção geral de que cada vez mais as armas de grosso calibre estão sendo usadas nas
práticas criminosas. Os tipos de arma apreendidos em 2014 demonstram outro perfil,
consoante tabela abaixo:

Tabela 1: Tipo das armas apreendidas no Sudeste em 2014.

Nota-se que quase metade das armas apreendidas foram revólveres (49%),
pistolas (21%) e espingardas em terceiro lugar, com 15%. As armas com maior poder de
fogo somam pouco menos de 5% do total, com carabinas e rifles aparecendo com mais
frequência e somando 3%, sendo acompanhadas de fuzis e submetralhadoras, que juntos
somam apenas 1,8% do total. Portanto, as armas de pequeno porte são as responsáveis
por maior parte dos crimes no Brasil, representando 77% das apreensões no Sudeste112.
Em relação a origem das armas, tal levantamento também aponta que 61% dos
artefatos apreendidos na região Sudeste em 2014 foram fabricadas e vendidas no Brasil113.
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Em estudo realizado pela Polícia Federal em 2011, abrangendo as armas apreendidas no
país inteiro, a participação das armas brasileiras é ainda maior: aproximadamente 80%114.
A indústria brasileira Forjas Taurus foi responsável pela fabricação de 55% todas as armas
apreendidas115, representando, dentro da fatia das armas de origem nacional, 90% do total.
Nesse sentido, as tabelas abaixo são esclarecedoras:

Tabela 2: Marca das armas apreendidas no Sudeste em 2014.
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Tabela 3: Nacionalidade das armas apreendidas no Sudeste em 2014.
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Segundo a tabela 2, quase 500 armas foram fabricadas pela INA (Indústria
Nacional de Armas), uma empresa nacional que encerrou sua produção na década de
1970. Tal dado nos indica que uma arma de fogo tem longa vida útil para o crime,
podendo ser utilizada por mais de quatro décadas após sua fabricação.
Além disso, os números apresentados na tabela 3 também são condizentes com
o que foi apresentado no relatório da Polícia Federal em 2011. As armas de fogo
produzidas no exterior chegaram ao país através do tráfico internacional de armas, sendo
os Estados Unidos o principal fornecedor de arma de fogo ilegal para a criminalidade. As
armas importadas ilegalmente são, majoritariamente, de calibre restrito e usadas pelo
tráfico de drogas ou por quadrilhas especializadas em assalto a bancos e caixas
eletrônicos. A maioria dos crimes contra a vida e propriedade que atingem o cidadão
médio, são cometidos com emprego das armas de fogo de baixo calibre e de produção
nacional.
Ainda se tratando das armas de calibre restrito, usadas mais diretamente pelo
tráfico de drogas, a sensação geral da opinião pública é a de que o estado do Rio de Janeiro
concentra em maior proporção o uso desses instrumentos. Contudo, o que se nota a partir
dos dados levantados pelo ISP dá uma outra noção, senão vejamos:

Tabela 4: Tipos das armas apreendidas no estado do Rio de Janeiro em 2014.
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Tabela 5: Nacionalidade das armas apreendidas no estado do Rio de Janeiro em
2014.
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O que se observa é uma ocorrência muito parecida com a média geral da região.
De fato, o estado tem uma participação maior dos calibres restritos, mas os fuzis, por
118
119

Ibid. p. 15.
Ibid. p. 17.

57

exemplo, representam tão somente 3% do total das apreensões. Essa oscilação pouco
significativa também se percebe na nacionalidade das armas de fogo. Como dito
anteriormente, as armas estrangeiras são usadas sobretudo no tráfico de drogas. O que se
constata a partir da tabela 5, é uma participação ligeiramente menor das armas nacionais
(57,7% em comparação aos 60,3% da média regional) e uma maior incidência das armas
estadunidenses em detrimento das de outros países.
Por fim, o fato de as armas apreendidas na região serem majoritariamente
produzidas no Brasil, demonstra a estreita ligação entre a difusão de armas de fogo no
mercado legal e no mercado ilegal, que abastece o crime organizado. É extremamente
temerosa a falta de compreensão e visibilidade sobre tal ponto, o que permitiu as
alterações recentes nas legislações que ensejaram a flexibilização da compra e maior
difusão das armas de fogo. Nesse sentido, o boom recente de aquisições de armas no
Brasil causa preocupação nos especialistas da área.
Fomentado pelas alterações do Estatuto do Desarmamento e pelo incentivo
deliberado por parte do governo federal, o ano de 2020 registrou um aumento de quase
200% nas vendas de armas controladas pela Policia Federal, o que pode trazer profundos
impactos na sociedade brasileira durante as próximas décadas120.

4.2.2. O impacto das armas de fogo nos indicativos de violência

Como analisado no capítulo 2, as políticas de desarmamento começaram em
1997, e tiveram sua consolidação em 2003 com o Estatuto do Desarmamento. A gama de
pesquisas que tentam correlacionar o desarmamento com os índices de violência, a partir
dos anos 2000, começam a ser mais abundantes, facilitando assim a análise aqui proposta.
Dessa forma, se observou que as duas maiores hipóteses levantadas em tais
estudos foram: i) se a disponibilidade de armas de fogo faz aumentar os crimes violentos;
e ii) se a disponibilidade de armas faz diminuir os crimes contra a propriedade. A primeira
hipótese é fincada no argumento de que a maior parte dos crimes violentos tem como
ferramenta uma arma de fogo, e a difusão desses instrumentos em uma sociedade
potencializaria a ocorrência de crimes, uma vez que a arma é um facilitador para o
delinquente. A segunda hipótese é calcada na ideia de que a sociedade armada impõe uma
sensação de dificuldade ao criminoso, sendo mais custosa a agressão à propriedade alheia,
120
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tendo em vista que uma alta porcentagem de cidadãos armados faria com que muitos
criminosos desistissem da prática delitiva, implicando, assim, em uma redução dos
crimes.
Nessa toada, um estudo interessante é o “Menos armas, menos crimes”,
elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA em 2012, no qual
analisa a ocorrência de homicídios e latrocínios em São Paulo entre 2001 e 2005. Um dos
pontos levantados pela pesquisa é o fato de, a partir de janeiro de 2004, as taxas dos
crimes analisados decresceram em um ritmo muito mais acelerado. Enquanto em um
primeiro momento (janeiro de 2002 a janeiro de 2004) as taxas de homicídio, tentativa de
homicídio e de latrocínio diminuíram 15%, 4,1% e 8,4%, de 2004 a 2006 estes
decréscimos foram de 38,4%, 20,3% e 43.2%, respectivamente. Ou seja, a tendência de
queda observada nos anos anteriores passa a ser muito mais abrupta em um segundo
momento. A explicação proposta pelo IPEA para tal oscilação é a sanção do Estatuto do
Desarmamento, que ocorreu em dezembro de 2003, e impactou os indicadores dos anos
subsequentes. 121

Gráfico 3: Taxa de homicídios e latrocínios no estado de São Paulo entre 2002 e
2006.

O estudo deixa claro que não é só o desarmamento que produziu essa
diminuição, mas sim as inúmeras inovações na gestão de segurança pública ocorrida em
São Paulo. Fato é que a prevalência das armas de fogo é um fator importante, tendo
impacto não só nos homicídios, como também em suicídios. O gráfico a seguir demonstra
muito bem isso, delimitando dois momentos, antes e depois do Estatuto do
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Desarmamento. Tanto a taxa de homicídio, quando a proporção de suicídio por arma de
fogo, diminuíram vertiginosamente, senão vejamos:

Gráfico 4: Taxa de homicídios e proporção de suicídios por PAF no estado de
São Paulo entre 2001 e 2007.

O IPEA aponta, também, que houve um aumento no mesmo período no registro
do crime de lesão corporal, delito que resulta de um conflito interpessoal, em que a
solução para o litígio se dá por meios violentos. É importante analisar que, em tais crimes,
não se deve considerar o emprego de armas de fogo, uma vez que a polícia judiciária
tende a capitular tais agressões como tentativa de homicídio, ou até mesmo homicídio
consumado, tendo em vista o poder de letalidade de tal instrumento. A conclusão do
estudo, é que houve uma substituição em relação aos meios para resolução de conflitos
interpessoais violentos, fazendo com que os indivíduos utilizem de instrumentos menos
letais, como o próprio corpo. Nesse sentido, o gráfico a seguir elucida tal ponto:

Gráfico 5: Crime contra pessoas e lesão corporal dolosa no Estado de São Paulo
entre 2001 e 2007.
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Traçando uma correlação entre a diminuição observada dos casos de homicídios
produzidos por PAF e o aumento de lesões corporais, o estudo estabelece uma relação de
causalidade. A implementação do Estatuto do Desarmamento e a entrega de armas
impactou negativamente no número de homicídios, muitas vezes causados por litígios
interpessoais resolvidos com uma arma de fogo. Os conflitos sociais continuaram a
ocorrer, e com uma presença menor das armas as mortes se transformaram, em muitos
casos, em lesões corporais, o que explica também o aumento observado dos registros de
tal crime.
Outro impacto apontado pelos especialistas é em relação aos casos de
feminicídio. Consoante apontado pelo IPEA122, um estudo realizado nos Estados Unidos
apontou que as armas de fogo é um fator de risco, considerando os casos de homicídios
ocorridos dentro de casa. Ao cruzar tal estudo com os dados disponíveis no Brasil, temos
um cenário preocupante, conforme a tabela:

Tabela 6: Número de homicídios de mulheres dentro e fora das residências e por
arma de fogo – Brasil (2008 – 2018).
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Ao analisar a tabela 6, verificamos que, entre 2013 e 2018, ao mesmo tempo em
que a taxa de homicídio de mulheres fora de casa diminuiu 11,5%, as mortes dentro de
casa aumentaram 8,3%, o que é um indicativo do crescimento de feminicídios. Nesse
mesmo período, o aumento de 25% nos homicídios de mulheres por arma de fogo dentro
das residências, por sua vez, parece refletir o crescimento na difusão de armas, cuja
quantidade aumentou significativamente nos últimos anos.
Além dos aspectos já tratados, a figura da legitima defesa também se inclui
imersa na discussão das armas. A alegação é a de que, como o Estado é insuficiente em
fornecer a segurança para o indivíduo, este deveria ter o direito de ter armas de fogo para
exercer sua segurança pessoal. A problemática desse raciocínio é que ele não se confirma
na realidade. Em estudo recente realizado pelo IBCCRIM, foi demonstrado que uma
vítima de um assalto, quando armada, possui 56% a mais de chances de ser morta do que
a vítima desarmada124. Indo na mesma direção, o Atlas da Violência em 2019 elencou
várias pesquisas, as quais um estudo realizado nos Estados Unidos apontou que, em
bairros onde há mais residências com armas de fogo, apresentam maiores índices de
assalto à residência, demonstrando que uma arma dentro de casa não tem eficácia para
evitar crimes contra a propriedade.125
Por fim, é também observada uma relação entre domicílios com armas de fogo
e suicídio. O Atlas da Violência, novamente, traz estudos que mostram que o risco de
uma pessoa cometer suicídio vivendo em uma casa onde há uma arma é 10,4 vezes maior.
Outro dado é sobre os acidentes com armas de fogo que, apesar de o Brasil ser carente de
tais dados, o Atlas da Violência de 2019 aponta o seguinte indicativo, que pode servir de
parâmetro: Os Estados Unidos registra, por ano, 1.300 mortes e 5.790 internações de
crianças vítimas de acidentes envolvendo armas de fogo.126

4.3. A política armamentista como fator legitimador do alto índice de letalidade
policial
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Um outro aspecto de grande importância é o papel das polícias enquanto
instrumento do Estado em fornecer segurança. Como já debatido, a objetividade da
legislação armamentista é a incolumidade pública, de interesse geral da população. Não
obstante, os discursos armamentistas observados no Brasil se inserem em uma narrativa
ideológica maior, propagada, notadamente, por Jair Bolsonaro, eleito presidente da
república, e Wilson Witzel, eleito governador do Rio de Janeiro. O discurso que
conquistou a presidência do Brasil e o governo do Rio de Janeiro é o que acredita na
violência policial enquanto ferramenta de segurança pública127128.
A escolha pela análise do Rio de Janeiro a nível estadual se dá pelo motivo de,
além do estado servir, muitas vezes, como parâmetro para avaliação dos impactos de
políticas de segurança pública adotadas no Brasil, Wilson Witzel foi eleito com
promessas de campanha parecidas com as de Jair Bolsonaro em relação ao tema aqui
tratado. No programa de governo de Bolsonaro, uma das propostas era a aprovação de
uma “retaguarda jurídica” a partir do uso da excludente de ilicitude, a fim de garantir que
o policial que viesse a matar um suposto criminoso em serviço não tenha que ser
submetido a um processo criminal. Com pensamento semelhante, o programa de governo
do então candidato a governador Wilson Witzel prometia uma “autorização para abate de
criminosos” que estivessem portando armas de fogo de uso restrito, também com base na
legitima defesa. Em consonância com tais políticas, ambos apoiavam a revisão do
Estatuto do Desarmamento e menor restrição do acesso às armas de fogo 129. Com base
em tais premissas, se discutirá aqui os efeitos simbólicos e políticos desse discurso acerca
da segurança pública, que tem como um dos temas centrais a flexibilização da legislação
armamentista, bem como o incentivo ao cidadão comum a se armar.
A sinergia discursiva entre o governo estadual e o federal é fator legitimador de
uma política de alta letalidade das polícias. E, como demonstrado neste capítulo, a difusão
de armas de fogo é capaz de acentuar os números de violência, de modo que, debruçar-se
sobre o estudo de uma polícia violenta, é discutir, em última análise, o comportamento de
uma sociedade violenta. Os argumentos em prol da flexibilização das armas de fogo estão
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inseridos na narrativa ideológica que venceu as eleições em 2018, legitimando a violência
policial como carro-chefe das propostas para a segurança pública. O discurso eleito tem
uma via dupla, de modo que, ao mesmo tempo em que é chancelado por parte da
população que o elegeu, a narrativa política propagada pelo líder também cria
comportamentos de dentro para fora e molda opiniões na sociedade, como Santos, et al
bem apontam:

Em sentido transversal a essa decorrência simbólica, se opera um efeito social
sobre a própria constituição dos cidadãos enquanto agentes políticos. Vladimir
Safatle, ao destrinchar o texto O homem Moisés e a religião monoteísta de
Freud, esclareceu a ideia do criador da psicanálise de que não necessariamente
o representante político é um tipo de expressão corporal do que o povo é e do
que pensa. A partir da frase “o homem Moisés que criou os judeus” (FREUD,
2014, p. 149), foi exposta a possibilidade de um outro movimento, que é aquele
no qual o próprio líder atua para produzir e definir quem são e o que pensam
os próprios sujeitos como agentes políticos (SAFATLE, 2015, p. 127-134).
Nessa linha, a ascensão de um discurso em defesa da letalidade policial entre
representantes políticos deve ser pensado como um movimento político duplo,
tanto de emergência de uma força política baseada na defesa da repressão
policial para determinados tipos de crimes, quanto de afetação capaz de
atravessar e formatar o que o cidadão pensa e advoga em tema de segurança
pública e de uso de força letal pela polícia.130

Nesse aspecto, a legitimação da violência policial remonta à própria criação das
policias no Brasil, como alude Soares131. O modus operandi da atuação policial, pautado
na agressividade e no arbítrio, é uma herança da ditadura militar, mas que também remete
ao nascimento da polícia, ainda no Brasil Imperial. Lima132 corrobora com tal ponto,
afirmando que há uma “cultura policial”, um ethos militar que insere indivíduos das
instituições de segurança em uma lógica de extermínio, agressão e captura do inimigo.
Para o autor, essa noção é passada de membro a membro dessas instituições, constituindo
uma tradição onde a legalidade não ocupa o espaço de parâmetro entre o certo e o errado,
de modo que os indivíduos ali inseridos se sentem no papel institucional de torturar,
executar sumariamente e deter ilegalmente, desde que seja em prol do “combate ao
crime”. Desse modo, o ethos militar favorece uma lógica de combate em detrimento da
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administração de conflitos, fazendo imergir, individualmente em cada agente de
segurança, um ideário de estado de guerra constante no qual o cidadão é um inimigo.
Essa percepção da cultura policial nos leva até a concepção bélica de segurança
pública, que tem o lobby armamentista como uma das figuras centrais da narrativa, que
não só legitima essa cultura policial, como a amplia ao cidadão comum. Como Safatle
bem aponta, tal discurso construiu ao longo da história, um “corpo político paranoico”,
que passou a nortear as escolhas políticas a partir do medo. O ethos militar perpassa as
barreiras das corporações policiais e atinge boa parte do brasileiro médio, que elegeu um
projeto político que também o insere nessa lógica violenta. A busca pelo acesso às armas
de fogo transforma o papel do cidadão médio: de legitimador passivo da violência para
um sujeito ativo dentro desse modelo de segurança pública letal.
Os efeitos práticos dessa lógica não foram inaugurados com Witzel e Bolsonaro
em 2019. Já em 2018, o então presidente Michel Temer decretou uma Intervenção Federal
na área da segurança pública no Rio de Janeiro, com o intuito de combater o “grave
comprometimento da ordem pública”. A eficácia da operação é contestada, uma vez que,
pode-se dizer, que o custo em vidas não compensou as melhorias tímidas nos índices de
criminalidade. Santos, et al trazem um levantamento acerca dos números da violência
enquanto esteve em vigência a Intervenção Federal no RJ, como se vê:

Os números mostram uma priorização, por parte da Intervenção Federal, à
proteção da propriedade, já que durante o ano de 2018 houve uma queda efetiva
apenas dos crimes de roubo de carga, com uma diminuição de 15,3% em
relação ao ano de 2017. A média anual de mortes violentas (homicídios
dolosos, latrocínios, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção
de agentes do Estado) no Estado do Rio de Janeiro nos três anos anteriores
ficou em torno de 6 mil. Durante fevereiro e novembro de 2018 morreram
violentamente no Estado 6.041 pessoas, uma redução de 1,7% em relação ao
mesmo intervalo no ano de 2017. Foram registrados 109.952 roubos de rua,
um aumento de 0,8% em comparação com o mesmo período em 2017. Em
compensação, 1.287 pessoas foram mortas por intervenção de agentes do
Estado, o que significou um aumento de 36,3% em comparação com o ano de
2017. Foram registrados 8.193 tiroteios, um aumento de 56% em relação ao
mesmo intervalo no ano de 2017. Também foram contabilizadas: a morte de
103 agentes do Estado; o ferimento intencional de 1.090 pessoas, a ocorrência
de 53 chacinas, que resultaram em 213 mortes; a apreensão de 1,3% a mais de
armas de fogo que no mesmo período do ano de 2017 (NUNES, 2019, p. 411). 133
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Em 2019, com a implementação prática do discurso político de Witzel, o Rio de
Janeiro apresentou aumento em relação às mortes por intervenções de agentes do Estado
entre os meses de janeiro e dezembro de 2019. Os números são do Instituto de Segurança
Pública do Rio de Janeiro, os quais apontam que, no ano de 2019, foram registradas 1.814
mortes por intervenção de agentes do Estado, com um aumento absoluto de 280 mortes
(18,3%) em relação ao mesmo período observado em 2018, que registrou 1.534 mortes.
Cumpre salientar que 2018 já foi marcado por relevante aumento em tal indicativo, em
função da Intervenção Federal, como bem explicitado logo acima. O ano de 2019 também
registrou o maior número de mortes por agentes de segurança desde 2003, ano em que o
ISPRJ começou a registrar os dados estatísticos no estado do RJ. Essas 1.814 mortes
representaram 31% do total de homicídios intencionais registrados no Rio de Janeiro em
2019.
Após elencar tais dados e elementos sobre a letalidade da polícia do Rio de
Janeiro, é imperioso destacar, novamente, o impacto dos discursos e seus efeitos
simbólicos. Se percebe que a sinergia aqui apontada entre as narrativas estadual e federal
produziu, na prática, uma alteração do agir policial, e aponta para alterar também o
comportamento do cidadão médio com a difusão cada vez maior das armas de fogo. Como
bem apontado por Souza, et al, se consolidará, de maneira nova no país, “um arranjo cada
vez mais arquitetado entre polícia, governo e sociedade, [...] onde a ação de matar o
‘bandido’ ganha o sentido simultâneo de reação dos órgãos de segurança, materialização
da decisão política do governo e desejo do povo”.134

5. CONCLUSÃO

O presente escrito buscou elencar uma série de dados que visam auxiliar no
debate acerca das armas de fogo no Brasil. Restou demonstrado que a matéria é
controvertida, se fazendo necessária uma presença forte de estudos voltados para a
compreensão da problemática, a fim de subsidiar decisões corretas no âmbito de políticas
públicas de segurança.
Operou o presente trabalho, em um momento inicial, sob a ótica da figura do
Estado enquanto monopolizador da força, contestando se o acesso às armas tem
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consonância com a concepção moderna de Estado, bem como se está de acordo com a
Constituição Federal. Tem-se que, observando os autores elencados, em muitas vezes o
Estado pode restringir e flexibilizar liberdades individuais conforme lhe for conveniente.
O cerne da questão se encontra no conceito de bem comum, pautado pelo princípio
constitucional da razoabilidade, que é capaz de legitimar o arbítrio das escolhas
legislativas do Estado. Tendo o Estado a receptividade em relação ao direito de o cidadão
médio ter uma arma de fogo, o âmbito da discussão se concentra, então, no princípio da
razoabilidade.
Nesse sentido, observa-se que também é completamente legítimo o cerceamento
da liberdade individual, ao passo em que é vedado o acesso às armas de fogo, uma vez
que, sendo observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se a proibição
de algo passa a ser producente, o arbítrio da vontade estatal se impõe, sendo observados
todos os ditames legislativos de um Estado Democrático de Direito, além de direitos
fundamentais elementares como a dignidade da pessoa humana.
Partindo desse pressuposto, se analisou no segundo capítulo que o Brasil
flexibilizou e restringiu o acesso às armas de fogo quando lhe foi conveniente. A
Constituição de 1988 toma o lugar de um regime autoritário pautado na força, se
preocupando em limitar a atuação do Estado em diversos momentos, como foi discorrido
no primeiro capítulo na análise dos “direitos de defesa”. Nesse aspecto, a Carta Magna
comporta tanto a flexibilização quanto a proibição em relação às armas para cidadãos
comuns. Ela nos fornece os parâmetros necessários para que o legislador, a partir do
devido processo legislativo, verse sobre tal questão.
Conforme exposto no segundo capítulo, o mundo viveu, no fim da década de 80
e início de 90, uma explosão de homicídios por arma de fogo. Diversas reuniões da ONU
discutiram sobre tal questão, que deu origem a uma tendência desarmamentista na maioria
dos países, incluindo o Brasil. É a partir desse contexto que surgiu a Lei nº 9.437/97, que
criou o SINARM, abrindo portas para que, em 2003, fosse promulgado o Estatuto de
Desarmamento, uma nova lei que aperfeiçoava a anterior e corrigia alguns erros.
Nesse sentido, a legitimidade do novo ordenamento se impôs, uma vez que foi
aprovada com o devido processo legislativo e com grande participação popular. O
assunto, inclusive, foi submetido a um referendo sobre a proibição ou não da
comercialização das armas de fogo. Assim, o Brasil inaugurou uma tendência
proibicionista em relação à matéria. Contudo, com base nos índices alarmantes de
violência, o lobby armamentista, capitaneado pela “bancada da bala”, passou a contestar
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tal lei. O Estatuto do Desarmamento, então, passou a ser alvo de vários projetos de Lei
que ensejavam sua revogação, e, com a edição de decretos, acabou por ser cada vez mais
flexibilizado.
Tal narrativa culmina no corrente momento do país, que tem como plano de
governo a flexibilização do acesso e revogação do Estatuto do Desarmamento. Como
explicitado no segundo capítulo, conclui-se aqui que o governo eleito não possuiu o
necessário rigor técnico ao se tratar da temática, dados os tantos atos normativos editados
e logo depois revogados. Tais tentativas também são alvo de crítica de vários setores do
legislativo brasileiro, bem como do Ministério Público Federal e da Procuradoria Geral
da República. Entendemos, também, que tais alterações são eivadas de ilegitimidade, uma
vez que maculam os ideários buscados pelo Estatuto do Desarmamento, bem como visam
descaracterizar uma lei promulgada democraticamente e submetida ao devido processo
legislativo, usando de atos do executivo para tal.
Decerto, as mudanças legislativas em relação às armas impactaram nos
indicativos de violência do país. O conjunto de dados apresentados no capítulo 3
demonstrou que é possível traçar uma relação de causalidade entre uma maior presença
de armas de fogo na sociedade e o aumento da criminalidade. Se observou, também, que
o Estatuto do Desarmamento conseguiu frear a escalada de mortes no Brasil, bem como
serviu de mecanismo importante para a redução de homicídios em alguns estados, como
São Paulo, que apresentou políticas fortes de desarmamento. Nesse mesmo sentido, foram
apresentados outros estudos indicando uma grande tendência de aumento de suicídios e
mortes derivadas de acidentes quando se há uma grande quantidade de armas na
sociedade.
A nossa conclusão, em relação a esse aspecto, é a mesma do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA135, que traz levantamentos anuais em relação à violência no
Brasil: Mais armas, significa mais crimes.
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