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ESTATUTO DO DESARMAMENTO E SEUS REFLEXOS NA SOCIEDADE 

 

RESUMO - O Trabalho de Conclusão de Curso utilizou o método hipotético dedutivo para 

aferir a violação do princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana em sentido 

estrito, por meio da Lei que instituiu o desarmamento da população, utilizando em especial a 

proibição do comércio de armas de fogo e munição ou rigor excessivo de lei que resulte em 

efeito análogo. Após pesquisa e avaliação de diversos casos, concluiu-se que a lei de 

desarmamento da população trouxe significativo prejuízo a sociedade por não garantir 

segurança pública e jurídica aflorando a violência e a criminalidade no decorrer dos anos de 

sua vigência.  
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STATUS OF DISARMAMENT AND ITS REFLECTIONS IN SOCIETY 

 

ABSTRACT - The Course Conclusion Work utilized the hypothetical deductive method to 

gauge the violation of the constitutional principle of the Dignity of the Human Person in a 

strict sense, through the Law that instituted the disarmament of the population, using in 

particular the prohibition of the trade of firearms and ammunition or excessive stringency of 

law resulting in a similar effect. After investigating and evaluating several cases, it was 

concluded that the law on the disarmament of the population brought a significant loss to the 

society for not guaranteeing public and legal security outlining violence and crime over the 

years of its validity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A  Lei 10.826/03 Estatuto do Desarmamento foi instituído com a premissa de proibir o 

comércio de arma de fogo e munição ao cidadão civil restringindo direitos sob o argumento 

de minimizar a criminalidade e homicídios em nosso país. 

 Contudo, o objetivo de desarmar a população e dificultar a posse e o porte de armas, 

denota-se no decorrer dos anos grande prejuízo a sociedade com a falta de segurança pública e 

jurídica. 

 Percebe-se que os direitos constitucionais na roupagem de direitos fundamentais 

voltados a segurança, liberdade e a vida, bem como o direito de legítima defesa não foram 

considerados ao ser instituída a Lei do Estatuto do Desarmamento em 2003. 

 A pesquisa utiliza-se do método hipotético dedutivo e tem como principal objetivo 

analisar a Lei 10.826/03 Estatuto do Desarmamento e seus reflexos para a sociedade 

brasileira. 

 No primeiro capítulo aborda-se a dignidade da pessoa humana como valor supremo da 

Constituição Federal que reconhece a pessoa como titular de direitos e garantias para uma 

vida digna de existência.  

 Neste sentido, esclarece a Carta Magna que a conduta humana esta intimamente 

conectada com o sistema normativo, para tutelar direitos fundamentais do homem, suas 

garantias e regras básicas da ordem econômica e social.  

No que se refere a liberdade pessoal encontras-se o reconhecimento e proteção a 

identidade pessoal (psíquica e intelectual), privacidade, intimidade, honra e segurança 

vinculadas à dignidade da pessoa. Logo, o direito a segurança faz parte do conjunto de 

direitos e princípios fundamentais no bojo da Constituição Federal de 1988 e possibilita aos 

cidadãos o pleno exercício do direito de auto-defesa de seus bens corpóreos e incorpóreos. 

O segundo capítulo cuida de analisar a Lei 10.826/03 Estatuto do Desarmamento e seu 

propósito de induzir as pessoas à acreditarem no aumento de criminalidade pelo uso e porte 

das armas de fogo. 

Contudo, no decorrer deste capítulo pode-se observar que o Estatuto do 

Desarmamento em sua premissa inicial de diminuir a violência, com o passar dos anos 

evidenciam-se os dados apresentados com crescente aumento dos índices de criminalidade, 

não atingindo seu objetivo de redução palpável e mensurável por meio do desarmamento da 

população e demais restrições as armas legais no Brasil. 
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O terceiro capítulo discorre sobre os reflexos do Estatuto do Desarmamento para a 

sociedade e a imposição ao poder público para um cenário inapropriado de condições 

mínimas de prestar ao cidadão, a necessária proteção constitucional a si e a sua família, 

convivendo o povo diariamente com a intranquilidade e temor de que a qualquer momento ser 

molestados, assaltados, sequestrados, ou sujeita a qualquer outro tipo de humilhação, por obra 

de marginais, delinquentes e bandidos armados. Por outro, lado neste capítulo demonstra-se 

também os defensores da referida Lei e números de vidas poupadas pela instituição do 

Estatuto do Desarmamento. 

Assim sendo, a leitura das pesquisas a partir da crítica da própria metodologia 

aplicada, no presente trabalho de conclusão de curso busca discutir as respectivas conclusões, 

sem desconsiderar a possibilidade de outras, pois não é intenção exaurir toda a matéria sobre 

o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO VALOR SUPREMO DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A Constituição Federal de 1988 empreendeu esforços para que o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana possa assegurar qualidade intrínseca e irrenunciável, 

constituindo-se elementos que qualifica a pessoa como titular de pretensões que garantam 

condições dignas de existência. 

Esclarece Silva (2002, p. 33) que o Direito denota-se como fenômeno histórico 

cultural por meio de uma realidade ordenada da conduta a estabelecer uma conexão de 

sentidos com o sistema normativo. Desta forma, cabe ao Estado tutelar condições mínimas 

Neste sentido, o Direito Constitucional por intermédio de suas normas impõem ordens 

baseadas em harmonia e a vida em grupo, onde as demais disciplinas jurídicas centram seu 

ponto de apoio.  

O objeto do Direito Constitucional tem como premissa a constituição política do 

Estado, assim cabe ao Direito Constitucional o estudo de forma sistemática das normas que 

integram a constituição do Estado. Contudo, o conhecimento se faz sobre determinado objeto, 

constituído por normas fundamentais da organização do Estado a demonstrar estrutura do 

Estado, forma de governo, modo de aquisição e exercício do poder, seus órgãos e limites de 

atuação, direitos fundamentais do homem, suas garantias e regras básicas da ordem 

econômica e social (SILVA, 2002, p. 34). 

 Na visão do autor, esse estudo sistematizado não possui característica de mera 

exposição do conteúdo das normas e regras fundamentais, consiste na investigação de seu 

valor e sua eficácia a envolver critérios de interpretação correlacionados a esquemas 

normativos escritos ou costumeiros voltados a dinâmica sociocultural que os norteia. 

A supremacia da Constituição Federal ocorre por ser lei fundamental e suprema do 

Estado brasileiro onde confere poderes e competências governamentais a subordinar as 

esferas do governo federal, estadual, municipal e Distrito Federal de forma expressa ou 

implícita por suas normas positivas. Assim, todas as normas que integram o ordenamento 

jurídico nacional só serão válidas se estiverem amoldadas as normas da Constituição Federal 

(SILVA, 2002, p. 46). 

A Dignidade da Pessoa Humana encontra-se amparada no art. 1º, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988 que a compreende como um direito humano balizado por 

principio e valor objetivo, impondo ao Estado sua proteção e reconhecimento de tal direito 

(SARLET, 2009, p. 185). 
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O valor supremo que a Constituição Federal atribui a Dignidade da Pessoa Humana 

dar-se-á por referi-la como um princípio jurídico, acompanhada por características de seu 

portador na forma da pessoa natural com capacidade de ser destinatário de direitos e deveres. 

 Sarlet (2009, p. 194) evidencia que a capacidade de ser destinatário de direitos e 

deveres denomina o ser como um sujeito de direito, por possuir a maior dignidade que o 

Direito pode lhe proporcionar. Desta forma, o direito que a dignidade humana proporciona é o 

da reivindicação do reconhecimento da capacidade jurídica de cada ser humano, que se torna 

satisfeita a medida que o individuo utiliza-se de tal condição da atribuição de direitos e não 

mero objeto de direitos. 

 Ademais, esse direito possui o condão de ser juridicamente reivindicado e satisfeito ao 

mesmo tempo que o remete a condição de direito fundamental, onde todos os seres humanos 

devem ser tratados como sujeitos de direito. Portanto, tal direito não necessita e não deve ser 

ponderado com outros valores e direitos, todavia,  torna-se absoluto, ou seja, ninguém pode 

ser “mais” ou menos” sujeito de direito (SARLET, 2009). 

 Por conseguinte, à medida que a Constituição Federal afirma que a dignidade humana 

é inviolável, indubitavelmente, exige seu respeito e sua proteção impondo ao Estado 

obrigações a garantir mais direitos aos indivíduos contra tratamento desumano ou degradante. 

 Para Sarlet (2010, p. 75), o constituinte de 1988 reconheceu categoricamente que o 

Estado existe em função da pessoa humana, ou seja, no momento que a dignidade é elevada à 

condição de princípio constitucional estruturante e fundamento do Estado Democrático de 

Direito atribui ao Estado a função de garantir e promover a dignidade das pessoas individual e 

coletivamente consideradas. 

 Afirma o autor, que a qualificação de dignidade de pessoa humana como principio 

fundamental prevista no Art. 1º. Inciso III, da Carta Magna não contem apenas caráter de 

cunho ético e moral, mas constitui-se norma jurídica positivada com status constitucional 

formal e material a remetê-la a condição de valor jurídico fundamental da comunidade, 

momento que justifica e anima a própria existência de um ordenamento jurídico como valor 

fonte a assumir preponderância sobre os demais princípios.  

 Esclarece Sarlet (2010, p. 98), a dignidade humana repousa na autonomia pessoal na 

capacidade de liberdade que o ser humano possui de formatar sua própria existência e ser, ou 

seja, sujeito de direitos com personalidade jurídica acompanhadas por previsão de 

instrumentos jurídicos destinados à defesa das refrações essenciais da personalidade humana a 

ser garantida por parte do Estado. 
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 Neste prisma, a liberdade pessoal abarca entre outras dimensões o reconhecimento e 

proteção a identidade pessoal (psíquica e intelectual), privacidade, intimidade, honra e 

segurança vinculadas à dignidade da pessoa. 

 Aduz Sarlet (2010, p. 100) a relevância do direito geral de igualdade ancorado na 

Dignidade da Pessoa Humana ao declarar que todos os seres humanos são iguais em 

dignidade e direitos, como pressuposto essencial para o respeito da dignidade humana a 

garantir a não submissão a tratamentos discriminatórios e arbitrários e a manutenção da 

integridade física e emocional. 

 Reza o autor, que a noção de conceber a dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República significa admitir que o Estado brasileiro se constrói a partir deste 

com propósito de serví-lo e de propiciar condições materiais mínimas para alcançar a 

dignidade. 

  Sustenta Grossi (2010, p.5) que a Constituição Federal de 1988 apesar da rigidez de 

suas normas com caráter interpretativas, retorna a articulação legitima da validez e efetividade 

a apropriar-se da interação social dos fatos concretos em consonância com dinamismo da 

sociedade na qual o direito deve amoldar-se. 

 Logo, ocorre a ligação entre direito e civilização com capacidade renovada para se 

tratar de forma critica o legislador e o seus produtos. Desta forma, torna-se claro a interação 

das leis com outras fontes do universo jurídico com amplas fronteiras como elemento 

fundamental para que o Estado possa se voltar à pessoa humana e lhe proporcionar o alcance 

de direitos constitucionalmente reservados. 

 Assevera  Sarlet (2009, p.60) no que tange a dignidade humana: 

 

(...) a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade , implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos  

 

 A lição de Nascimento (2008, p. 388) destaca que: 

 

A dignidade é um valor subjacente a numerosas regras de direito. A 

proibição de toda ofensa à dignidade da pessoa é uma questão de respeito ao 
ser humano, o que leva o direito positivo a protegê-la, a garanti-la e a vedar 
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atos que podem de algum modo levar à sua violação, inclusive na esfera dos 
direitos sociais.  

 

Ao pensar em “dignidade humana” deve-se situá-lo no espaço e temporalmente e, aqui 

cita-se o primeiro parágrafo do preâmbulo da Constituição Federal que reza “reconhecimento 

da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e 

inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo” e que se normatiza 

logo no primeiro artigo desta Carta Universal: “todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos (...)”. 

 O direito tem por objetivo precípuo alcançar o bem comum, ajudando a construir 

uma sociedade mais justa e mais igualitária. A dignidade humana, portanto, é anterior e 

hierarquicamente superior a qualquer outro direito estabelecido constitucuionalmente, uma 

vez que, a própria razão de existir do Estado é assegurar dignidade da pessoa humana. 

Trata-se, de um atributo intrínseco da essência da pessoa humana, superior a qualquer 

preço, e que não comporta qualquer substituição equivalente. É um dado preexistente, tal 

como o próprio ser humano. 

A dignidade, no texto constitucional artigo 1º, inciso II, situa-se antes de valores do 

trabalho, e da livre iniciativa, uma vez que sua função é realizar os valores fundamentais da 

pessoa humana, pois é sobre esses valores que se constrói o Estado brasileiro, cabendo ao 

Estado propiciar as condições materiais mínimas para que essa dignidade se efetive 

concretamente na vida de seus cidadãos. 

 O constituinte pátrio, sob essa perspectiva, buscou então estruturar a dignidade da 

pessoa humana de modo a conferir plena objetividade normativa, projetando essa mesma 

dignidade acima de todo o sistema jurídico. 

 

(...) o constituinte não se preocupou apenas com a positivação deste "valor 
fonte" do pensamento ocidental, buscou acima de tudo estruturar a dignidade 
da pessoa humana de forma a lhe atribuir plena normatividade, projetando-a 
por todo sistema político, jurídico e social instituído. Não por acaso atribuiu 
ao princípio a função de base, alicerce, fundamento mesmo da República e 
do Estado Democrático de Direito em que ela se constitui um princípio 
fundamental. (MARTINS, 2003, p. 51). 

 

A inclusão expressa da dignidade humana na Constituição pátria traduz a busca efetiva 

e concreta de tornar a existência digna seu fundamento e finalidade. 
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 A esse respeito, Flademir Jerônimo Belinati Martins (2003, p.62) ilustra: “quando 

analisamos a Constituição Brasileira percebemos que o valor fonte do nosso sistema 

constitucional radica da dignidade da pessoa humana”, ou ainda: 

 

(...) a dignidade da pessoa humana, enquanto valor fonte do sistema 
constitucional condiciona a interpretação e aplicação de todo o texto, 
conferindo unidade axiológico-normativa aos diversos dispositivos 
constitucionais, que muitas vezes se encontram sem relação aparente e até 
mesmo em franca contradição. 

 

 O autor ainda destaca que: “Enquanto valor inserto em princípio fundamental a 

dignidade da pessoa humana serve de parâmetro para a aplicação, interpretação e integração 

de todo o ordenamento jurídico, o que ressalta seu caráter instrumental” (MARTINS, 2003, 

p.62). 

 Em resumo, toda ação estatal é direcionada para a realização da pessoa humana. Essa 

ação do Estado se dá por meio exclusivo de seus órgãos e atos administrativos e 

estabelecendo políticas públicas cujo fim precípuo é a felicidade e a realização integral do 

homem. 

 

1.1.  Dos direitos fundamentais relativos a dignidade da pessoa humana 

 

A Constituição da República de 1988 é considerada um marco em razão de 

consagração dos direitos fundamentais e proteção ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Neste sentido,  a ordem econômica deve garantir o processo econômico e orientar para 

o bem estar e justiça social. Porém, a ordem social deve visar diretamente o processo 

econômico, visto que, os valores sociais são valores meio e os sociais valores fim. 

Relevante também é enfatizar que o conjunto de objetivos fundamentais expressos no 

artigo 3º da Constituição Federal, permite constatar que o texto constitucional é um dos 

pilares para a efetivação do princípio da dignidade humana, capaz de promover a liberdade e 

autonomia do indivíduo, a busca de sua existência digna (SANTOS; GOMES, 2012). 

Ainda na visão de Almeida (2012), os valores constitucionais será o método para 

resolver conflitos existentes dos princípios normativos em cada caso concreto e valer-se-á do 

princípio da proporcionalidade e de seus subprincípios da necessidade, da adequação e da 

proporcionalidade, bem como do princípio da razoabilidade. 
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Soares (2012, 113) menciona que os direitos fundamentais são aqueles positivados nas 

Constituições, nas leis e nos tratados internacionais, ou seja, quando reconhecidos pelas 

autoridades legislativas, tanto no interior do Estado quanto no plano internacional. 

No entendimento da autora, os direitos fundamentais passaram na ordem institucional 

e manifestam-se em três gerações, no qual constam no Título da Carta Magna, os Direitos e 

Garantias Fundamentais, subdivididos em cinco capítulos.  

 Ressalta ainda, que no primeiro capítulo, estão dispostos direitos fundamentais e 

coletivos, direitos estes que se referem à vida, á igualdade, á dignidade, à segurança, á honra, 

à liberdade e à propriedade, todos positivados no artigo 5º. 

 O segundo capítulo discorre sobre os direitos sociais, dispostos no artigo 6º, no qual 

guarda relação direta com as diretrizes do Estado Social de Direito, que resguarda direitos 

relativos à educação, saúde, trabalho, previdência social, lazer, segurança, proteção à 

maternidade, à infância e assistência aos desamparados. 

Todavia para Soares (2012), a doutrina tradicional sustenta que os direitos de primeira 

geração são os direitos de defesa do indivíduo perante o Estado, ou seja, impedir interferência 

estatal na vida do cidadão. 

 Afirma Soares (2012, 151), que há uma duplicidade de significado de eficácia dos 

direitos fundamentais. De acordo com o autor, a partir da análise do artigo 5º, § 1, da 

Constituição Federal, há um sentido negativo ao que se refere na esfera de disponibilidade do 

Poder Público, bem como, um sentido positivo, ao verificar a obrigação dos órgãos estatais 

em promoverem a concretização dos direitos fundamentais. 

 Notadamente, os direitos fundamentais de primeira dimensão estão ligados aos 

direitos de liberdade, proteção dos bens jurídicos da vida, e propriedade. Contemplam, 

portanto, liberdades individuais de modo a limitar a o poder do Estado e de forma evidente 

foram os primeiros direitos a ganharem estabilidade jurídica, razão pela qual possuem o status 

de direito de primeira geração. Desta forma, os direitos fundamentais de segunda geração são 

os direitos sociais, culturais e econômicos, nos quais reclama do Estado a materialização dos 

direitos alcançados de forma abstrata mediante ações concretas, denominados direitos de 

prestação e decorrentes dos direitos de primeira geração. 

Ressalta Soares (2012, p. 201), que o complemento necessário à verdadeira efetividade 

dos direitos à liberdade e igualdade, nasceram os direitos de terceira geração, sustentados pela 

ideia de coletividade. Considerados direitos fundamentais relacionados à proteção coletiva, à 

paz, ao desenvolvimento, à comunicação, ao meio ambiente. Vale destacar, que sua 

titularidade, muitas vezes, é coletiva, difusa ou indeterminada. 
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Para Sarlet (2010, p. 58), o preceito fundamental explicita um conteúdo ético e moral, 

constituindo uma norma jurídica positivada, o qual engloba status constitucional formal e 

material com eficácia, obtendo valor jurídico fundamental da comunidade. 

Cabe ressaltar, que a Constituição Federal em seu artigo 5º, caput, dispõe que todos 

são iguais perante a lei, garantindo a todos os residentes no país brasileiros ou não a 

inviolabilidade do direito a vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. 

Segundo Silva (2002, p. 155), ao ordenamento jurídico não cabe delimitar conteúdo ou 

avaliar a dignidade humana, dispõe este sobre tutela, liberdades e garantia que assegurem a 

dignidade. 

Para Silva (2002, p. 189) o Art. 5º da Constituição Federal de 1988 arrola direitos e 

deveres individuais e coletivos, não mencionando garantias dos direitos individuais que se 

encontram implícitos na Carta Magna a estabelecer que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza. 

Prossegue o autor, ao que se refere a direitos e garantias assegurados às pessoas 

físicas, ao indivíduo permeando a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à 

segurança e a à propriedade. Assim os direitos que se referem à segurança incluem-se no 

campo das garantias individuais com caráter implícito de direito fundamental do indivíduo. 

De acordo com Silva (2002, p. 196) o direito à vida no texto constitucional não 

considera apenas o sentido biológico, mas sua acepção biográfica, ou seja, todo ser dotado de 

vida é indivíduo que integra-se de elementos materiais compreendidos como físicos e 

psíquicos. 

A vida no conteúdo de seu conceito envolve o direito á dignidade da pessoa humana, o 

direito à privacidade, à integridade físico-corporal, à integridade moral e de forma especial o 

direito à existência. 

Enfatiza (SILVA, 2002), o respeito à vida humana é há um tempo uma das maiores 

ideias de nossa civilização, assim ninguém terá o direito de dispor da própria vida ou da de 

outrem.  

Logo, o direito à existência que consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de 

defender a própria vida, de permanecer vivo. Consiste no direito de não ter interrompido o 

processo vital senão pela morte espontânea e inevitável. 

Notadamente, o direito à vida encontra-se assegurado por legislação penal com a 

missão de punir todas as formas de interrupção violenta do processo vital. Por esta razão que 

se considera legitima defesa contra qualquer agressão à vida, bem como se reputa legitimo até 

mesmo tirar a vida de outem em estado de necessidade da salvação da própria vida. 
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 Aduz Silva (2002, p.198) sobre o direito à integridade física com fulcro as agressões 

ao corpo humano considerado um modo de agredir a vida. Neste sentido, a integridade físico-

corporal constitui um bem vital e revela-se um direito fundamental do indivíduo, momento 

em que as lesões corporais são punidas pela legislação penal, onde pessoas que as provocam 

ficam sujeitas as penas das leis. 

 Contudo, a vida humana não é apenas um conjunto de elementos materiais integram-se 

neste campo elementos imateriais como a moral. A Carta Magna atribui atenção à moral como 

valor ético-social da pessoa e da família, mas realçou o valor da moral individual tornando-a 

um bem indenizável que abarca a honra da pessoa, o bom nome, a fama, a reputação que 

integram a vida humana como dimensão imaterial e quando violadas merece atenção especial 

do Estado por assumir feição de direito fundamental. 

 Segundo Silva (2002, p. 202) especial atenção deve ser desprendida para casos de 

tortura em que envolve procedimentos destinados a forçar por meio de coerção física e moral, 

a vontade de outro sujeito sobre a vítima. Esta prática está expressamente condenada pelo 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988 a discorrer segundo o qual “ninguém será 

submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degrante” explicitando que a lei considera a 

prática de tortura crime inafiançável e insuscetível de graça, por eles respondendo mandantes 

e executores. Deste modo, a tortura não é só crime contra o direito à vida, uma vez, que atinge 

o ser humano em todas suas esferas e dimensões, e a humanidade como um todo. 

 Ao que se refere ao direito à privacidade declara a Constituição Federal de 1988, a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Considerados valores humanos à 

condição de direito individual atrelado ao direito conexo à vida. 

 Pontua-se que o espectro genérico envolve todas as manifestações da esfera íntima, 

privada e da personalidade, denominadas como direito à privacidade que englobam um 

conjunto de informações acerca do indivíduo que poderá ou não ser propagada, porém, 

quando violada merece imediata atuação do Estado por ser considerada como direito 

fundamental do ser humano. 

 Reza Silva (2002, p. 205) sobre o direito à intimidade considerada sinônimo do direito 

à privacidade, contudo, a distinção se faz presente no art. 5º, inciso X, da Carta Magna que 

discorre sobre as manifestações voltadas á honra, imagem das pessoas, portanto, passíveis de 

serem violadas e necessitarem da tutela penal como formas de direito à segurança pessoal. 

 Ademais, a violação da privacidade encontra no texto constitucional amparo onde tais 

violações estendem-se a constituir ilícitos penais, porém, a Carta magna explicita em 
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assegurar ao lesado direito a indenização por dano material e moral decorrentes de violação à 

intimidade, da vida privada, da honra constituídas do direito à privacidade. 

 Afirma Rabelo (2011, p. 63) os direitos fundamentais servem de balizas ao legislador, 

que o devem guiar na atividade legislativa, devendo eles sempre estar atento à balança, 

pesando os benefícios e prejuízos na criação da lei em vista de cada direito. 

 Segundo o autor, ao se falar em proibir por lei o comércio de armas de fogo e, 

consequentemente, impedir a população de possuir e portar uma arma para defesa está o 

legislador tolhendo uma parte da liberdade da população, em prejuízo ao direito fundamental 

à liberdade.  

Para RABELO, 2011 sempre que o legislador edita uma lei, seja ela proibitiva ou 

regulamentadora, estar-se-á retirando ou limitando uma parte de nossa liberdade, sem que 

necessariamente haja a violação a esse direito fundamental e acarrete na inconstitucionalidade 

da lei. Isso porque nenhum direito é absoluto, ainda que se revista da qualidade de 

fundamental, podendo ser preterido em favor de outro mais relevante, o que sempre 

dependerá das peculiaridades do caso concreto. 

De acordo com o autor, antes de se promulgar uma lei proibitiva, que cerceie a 

liberdade do indivíduo, deve ser analisada se a proibição afeta direitos fundamentais 

expressos e decorrentes da constituição e de sua principiologia decorrente, se há e quais serão 

os eventuais prejuízos à sociedade e, quando existirem, mensurar o grau em que se 

apresentam. 

Deste modo, o Estado não pode criar normas livremente ou desvinculadas da 

constituição e dos preceitos fundamentais e direitos fundamentais expressos e decorrentes 

dela, atentando-se para a principiologia de direitos, sob pena de torná-las inconstitucionais. 

Sustenta Rabelo (2011, p. 68) a eficiência da norma para atingir seu fim deve estar 

ligada aos requisitos de adequação com as exigências de adequação entre meios e fins para 

atingir seus propósitos, da necessidade voltada a atender a resolução de determinados 

problemas com o mínimo de dano a sociedade e da proporcionalidade voltados a trazer mais 

benefícios do que prejuízos à sociedade. 

Como pode ser observado, os direitos fundamentais representam elementos de suma 

importância para eficácia das normas vigentes, a garantir sua constitucionalidade e tutelar os 

direitos individuais e coletivos de uma sociedade. 

 

1.2.  Dos princípios fundamentais 
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 Para Bonavides (2002, p. 230) o vocábulo princípio refere-se a normas providas de 

alto grau de indeterminação que requerem concretização por via interpretativa, sem a qual não 

seriam suscetíveis de aplicabilidade aos casos concretos, contudo, os princípios uma vez 

constitucionalizados tornam-se a chave de todo o sistema normativo. 

 Neste prisma, a juridicidade dos princípios envolve três fases: a jus naturalista, a 

positivista e a pós-positivista. 

 A fase naturalista considera que os princípios habitam esfera por inteiro abstrata e sua 

normatividade vista como duvidosa repousa no reconhecimento de sua dimensão ético-

valorativa dos postulados de justiça com normas estabelecidas pela razão derivadas da lei 

divina e humana. 

 Logo, o positivismo surge forte, dominante, imperial substituindo a ideia do Direito 

Natural a inferir-se sobre as simples normas particulares com princípios de justiça 

constitutivos de um Direito ideal extraídos do ordenamento jurídico com fulcro em Princípios 

Gerais do Direito. 

 A fase jus positivista dos princípios compreende os princípios com base nos Códigos 

como fonte normativa a permitir segurança jurídica à sociedade, estender sua eficácia e 

impedir o vazio normativo. 

 Ressalta Bonavides, (2002, p. 237) que o pós-positivismo aflora as novas 

Constituições promulgadas acentuando-se os princípios, convertidos como direcionadores 

para os sistemas constitucionais. 

 Silva (2002, p.104) aduz sobre os Fundamentos do Estado brasileiro com fulcro na 

soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na 

livre iniciativa e no pluralismo político. 

 Em sua visão, a soberania torna-se fundamento do Estado com poder politico supremo 

e independente sem vínculo de ordem interna e sem obrigação de acatar regras que não sejam 

voluntárias e aceitas em pé de igualdade com poderes supremos de outros povos. A cidadania 

compreende o reconhecimento do indivíduo como pessoa integrada na sociedade, ou seja, a 

vontade do Estado se encontra submetida à vontade popular. 

 No tocante a Dignidade da Pessoa Humana reconhecida como valor supremo que 

assegura todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito a vida com amplo sentido 

normativo-constitucional a tutelar: existência digna, justiça social, educação e 

desenvolvimento para o exercício da cidadania, utilizados como indicadores do conteúdo 

normativo eficaz da dignidade da pessoa humana. 
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 Segundo Silva (2002, p. 646) os princípios constitucionais encontram-se elencados no 

art 37 compreendidos como os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência.  

 Deste modo, o princípio da legalidade está vinculado ao ato administrativo cuja 

validade deve atender seu fim legal, ou seja, submetido à lei. Sua finalidade encontra-se 

inafastável do interesse público, sob pena de abuso de poder.  

 Reza o princípio da impessoalidade que os atos e provimentos administrativos são 

imputáveis ao órgão ou entidade administrativa a proibir nomes, símbolos e imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos ao praticar atividades em 

seus departamentos. 

 No tocante, ao princípio da publicidade entende-se que o Poder Público deve agir com 

transparência por meio da publicação de atos que devam surtir efeitos externos. Contudo, não 

é elemento formativo do ato, mas requisito de eficácia e moralidade.  

 O princípio da eficiência afigura-se como conceito econômico que qualifica atividades 

racionais, o que implica medir os custos que a satisfação das necessidades públicas importa 

em relação ao grau de utilização alcançado. Assim, deve-se atingir o maior benefício com o 

menor custo possível e estabelecer conteúdo entre meios e resultados. 

 Para Rabelo (2011, p.65) os princípios de direito para o ordenamento jurídico são de 

suma importância, demonstra seu papel fundamentador para as normas, as quais lhe devem 

obediências. Os princípios norteiam o ordenamento e funcionam como balizas, como limites 

impostos ao legislador no ato de elaboração das leis. 

 Assevera Bonavides (2002, p. 243), os princípios são normas e as normas 

compreendem as regras e os princípios, deste modo: 

 

Os princípios são valores dos critérios diretivos para interpretação e dos 
critérios programáticos para o progresso da legislação. Onde os princípios 
atuam normativamente sendo parte jurídica e dogmática do sistema de 
normas, ponto de partida que se abre ao desdobramento judicial de um 
problema, atuando em uma esfera mais concreta. 

 
 
Indubitavelmente, a obrigatoriedade à obediência aos princípios constitucionais torna-

se imperioso na aplicação da lei ou em sua criação, todavia, ao se promulgar uma lei 

proibitiva voltada a cercear a liberdade dos indivíduos deve-se analisar sua proibição quanto 

aos direitos e princípios fundamentais, sob pena de torna-se inconstitucional (RABELO, 

2011, p.67). 
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Na visão do autor, a obediência da lei encontra-se na seara do princípio da 

proporcionalidade. Esse princípio informa que devem as normas seguir uma lógica, serem 

racionais, e criadas na medida certa, sem excessos, a fim de se evitarem efeitos colaterais e 

indesejáveis. 

Justifica Rabelo (2011, p.68) que o excesso do Estado, também chamado de Excesso 

de Proibição, denomina-se como uma violação ao direito fundamental à liberdade por parte do 

Estado, ao retirar parte do direito de liberdade e editar leis desnecessárias que não consigam 

atingir o fim a que se propõem, tornando-se injustificáveis. 

De acordo com Moraes (1997, p. 39) deve-se considerar neste cenário os direitos 

humanos fundamentais composto por um conjunto institucionalizado de direitos e garantias 

do ser humano que tem por finalidade o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção 

contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e 

desenvolvimento da personalidade humana. 

Assim sendo, os direitos fundamentais do homem constituem a expressão adequada 

para resumir a concepção do mundo, a ideologia politica do ordenamento jurídico, o nível de 

direito positivo a possibilitar convivência digna, livre e igual para todos. 

Nota-se que os direitos humanos fundamentais se revestem por características como: 

 

 A irrenunciabilidade onde os direitos humanos não se perdem pelo decurso 
de prazo; a inalienabilidade com a impossibilidade de transferi-lo, seja a 
titulo gratuito ou oneroso; a irrenunciabilidade dos direitos humanos, 
relativos a vida, a eutanásia, o suicídio e o aborto; a inviolabilidade com a 
impossibilidade de desrespeito por determinações infraconstitucionais ou por 
atos de autoridades públicas, sob pena de responsabilização civil, 
administrativa e criminal; universalidade compreendida como a abrangência 
desses direitos que envolve todos os indivíduos, independente de sua 
nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção politica-filosófica; efetividade 
com a atuação do Poder Público a garantir plena efetivação dos direitos e 
garantias previstos, com mecanismos coercitivos para tanto, uma vez que a 
Constituição Federal não se satisfaz com o simples reconhecimento abstrato; 
interdependência sob as varias previsões constitucionais, apesar de 
autônomas, possuem diversas intersecções para atingirem suas finalidades; e 
a complementariedade onde os direitos humanos fundamentais não devem 
ser interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta com a finalidade 
de alcance dos objetivos previstos pelo legislador constitucional (MORAES, 
1997, p. 41). 

 
 

Considera o autor, que o Poder Judiciário tem como função administrar a justiça, ser 

guardião da Constituição com a finalidade de preservar os direitos humanos fundamentais 

abarcando o principio da legalidade e da igualdade. 
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Ademais, competirá ao Poder Judiciário garantir e efetivar o pleno respeito aos 

direitos humanos fundamentais, sem que possa a lei excluir de sua apreciação qualquer lesão 

ou ameaça de direito. Destaca-se o instrumento de controle de constitucionalidade como 

garantia das mais eficazes para a concretização do efetivo respeito aos direitos humanos 

fundamentais a tornar possível o processo democrático em um Estado de direito. 

Para Ozelame (2004, p. 26) o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 encontra-se 

inserido no Título de Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, no qual assegura uma série 

de direitos aos cidadãos, dentre eles a segurança que é dever do Estado assegurá-la a todos e 

exercida para a preservação da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Neste sentido, o Código Penal em art. 25 estabelece a legitima defesa das pessoas 

utilizadas com meios moderados e necessários contra injusta agressão, atual ou eminente, a 

direito seu ou de outem. 

Deste modo, quando o Estado encontra-se ausente o particular poderá assegurar sua 

defesa. Ademais a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão defende que 

todo homem tem direito a propriedade, ratificado por meio da Carta Magna de 1988 a garantir 

aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito a vida e a segurança. 

Sustenta Ozelame (2004, p. 33), o Código Civil em seu art. 1228 define que o 

proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder 

de quem quer que injustamente a possua ou a detenha, 

Reza a autora, que direito a segurança faz parte do conjunto de direitos e princípios 

fundamentais no bojo da Constituição Federal de 1988 a possibilitar aos cidadãos o pleno 

exercício do direito de autodefesa de seus bens corpóreos e incorpóreos. 

Notadamente, os princípios constitucionais compreendem um sistema de normas sobre 

a produção de normas, estabelecido em nossos ordenamentos jurídicos, com fundamento 

constitucional que não se compõe somente de normas formais sobre a competência ou sobre 

os procedimentos de formação das leis, com intuito de tutelar a vida e a integridade da 

sociedade. 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTATUTO DO DESARMAMENTO – 

LEI 10.826/03 

 

O Estatuto do Desarmamento Lei 10.826/03, tem como premissa desarmar os cidadãos 

sob o argumento que o comércio legal de arma de fogo contribui sobremaneira para o 

aumento da criminalidade no país. 

Neste sentido, a legislação por intermédio do Sinarm determina cadastros para efetivo 

controle voltados a identificação e características para propriedade de armas de fogo, bem 

como cadastramento das armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País, 

autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal, 

cadastro das transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências 

suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas 

de segurança privada e de transporte de valores, identificar as modificações que alterem as 

características ou o funcionamento de arma de fogo, integrar no cadastro os acervos policiais 

já existentes, efetivo registro das apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a 

procedimentos policiais e judiciais, cadastrar os armeiros em atividade no País, bem como 

conceder licença para exercer a atividade, cadastrar mediante registro os produtores, 

atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e 

munições, cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de 

raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes 

obrigatoriamente realizados pelo fabricante, informar 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 (LEI 10.826/03. 

§ 2º). 

Estabelece a referida Lei que o porte de armas somente torna-se permitido aos 

integrantes das Forças Armadas, integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 

144 da Constituição Federal, aos integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados 

e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições 

estabelecidas no regulamento desta Lei, integrantes das guardas municipais dos Municípios 

com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando 

em serviço, aos agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do 

Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República, para os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, 

da Constituição Federal, aos integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os 
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integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias, para as empresas de segurança 

privada e de transporte de valores constituídas, nos termos desta Lei, aos integrantes das 

entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de 

armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação 

ambiental, integrantes da Carreira Auditoria da Receita Federal, Auditores-Fiscais e Técnicos 

da Receita Federal, para os tribunais do Poder Judiciário descrito no art. 92 da Constituição 

Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de 

seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na 

forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP. 

Esclarece a Lei 10.826/03 quanto ao cidadão comum que o certificado de Registro de 

Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a 

manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou 

dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o 

responsável legal pelo estabelecimento ou empresa (LEI 10,826/03, art.4 § 1º). 

 O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será 

precedido de autorização do Sinarm, os requisitos de que tratam os incisos I, II e III do art. 4º 

deverão ser comprovados periodicamente, em período não inferior a 3 (três) anos, na 

conformidade do estabelecido no regulamento desta Lei, para a renovação do Certificado de 

Registro de Arma de Fogo.  

O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de propriedade expedido 

por órgão estadual ou do Distrito Federal até a data da publicação desta Lei que não optar pela 

entrega espontânea prevista no art. 32 desta Lei deverá renová-lo mediante o pertinente 

registro federal, até o dia 31 de dezembro de 2008, ante a apresentação de documento de 

identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do pagamento de 

taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do art. 

4º desta Lei.  

Para fins do cumprimento do disposto no § 3ºdeste artigo, o proprietário de arma de 

fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório, 

expedido na rede mundial de computadores - internet, na forma do regulamento e obedecidos 

os procedimentos a seguir: emissão de certificado de registro provisório pela internet, com 

validade inicial de 90 (noventa) dias, revalidação pela unidade do Departamento de Polícia 

Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a 

emissão definitiva do certificado de registro de propriedade. 
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Segundo a Lei 10.826/03 o porte de armas pode ser concedido aos residentes em áreas 

rurais, maiores de 25 (vinte e cinco) anos que comprovem depender do emprego de arma de 

fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, nestes termos será concedido pela 

Polícia Federal o porte de arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de uma arma 

de uso permitido, de tiro simples, com 1 (um) ou 2 (dois) canos, de alma lisa e de calibre igual 

ou inferior a 16 (dezesseis), desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em 

requerimento ao qual deverão ser anexados: documento de identificação pessoal, comprovante 

de residência em área rural, atestado de bons antecedentes. Contudo, o caçador para 

subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações 

penais, responderá, conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso 

permitido. 

Ademais, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o 

território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após 

autorização do Sinarm, na qual poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial 

limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente demonstrar a sua 

efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua 

integridade física, atender às exigências previstas no art. 4º da Lei 10.826/03, apresentar 

documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão 

competente, no entanto, a autorização de porte de arma de fogo perderá automaticamente sua 

eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito 

de substâncias químicas ou alucinógenas. 

A Lei 10.826/03 institui a cobrança de taxas pela prestação de serviços relativos ao 

registro de arma de fogo, à renovação de registro de arma de fogo, à expedição de segunda via 

de registro de arma de fog, à expedição de porte federal de arma de fogo, à renovação de porte 

de arma de fogo, à expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo. 

 Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das atividades do 

Sinarm, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito de suas respectivas 

responsabilidades. 

O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento de 

profissionais pela Polícia Federal para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade 

técnica para o manuseio de arma de fogo. 

 Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psicólogo não poderá 

exceder ao valor médio dos honorários profissionais para realização de avaliação psicológica 

constante do item 1.16 da tabela do Conselho Federal de Psicologia.  
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 Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento 

e tiro não poderá exceder R$ 80,00 (oitenta reais), acrescido do custo da munição.  A 

cobrança de valores superiores aos previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo implicará o 

descredenciamento do profissional pela Polícia Federal. 

Salienta Rabelo (2011, p. 72) que o Estatuto do Desarmamento e demais politicas de 

total desestímulo à compra de armas pela população, tem o propósito de induzir as pessoas a 

acreditarem no aumento de criminalidade pelo uso e porte das armas de fogo. 

Para o autor, há por parte de quem pense assim uma relação entre crimes violentos, 

em. Especial o de homicídio, com a quantidade de armas de fogo legais em circulação no país. 

Dever-se-ia então prever que em grupos de pessoas em que há mais armas de fogo legais, 

deveria haver mais violência e maior número de homicídios, que nos grupos que possuíssem 

menos armas legais, ou que não possuíssem armas de fogo. 

 Prossegue Rabelo (2011) a pequena queda aparente nos índices de homicídios após 

2003 foi aplaudida pelos defensores do desarmamento, como fruto do Estatuto do 

Desarmamento e diminuição da venda de armas legais, contudo, foram efeitos de políticas 

isoladas em São Paulo, Rio de Janeiro e Rondônia e com consequente piora dos índices de 

homicídios na maioria dos estados da federação. Até mesmo a proporção de crimes por arma 

de fogo tem aumentado após a implementação do Estatuto do Desarmamento, não havendo 

uma interrupção com o duro controle e flagrante queda na venda de armas legais. 

 Os crimes e as penas previstas na Lei 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento 

encontram-se compreendidos em:  

 

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido Art. 12. Possuir ou manter 
sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua 
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde 
que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Omissão de cautela Art. 
13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 
(dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma 
de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade: Pena – 
detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas 
penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de 
segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência 
policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras 
formas de extravio 18 Redação dada pela Lei nº 11.706, 19.06.08 Redação 
anterior: § 2º As taxas previstas neste artigo serão isentas para os 
proprietários de que trata o § 5º do art. 6º e para os integrantes dos incisos I, 
II, III, IV, V, VI e VII do art. 6º, nos limites do regulamento desta Lei. 19 
Acrescentado pela Lei nº 11.706, de 19.06.08 de arma de fogo, acessório ou 
munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte quatro) horas 
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depois de ocorrido o fato. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido Art. 
14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, 
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob 
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, 
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. O 
crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo 
estiver registrada em nome do agente. 20 Disparo de arma de fogo Art. 15. 
Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas 
adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não 
tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 
4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é 
inafiançável. 21 Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito Art. 16. 
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, 
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso 
proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: I – suprimir ou alterar 
marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou 
artefato; II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-
la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de 
dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou 
juiz; III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou 
incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar; IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de 
fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação 
raspado, suprimido ou adulterado; V – vender, entregar ou fornecer, ainda 
que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança 
ou adolescente; e VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização 
legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo. Comércio 
ilegal de arma de fogo Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, 
conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, 
vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou 
alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, 
acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar. 

 

 

Deste modo, há de ser considerado que se a Lei admite a legitima defesa deve garantir 

ao cidadão civil o acesso ao instrumento de defesa compreendida em tempos atuais como 

arma de fogo. 

Evidencia Rabelo (2011, p. 101) que embora tenha a proposta do desarmamento da 

população o intuito de evitar homicídios e salvar vidas, levando-se em conta uma premissa de 

periculosidade das armas de fogo, paradoxalmente acaba reduzindo muito ou até mesmo 

inviabilizando o exercício da legítima defesa da vida pelo povo. 

 De acordo com o autor, como que em um efeito em cadeia, a redução da capacidade 

ou impossibilidade do exercício da legítima defesa acaba por reduzir a segurança do povo em 
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ver inviolável sua vida, liberdade, propriedade, pois consciente do maior estado de indefensão 

da vítima, proporcionado por uma lei que praticamente assegura não ter a pessoa uma arma de 

fogo para sua defesa, o agressor sente a maior probabilidade de eficácia em sua agressão, 

favorecendo-se assim a atividade criminosa e seus ganhos. 

 

2.1. Relação de países com fácil acesso a armas de fogo x países com difícil acesso 

a armas de fogo 

 

 Enfatiza Barbosa (2011) que a imposição ostensiva da Lei 10.826/03 deparou-se com 

barreiras impostas pela sociedade brasileira face o argumento do governo sobre a necessidade 

de se tirar as armas dos cidadãos comuns sob a falácia de diminuição de crimes. 

 Ressalta o autor que no tocante as armas de fogo devem ser observado que:  

 

O primeiro aspecto é referente à questão da criminalidade. Mesmo que se 
coloquem todas as forças policiais no Brasil simplesmente para apreender 
armas ilegais, vamos enxugar gelo. Tanto é que são milhares de armas 
apreendidas todos os anos, milhões de cartuchos de munição retidos, e nem 
por isso o bandido tem menos armas, está menos armado. Pelo contrário, tem 
quase sempre armamento muito mais moderno à disposição dele, vez que ele 
não segue a lei. O fato é que as armas continuam entrando pelas nossas 
fronteiras. Já foram identificados mais de 140 pontos vulneráveis em nossas 
regiões fronteiriças. Os armamentos também estão entrando pelos portos, 
pois a fiscalização dos containeres é muito pequena e feita praticamente por 
amostragem. Para se ter uma ideia, em uma média de 100 containeres apenas 
8 são vistoriados, o restante entra sem qualquer espécie de inspeção. 
Confiscar armas — retirá-las mesmo dos criminosos — é, portanto, enxugar 
gelo. A questão dos crimes passionais, dos crimes de emoção, de momento, 
da famosa briga de trânsito, é residual. Criou-se, no Brasil, uma ideia de que 
quem mata é o cidadão comum. Aquele que está em sua casa, discute com o 
vizinho e o mata, ou aquele que está armado em seu carro, discute e mata o 
motorista do lado. Isso não é verdade. Conversando, por exemplo, com o 
coronel Jairo Paes de Lira, que é ex-deputado federal e foi comandante do 
policiamento metropolitano de São Paulo, ele é categórico quando afirma 
que existem pouquíssimos casos de homicídios cometidos com armas 
legalizadas. Quase sempre a pessoa que comete um crime já tem um 
histórico de violência, tem passagens pela polícia, tem esse ânimo de fazer o 
mal, de cometer um assassinato. Então, esse tipo de pessoa não vai ser 
desarmada, porque em 99% das vezes há uma arma ilegal em suas mãos e 
não munições legalizadas. Em tese, um ou outro homicídio passional, de 
emoção, poderia ser evitado. Mas o que a gente está vendo aqui em São 
Paulo, por exemplo, é que esse tipo de crime, agora cometido com faca, está 
crescendo muito. Ou seja, quando a pessoa tem o intuito de matar, ele usa a 
mão, usa a faca, um pedaço de pau ou faz qualquer coisa para cometer esse 
crime. Os malefícios trazidos pela simples proibição, considerando-os 
friamente, são muito maiores do que os benefícios. Então, por causa da 
exceção, não se pode modificar toda a regra (BARBOSA, 2011, on line). 



30 

 

De acordo com Barbosa (2011), quando se desarma uma sociedade em que os 

cidadãos encontram-se desarmados, ocorre o incentivo ao crime. Quando se dá ao bandido a 

certeza de que a população está desarmada, ele agirá com mais coragem ou crueldade.  

Neste sentido, Baricelli (2013) esclarece que no último plebiscito a maioria dos 

brasileiros demonstrou ser contrária ao desarmamento do cidadão, porém, o Governo como 

sempre ignora a vontade do povo brasileiro, tendo por premissa que os cidadãos são incapazes 

de tomar suas próprias decisões e não possuem competência para manusear armas de fogo, 

nem responsabilidade para adquiri-las. O Governo nos chama de incapazes, incompetentes e 

irresponsáveis. 

Ainda em sua visão, ao contrário do que defendem os militantes do desarmamento, o porte de 

armas de fogo não aumenta a violência, nem a quantidade de crimes violentos. Segundo dados 

do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, os países com cidadãos mais armados 

possuem os menores índices de homicídio do mundo, quanto mais armas estiverem nas mãos 

dos cidadãos, menores serão os índices de homicídio. 

Notadamente, nas figuras abaixo apresentadas podem ser percebidos os números de 

homicídios e armas de fogo em diversos países e seus reflexos para a sociedade:  

 

Figura 1 - Quantidade de homícidos por países 

 

No gráfico acima, quantifica-se a taxa de homicídios por cada 100.000 pessoas em 

todo mundo. A cor roxa representa uma quantidade superior a 20 homicídios a cada 100.000 

pessoas como exemplo de países encontram-se o Brasil, a América Central e alguns países do 

continente africano. 
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A cor rosa identifica países com índices de 10 a 20 mortes a cada 100.000 habitantes, 

tendo locais como alguns países do continente asiático. Na cor amarela temos países com 

índice de 5 a 10 mortes na mesma proporção que os anteriores, como exemplo o Uruguai, a 

Bolívia, entre outros países. Para finalizar, a cor verde denota-se os países com menos 

quantidade de homicídios com índices de 0 a 5 mortes por 100.000 habitantes. Países como 

Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa. 

 

 

Figura 2 - Mortes a tiro ocorridas em diversos países no período de 2005 a 2010 

 

A figura 2 acima demonstra a quantidade de mortes por arma de fogo para 100 mil 

habitantes, onde Honduras tem o maior índice com quase 70 mortes por 100 mil habitantes e 

EUA possui a menor taxa com menos de 5 mortes por 100 mil habitantes. O gráfico 2 da 

figura 2 relata o total de mortes em milhares por arma de fogo. O Brasil ocupa a primeira 

posição com quase 35 mil mortes, e Estados Unidos ocupa a 5ª posição com 10 mil mortes, e 

a Índia com a ultima posição com menos de 5 mil mortes. 
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Figura 3 - Proporção de armas por 100 pessoas no mundo todo 

 

A cor verde identifica países com a proporção de 0 a 10 armas por 100 pessoas, como 

por exemplo, o Brasil, alguns países da Ásia e da África. Ao se fazer relação com a figura 1, 

percebe-se que a quantidade de homicídios desses países com menores quantidades de armas 

por 100 pessoas é maior do que os países que possuem mais armas por 100 pessoas. 

A cor laranja representa os países com de 10 a 30 armas por 100 pessoas, países como 

a Argentina, América Central entre outro, que relacionados com a figura 1 possuem um índice 

de homicídios menor. A cor salmão encontram-se os países com 30 a 50 armas por 100 

pessoas, como por exemplo, alguns países da Europa, a qual mais uma vez se relacionados 

com a figura 1 percebe-se nitidamente uma diminuição no numero de homicídios. 

A cor rosa estão os países com numero de armas de 50 a 75 por 100 pessoas, países 

com os EUA, consequentemente com uma redução de homicídios por arma de fogo. Por 

ultimo temos a cor roxa, onde representa uma quantidade de mais de 75 armas por 100 

pessoas, tendo como exemplo o Canada, que possui uma das mais baixas taxas de mortalidade 

por arma de fogo. 

A figura 4 evidencia a variação de taxa de homicídios entre o Brasil e os Estados 

Unidos, onde a principal questão é a Justiça. Nos Estados Unidos a probabilidade de levar um 

homicida para a prisão é muito maior que no Brasil, onde a impunidade abre caminho para a 

violência no país. 
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Figura 4 - Variação de taxa de homicídios entre o Brasil e os Estados Unidos 

 

A figura 4 representa uma relação entre a taxa de homicídios no Brasil e Estados 

Unidos, com crescente taxa de homicídios no Brasil, e uma diminuição nos Estados Unidos, 

ao comparar com as figuras anteriores, identifica-se que um dos fatores que contribuem nessa 

diferença é a facilidade ao acesso de armas de foto nos EUA. 

 

 

Figura 5 - Relação de habitantes, homicídios e quantidades de armas de fogo entre o 

Brasil e os Estados unidos 
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Na figura 5 percebe-se a relação de habitantes, homicídios e quantidades de armas de 

fogo entre o Brasil e os Estados unidos, onde podemos concluir que o brasil possui menos 

habitantes, menor quantidade de armas de fogo e maior quantidade de homicídios, sendo uma 

taxa de 396% maior que no Estados unidos onde possui uma maior população. 

 

2.2.  Análise situação brasileira de armas de fogo x homicídios 

  

 A situação brasileira no que se refere a armas de fogo demonstra que a partir de 2003, 

em que passa a vigorar o Estatuto do Desarmamento com a promoção de campanhas para 

entrega de armas, o Ministério da Justiça, recebeu 612 mil armamentos por entrega 

espontânea dos cidadãos civis brasileiros. (MORAES, 2012). 

 

 

Figura 6 - Taxa nacional de registro de armas a cada 100 mil habitantes 

 

 

Com a figura 6 vemos a taxa nacional de registro de armas a cada 100 mil habitantes, 

onde a taxa nacional é de 1168,7 armas a cada 100 mil habitantes, e vemos ainda a taxa para 

cada estado. No gráfico da direita vemos a quantidade de homicídios para cada 100 mil 

habitantes nos estados nos anos de 2000 e 2010, onde vemos uma crescente taxa de 

homicídios na maioria dos estados. Comparando os dois gráficos podemos ver que a taxa de 
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homicídios são maiores nos estados onde possuem menor quantidade de registro de armas, 

chegando à conclusão que a retirada de armas através do estatuto do desarmamento não 

diminuem os homicídios. 

Sustenta Barricelli (2013) que os cincos Estados com mais registros de armas de fogo 

por 100 mil habitantes são responsáveis por 4.541 homicídios em 2011 compreendidos por 

Acre, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina, ou seja, 8.7% do total 

de homicídios naquele ano Todavia, os cinco Estados com menores índices de registro de 

armas de fogo por 100 mil habitantes, responsáveis por 11.012 homicídios em 2011 

compostos por Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí e Sergipe representando 21.1% do total de 

homicídios naquele período. 

Para o autor, no que se refere ao porte de armas por 100 mil habitantes são 

responsáveis por 6.225 homicídios em 2001 sendo eles: Distrito Federal, Mato Grosso, Rio 

Grande do Sul, Sergipe, Amazonas e Acre. O Estado de São Paulo e Minas Gerais 

representam os três últimos índices por 100 mil habitantes em números de porte de arma de 

fogo responsáveis por 9.864 homicídios. 

Enfatiza Barricelli (2013) que Estados com índices de armamento maior têm menores 

índices de aumento da violência entre 2001 e 2011, mostrando até retrocesso em alguns casos. 

Desta forma, São Paulo e o Rio de Janeiro têm os maiores porcentagens de queda dos índices 

de homicídios entre 2001 e 2011, contudo, o Rio de Janeiro está entre os Estados com maior 

procura de civis por armas de fogo nos últimos 11 anos, enquanto São Paulo registrou o 

comércio legal de 22 armas em 2004 e 1.283 em 2012. Logo, é clara a relação entre aumento 

das aquisições de armas legais pelas populações desses Estados. 

Denota-se que o Estatuto do Desarmamento em sua premissa inicial de diminuir a 

violência, com o passar dos anos evidenciam-se os dados apresentados com crescente 

aumento dos índices de criminalidade, não atingindo seu objetivo de redução palpável e 

mensurável por meio do desarmamento da população e demais restrições às armas legais no 

Brasil. 
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3.  ESTATUTO DO DESARMAMENTO REFLEXOS PARA A 

SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

O Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03) se faz presente à sociedade por um ato 

de determinação, ou seja, de imposição sobre os cidadãos civis a partir da noção de 

discricionariedade. 

Para Costa (2008, p. 34) um ato discricionário envolve uma operação de determinação 

formulada por critérios de conveniência e oportunidade adstrita a uma lei reguladora, sendo 

assim, o administrador em contato com a realidade aprecia os motivos decorrentes da 

oportunidade e conveniência de certos atos dispondo na regra jurídica o provento com justiça 

e acertos. 

Segundo o autor, no Direito Administrativo considera-se que o controle judicial da 

razoabilidade somente pode ser aplicado sobre os atos discricionários. Logo, a Administração 

ao atuar no exercício da discrição deve direcionar-se a critérios aceitáveis do ponto de vista 

racional, a possibilitar segurança jurídica à sociedade.  

Enfatiza Rabelo (2011, p. 23) que o Estatuto do Desarmamento envolve uma série de 

argumentos com intuito de demonstrar a inafastável necessidade de armas e o combate a 

violência no país.  

Ademais, após a instituição da Lei e a determinação de seus requisitos o registro de 

armas de fogo tornou-se oneroso e as vendas com rigor excessivo, a ocasionar uma queda 

expressiva do numero legal de armas de fogo no Brasil. 

O Estatuto do Desarmamento por meio do Estado se torna detentor do “jus puniendi”, 

ao proibir o cidadão a fazer justiça com as próprias mãos. Deste modo, passa a monopolizar a 

violência e promete segurança através de suas forças policiais, contudo, possibilita ao cidadão 

o direito em momentos de urgência em que não pode socorrê-los, a responder a uma agressão 

injusta, atual ou iminente, com imediatidade e usando moderadamente dos meios necessários, 

rechaçar a agressão a seu direito ou de terceiro (MARX & AQUINO, 2013, p. 2). 

A determinação do Estatuto do Desarmamento remeteu o poder público a um cenário 

inapropriado de condições mínimas de prestar ao cidadão, a necessária proteção 

constitucional a si e a sua família, convivendo o povo diariamente com a intranquilidade e 

temor de que a qualquer momento poderão ser molestados, assaltados, sequestrados, ou 

sujeita a qualquer outro tipo de humilhação, por obra de marginais, delinquentes, bandidos 

armados (MARX & AQUINO, p. 8). 
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Aduzem Marx e Aquino (2013, p. 10), o impulso governamental de desarmar o 

cidadão comum com o argumento de frear a violência e os homicídios apresentou-se ineficaz, 

uma vez que, a violência apresenta-se em crescimento dia após dia.  As limitações da lei para 

a compra e porte de armas, privam o indivíduo de exercer sua legítima defesa e em nenhum 

aspecto, trouxe maior segurança para o cidadão.  

Neste sentido, resulta que o maior efeito produzido pelo Estatuto do Desarmamento 

consiste em: 

 

Uma infringência ao direito do cidadão, o direito a segurança, não só no 
sentido estrito da palavra, mas no seu sentido amplo, considerando que a 
aquisição de uma arma e a concessão do respectivo porte legal do 
armamento (resguardados todos os requisitos de aptidão e conformidades 
para habilitação) é um meio, um mecanismo para o exercício do direito de 
legítima defesa (MARX & AQUINO, 2013, p. 13). 

 
 
Em consequência o número de homicídios e o índice de violência crescem ano a ano, 

desestabilizando a sociedade com sentimentos de insegurança e impotência, percebe-se que o 

Estatuto do Desarmamento teve um efeito reverso ao esperado, a Lei de Armas desarmou o 

cidadão seguidor da lei.  

Notadamente, o Estado está diante de força insuficiente para combater o crime, tão 

pouco dar a necessária segurança aos cidadãos brasileiros e por consequência vitimizar a 

sociedade ao restringir compra e porte de armas, estabelecer limitações e rigor ao cidadão 

comum e como resultado a insegurança de forma geral, usurpando um direito constitucional 

do indivíduo, o direito à segurança, a impossibilitar o cidadão de adquirir um mecanismo de 

defesa, qual seja, a arma a ser empregada no exercício à justa e legítima defesa (MARX & 

AQUINO, 2013 p. 15). 

De acordo com Vieira (2012, p. 31), o Estatuto do Desarmamento tornou-se conhecido 

pela sociedade e pelos defensores do direito de portar e possuir armas por seu caráter 

extremamente restritivo de direitos, ferindo por vezes a própria Constituição Federal no qual 

assegura aos cidadãos civis o direito de autodefesa. 

O artigo 5º da Constituição Federal assegura a todos em seu inciso XI, a 

inviolabilidade de seu domicílio, assim torna-se impossível o cidadão autodefender-se sem a 

possibilidade de valer-se de uma arma de fogo em momentos de injustiças e eminentes 

ameaças. 

Evidencia Vieira (2012, p. 54), a legislação vigente em nosso país sobre a aquisição e 

porte de armas de fogo, constata-se que um pequeno e seleto grupo de indivíduos consegue 
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obtê-las de forma legal e um número ainda mais restrito pode fazer o uso diário das mesmas 

através do porte.  

Ademais, a aquisição de munição é completamente restrita, ocasionando assim uma 

deficiência no aprimoramento técnico quanto à utilização de armas de fogo por civis, 

estimulando de forma direta o comércio ilegal de armas e munições. Ao analisar a lei percebe-

se que a mesma prejudica a segurança pública, por não impedir que armas cheguem às mãos 

de pessoas determinadas a incorrer na prática de crimes, e por outro lado, dificulta ou até 

mesmo impede que vítimas em potencial, portem ou possuam armas para repelir possíveis 

agressões (VIEIRA, 2012, p. 55). 

Nuhs (2017) afirma que o Estatuto do Desarmamento ao desarmar o cidadão não 

significa solução para reduzir os índices de violência, visto que, o problema da violência 

ultrapassa os limites da lei e as restrições impostas. Merece destaque o combate a impunidade, 

investimentos para o fortalecimento das forças policiais e fiscalização eficaz das fronteiras. 

No entanto, percebe-se que após a Lei do Desarmamento as ruas tornaram-se 

inseguras em virtude do cidadão desarmado e a burocracia excessiva para o registro de armas 

de fogo. Por outro lado, os criminosos continuam a obter facilmente armas ilegais 

aterrorizando a população. 

Para Nuhs (2017) a reposição das armas no mercado clandestino ocorre de forma 

muito mais intensa que a apreensão feita pelo Estado, porque o combate ao tráfico de 

armamentos no Brasil ainda é precário e as fronteiras estão desguarnecidas, o que facilita e 

muito o acesso de criminosos as armas ilegais. 

Ademais, as facções criminosas se fortalecem por meio do tráfico fronteiriço 

agravando a crise na área de segurança pública. Recentemente, o Ministério da Defesa 

externou receio com a possível entrada de armamentos de rebeldes das Farc em território 

brasileiro. O Brasil teme que parte do arsenal dos guerrilheiros das Forças Revolucionárias da 

Colômbia, que assinaram um acordo de paz e desarmamento em novembro passado com o 

governo colombiano, possa migrar para o outro lado da fronteira e acabem nas mãos de 

criminosos. 

Sustenta Nuhs (2017) que o cenário aponta uma grave crise de segurança em nosso 

país apesar de termos uma das legislações mais rigorosas do mundo quanto à aquisição de 

armamentos, contudo, as armas ilegais em circulação, assim como os homicídios, só 

aumentam ao longo desses anos. 

 Por outro lado, existem os defensores da Lei 10.826/03 nos quais argumentam que 

mais de 160 mil vidas foram poupadas entre 2004 e 2012, sob o argumento de ser  o estatuto 
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que instituiu a realização das campanhas de desarmamento, prevendo o pagamento de 

indenização para quem entregasse espontaneamente suas armas, a qualquer momento, à 

Polícia Federal (PORTAL PLANALTO, 2015). 

 Os índices consistem na diferença entre o número de mortes esperadas a partir da 

análise da tendência de crescimento ante as mortes efetivamente ocorridas. Ou seja, é a 

diferença entre a quantidade de mortes esperadas e as que realmente aconteceram após a 

implementação de uma medida concreta que possa ter impactado nessa mudança de tendência, 

no caso, a aprovação do Estatuto do Desarmamento (PORTAL PLANALTO, 2015). 

 Destaca o Mapa da Violência (2016) que no ano de 2005, no marco dos intensos 

debates originados pela promulgação do Estatuto do Desarmamento e pelo referendo sobre a 

proibição da comercialização de armas de fogo e munições (art. 35 do Estatuto do 

Desarmamento), realizado em 23 de outubro de 2005, foi elaborado pela UNESCO, duas 

pesquisas focando o tema sobre armas de fogo no Brasil, atendendo a demandas do Ministério 

da Justiça.  

Em sua primeira publicação, divulgada em junho de 2005, analisou-se o impacto 

histórico das armas na mortalidade do País, de 1980 até 2003, Nesse estudo, concluiu-se que 

nos últimos anos, muito se tem discutido e argumentado, a favor ou contra, do desarmamento 

da população.  

Entre 1979, ano em que se inicia a divulgação dos dados do Subsistema de 

Informações de Mortalidade, até 2003, último ano disponível, morreram no Brasil acima de 

550 mil pessoas vítimas de armas de fogo. Se essa cifra já representa uma quantidade 

assustadora, é ainda mais apavorante saber que 206 mil deles eram jovens. 

Em seu primeiro ano de instituição o Estatuto do Desarmamento aponta que a 

estratégia implementada reflete os seguintes dados: 

 

Em seu primeiro ano de vigência, não só anulou a tendência de crescimento 
anual de 7,2% pré-existente, mas também originou uma forte queda de 8,2% 
no número de óbitos registrados em 2003, e devido a isso, é possível 
sustentar que o impacto do desarmamento foi uma queda de 15,4% no 
número de mortes por armas de fogo no País (MAPA DA VIOLÊNCIA, 
2016). 

 
 

 De acordo com o Mapa da Violência (2016) os impactos considerados positivos 

merece atenção a partir de 2013, diante do recrudescimento das discussões em torno do 

desarmamento e das diversas propostas de reformulação que estavam sendo colocadas. 
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Os dados disponíveis possibilitaram indicar que essas políticas, que apresentaram 

índices positivos até 2004, não foram suficientes para reverter o processo e fazer as taxas 

regredirem. São necessárias reformas, cuja protelação estabelece limites intransponíveis às 

políticas do desarmamento, como a reforma do Código Penal, das instituições policiais, do 

sistema prisional, o enfrentamento da impunidade vigente e das transgressões institucionais de 

diversos organismos encarregados de fazer cumprir as leis (MAPA DA VIOLÊNCIA, 2016). 

Para o Mapa da Violência (2014), em 2011 o Brasil contava com um contingente de 

51,8 milhões de jovens na faixa dos 15 aos 29 anos, quantitativo que representa 26,9% do 

total dos 192,3 milhões de habitantes projetados para o país nesse ano. 

Denota-se que os índices de mortalidade da população brasileira caíram de 631, por 

100 mil habitantes, em 1980, para 608, em 2011, fato evidente na melhoria da esperança de 

vida da população. Esse é um dos indicadores cuja progressiva melhora possibilitou 

significativos avanços no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país nos últimos 

anos. Apesar dos ganhos globais, a taxa de mortalidade juvenil manteve-se estagnada ao 

longo do período, em 146 mortes por 100 mil jovens, os dados apontam que as epidemias e 

doenças infecciosas, que eram as principais causas de morte entre os jovens cinco ou seis 

décadas atrás, foram sendo progressivamente substituídas pelas denominadas causas externas, 

principalmente, pelos acidentes de trânsito e homicídios. 

Aduz o Mapa da Violência (2014) sobre o brutal incremento dos homicídios a partir 

dos 14 anos: as taxas pulam de 9,2 homicídios por 100 mil para 69,3 na idade de 21 anos. A 

partir dessa idade, tem um progressivo declínio. São taxas de homicídio, nessa faixa jovem, 

que nem países em conflito armado conseguem alcançar. 

A evolução da mortalidade violenta no período de 1980 a 2011 são evidenciadas pelos 

seguintes dados: 1.145.908 pessoas vítimas de homicídio; 995.284 vítimas de acidentes de 

transporte; 205.890 suicidaram-se, onde as três causas somadas totalizam 2.347.082 vítimas. 

Revela o Mapa da Violência (2014) Considerando o longo período de 1980 a 2011, 

entre os jovens, 62,6% das mortes deve-se a causas externas. Na população não jovem esse 

percentual representa só 8,1% das mortes acontecidas. Todavia, na população não jovem 

2,0% dos óbitos foram causados por homicídio, mas, entre os jovens, os homicídios foram 

responsáveis por 28,5% das mortes acontecidas no período de 1980 a 2011. 

Para o Mapa da Violência (2013) na última década o país contava com um vasto 

arsenal de armas de fogo: sendo 15,2 milhões em mão privadas; 6,8 registradas; 8,5 não 

registradas e 3,8 milhões em mãos criminais. 

Entre os jovens de 15 a 29 anos esse crescimento foi ainda maior, como demonstrado: 
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Passou de 4.415 óbitos em 1980 para 22.694 em 2010: 414% nos 31 anos 
entre essas datas. O alto crescimento das mortes por armas de fogo foi 
puxado, quase exclusivamente, pelos homicídios, que cresceram 502,8%, 
enquanto os suicídios com armas de fogo cresceram 46,8% e as mortes por 
acidentes com armas caíram 8,8%. Por último, as mortes por AF de 
causalidade indeterminada, isto é, sem especificação (suicídio, homicídio ou 
acidente), tiveram uma significativa queda, evidenciando uma melhoria na 
apuração das informações (MAPA DA VIOLÊNCIA, 2013). 

  
 
Os dados evidenciam que a Lei 10.826/03, não conseguiu diminuir as taxas de 

mortalidade por armas de fogo imperante no país, não tiveram suficiente efetividade ou força 

para reverter o processo e fazer os números regredirem,  

Sendo assim, o Mapa da Violência (2013) esclarece que apesar de as armas de fogo 

serem fonte de 70% dos homicídios no país, as discussões sobre o tema de seu controle, sua 

limitação e/ou o desarmamento da população fatalmente desaguam em duas posturas 

antagônica: por um lado, o porte de armas de fogo pela população, diante das deficiências do 

aparelho de segurança pública, estimularia o crime, uma vez que a autodefesa armada 

aumenta os riscos e os custos para a criminalidade. De outro, as armas de fogo em mãos da 

população aumentaria o risco de qualquer conflito ou disputa terminar em assassinato. 

Diante do exposto, percebe-se que a instituição da Lei 10.826/03 teve como premissa 

inicial a retenção do poder Estatal de Segurança Pública, contudo, o aparato policial não foi 

condizente para garantir segurança pública e jurídica à população, momento em que se 

percebe nitidamente o aumento dos índices de criminalidade pela utilização legal e ilegal de 

armas pelos cidadãos civis a fim de resguardar a si e seus familiares dos altos níveis de 

violência de nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo de todo trabalho foi observado que a retirada do direito da população de 

possuir e portar armas implementado pelo Estatuto do Desarmamento – Lei 10.826/03, e a 

adoção da política de forte restrição ao comércio de armas, não logrou êxito em reduzir a 

criminalidade, ou mais especificamente em reduzir o número de homicídios. 

Observou-se, também, índices de criminalidade violenta em países que adotaram 

maior taxa de armas de fogo por habitante, em relação àqueles que possuem uma taxa menor. 

  Embora tenham as políticas de desarmamento sido empregadas com vista a diminuir a 

criminalidade violenta e em especial o número de homicídios, houve com bastante frequência 

a constatação de que tais crimes continuaram a aumentar, mesmo com a adoção da medida, 

ocorrendo inclusive casos de aumento significativos. 

Notadamente, as argumentações utilizadas em favor do desarmamento revelaram-se 

equivocadas e os dados apresentados tornam-se contestáveis, conjugado a um discurso 

voltado para induzir a um convencimento rápido e sem questionamento de seu público. 

Por fim, os estudos afloram que a Lei 10.826/03 Estatuto do Desarmamento trouxe a 

população sérios reflexos negativos no que diz respeito à segurança, a vida, a liberdade e a 

autodefesa do cidadão comum.  
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