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O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Em virtude da ausência de
alguns dos expositores, vamos prorrogar o início da reunião para as 14h30min,
quando, impreterivelmente, iniciaremos a audiência pública. (Pausa prolongada.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Boa tarde a todos.
Declaro aberta a 21ª Reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado.
Ordem do Dia.
Esta reunião de audiência pública foi convocada para discutir a concessão do
porte de armas no Brasil e, em particular, os Projetos de Lei nºs 3.624, de 2008,
6.971, de 2010, 1.754, de 2011, 1.966, de 2011, 2.561, de 2011, e 7.896, de 2010,
que alteram a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2001, Estatuto do
Desarmamento.
A reunião foi convocada para atender aos Requerimentos nºs 154, 155, e 158,
todos de 2012, de autoria dos Deputados João Campos, Alessandro Molon, Enio
Bacci e Edio Lopes.
Informo a todos que formaremos duas Mesas, a fim de acomodar todos os
convidados, já que são muitos os componentes no dia de hoje.
Convido para compor a primeira Mesa a Sra. Regina Miki, Presidenta do
Conselho Nacional de Segurança Pública. Seja bem-vinda, Exma. Presidenta; o Sr.
Marivaldo Pereira de Castro, Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da
Justiça. S.Sa. ainda não se encontra no recinto.
Convidamos também para compor a Mesa o Procurador Lauro Pinto Cardoso
Neto, Secretário-Geral do Ministério Público da União. Sem bem-vindo, Procurador.
Convidamos para compor a Mesa também a Sra. Melina Risso, Diretora do
Instituto Sou da Paz. Seja bem-vinda, Sra. Melina.
Convidamos igualmente para compor a Mesa o Sr. Antônio Rangel Bandeira,
representante do Movimento Viva Rio. Seja bem-vindo.
Informo também que foi convidado para participar desta audiência o Sr. Ophir
Cavalcante, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil —
OAB, que nos enviou ofício em que justifica sua ausência.
Esclareço que, para ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes
critérios: os convidados disporão do tempo regimental de 15 minutos. Porém, hoje
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teremos duas Mesas, com 11 convidados. Se foram 15 minutos, dará mais de 3
horas de participação. O tempo regimental é de 15 minutos e será observado pela
Mesa. Logicamente que os convidados que quiserem fazer uso do poder de
concisão e objetividade serão muito apreciados pela Mesa e pela audiência, pois
este tema já vem sendo debatido com bastante profundidade, mas o debate é
sempre bem-vindo, é claro.
O tempo regimental será de 15 minutos, sendo apreciadas a objetividade e a
concisão por parte dos exponentes. Não permitiremos que ultrapassem esse tempo,
em virtude da segunda Mesa que haverá na sequência.
Os Deputados interessados em interpelar os convidados deverão inscrever-se
previamente na Secretaria, para fazê-lo ao final das exposições.
Dessa forma, concedo a palavra à Sra. Regina Maria Filomena Miki,
Presidenta do Conselho Nacional de Segurança Pública, pelo prazo de 15 minutos.
A SRA. REGINA MARIA FILOMENA MIKI - Muito obrigada, Presidente. Meu
boa tarde a todas e a todos.
Estou aqui não só como Presidenta do Conselho Nacional de Segurança
Pública, mas como Secretária Nacional de Segurança Pública também.
Serei breve. Para o debate, penso que deveríamos ter mesclado esta Mesa.
Na realidade, há outras pessoas que, como já sabemos, têm posições contrárias.
Sentamos juntos todos aqueles que têm a mesma posição, Presidente, e não
trouxemos as outras pessoas. Um debate se faz com posições contrárias, e aqui nós
estamos só...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Se me permite, Secretária, é
porque exatamente serão formadas duas Mesas e o debate ocorrerá ao final. Para
que a audiência até não fique com ponto e contraponto, vamos trazer ponto, depois
contraponto e, ao final, os debates terão o seu lugar.
A SRA. REGINA MARIA FILOMENA MIKI - Então, vamos lá.
Minha posição como Secretária Nacional de Segurança Pública é a de quem
faz um diagnóstico sobre a criminalidade neste País. No Brasil, 50 mil pessoas são
mortas por ano e aproximadamente 85% delas por arma de fogo. Para além disso,
há mais 40 mil mortos em acidentes de trânsito, mas não vamos entrar nesse
detalhe.

2

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 0903/12
19/06/2012

Em 2003, foi votado por este Congresso o Estatuto do Desarmamento, que,
ao meu ver, trouxe a facilidade de as pessoas entregarem voluntariamente suas
armas. Isso tem-se concretizado efetivamente nos locais onde mais se entrega
armas, Presidente, nos locais onde as campanhas são realizadas. Nós verificamos o
decréscimo da curva de criminalidade.
É óbvio, todos sabem aqui que a arma só tem uma finalidade, a de matar, e é
um excelente instrumento de ataque e um péssimo instrumento de defesa.
Foi com esse viés que votamos o Estatuto do Desarmamento. Nós o votamos
pensando em termos uma lei que regulamentasse a aquisição da arma de fogo
pelas pessoas no País.
Preocupa-me todas as vezes em que votamos no Congresso uma lei para
flexibilizar esse Estatuto. Acho que vamos em uma linha contrária àquela posição
inicial.
É nesse sentido que gostaria de debater. Não é capacitação, não é porque
determinada categoria tem ou não direito a essa arma. Há categorias que têm
direito, e, quando vão fazer um exame psicológico... Já ocorreu de, em alguns
Estados, para determinada categoria, não passar uma pessoa pelo exame
psicológico para ter arma.
Portanto, Presidente, nesse sentido, acho que temos de tomar cuidado ao
avançarmos na busca de uma melhor política de segurança para este País e
também ao flexibilizar a lei. Tenho muito receio de flexibilizá-la.
Não estou dizendo que este ou aquele tem direito ou não. Só estou pedindo
que esta Casa observe uma lei que favoreceu demais a queda da criminalidade
neste País.
Com as diversas campanhas que temos feito, com o apoio de vários
Parlamentares, de várias instituições da sociedade civil, temos, sim, diminuído sem
dúvida nenhuma o potencial ofensivo lá na ponta da sociedade civil e queremos
cada vez mais a polícia qualificada. Não sou contra a comercialização da arma de
fogo. Pelo contrário, entendemos que é uma indústria que dá emprego, que é
necessária, traz divisas e tudo o mais. Não é isso, mas acho que temos que ter cada
vez mais cautela no que diz respeito à concessão dessas armas de fogo.

3

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 0903/12
19/06/2012

O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito bem, Secretária e
Presidenta do Conselho. Tal qual solicitado pela Mesa, foi concisa, objetiva, precisa
em seus argumentos, o que por deveras foi apreciado por esta Comissão, a Sra.
Regina Miki, que acabou de falar.
Passamos em seguida a palavra ao Sr. Marivaldo Pereira de Castro,
Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça.
O SR. MARIVALDO PEREIRA DE CASTRO - Obrigado, Sr. Presidente.
Muito boa tarde a todos.
Gostaria simplesmente de endossar as palavras da Secretária Regina Miki, de
cumprimentar a todos e dizer que o Governo brasileiro, o poder público, vem
investindo, desde a aprovação do Estatuto do Desarmamento, fortemente em uma
campanha que busca do desarmamento não só por meio do recolhimento de armas,
mas também por campanhas de conscientização, tentando demonstrar a
importância que é de não se ter arma em casa, a insegurança que gera na
sociedade, a insegurança que gera para a família brasileira o fato de se botar uma
arma em casa, em razão dos riscos do manuseio e de incidentes que podem
acontecer devido à simples guarda, à simples manutenção da arma em casa.
Diante disso, a partir da política pública encampada pelo poder público e pela
sociedade civil, nós alcançamos resultados bastante favoráveis

na redução da

violência, do número de homicídios e de incidentes envolvendo armamentos
guardados em casa. As pessoas não guardam armas de má-fé, elas o fazem de
boa-fé, mas em razão de um problema ou outro esse armamento acaba na mão de
criança, acaba sendo utilizado num momento de grande comoção, numa briga.
Enfim, temos acompanhado vários incidentes. Isso é muito comum. Toda semana a
imprensa divulga pelo menos três ou quatro situações de uma criança que pegou a
arma do pai que saiu para trabalhar, foi brincar com o amiguinho e acabou matando
o amiguinho ou o irmão. Na semana passada, houve dois incidentes, um na Bahia e
do outro não me recordo em que Estado.
Diante disso é essencial que o Governo dê continuidade à campanha pelo
desarmamento. A discussão sobre o porte tem que ser extremamente criteriosa,
uma discussão que não parta do simples pressuposto de que o porte da arma por si
só garante segurança. Nós não podemos partir do pressuposto, como já ouvi em
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outras audiências públicas, de que o cidadão tem o direito natural e fundamental de
portar arma. Acho que isso colide frontalmente com a realidade em que vivemos,
com a situação de hoje, em que essas armas são guardadas em casa sem interesse
ilícito, sem uma perspectiva de praticar algum crime, e tem causado uma série de
problemas.
Outro exemplo que gostaria de trazer ao debate refere-se aos países em que
o porte de arma é extremamente disseminado. Não são poucos os exemplos de
incidentes que acontecem nesses países. Grandes catástrofes acontecem sobretudo
envolvendo crianças e adolescentes apenas pelo porte da arma.
Nessa linha acreditamos que qualquer discussão em torno do porte, em torno
de alteração no Estatuto do Desarmamento tem que ser extremamente criteriosa,
embasada e fundamentada, para não colocar em xeque uma política muito bemsucedida que vem sendo empreendida pelo poder público e, o que é principal, vem
sendo paga pelos impostos dos contribuintes. Não podemos colocar a perder uma
política construída ao longo do tempo, a custa do suor dos trabalhadores brasileiros,
a custa de toda uma dedicação, tanto do Governo como da própria sociedade civil,
que se engajou muito em torno dessa campanha.
Nessa linha, gostaria de endossar as palavras da Secretária e me colocar, em
nome da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, à disposição
para a sequência ao debate.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Perfeito. Obrigado ao Sr.
Marivaldo Pereira de Castro, Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da
Justiça.
Convidamos agora para fazer uso da palavra a Sra. Melina Risso, Diretora do
Instituto Sou da Paz.
A SRA. MELINA RISSO - Boa tarde a todos e a todas aqui presentes.
Gostaria de agradecer a esta Comissão o convite para participar desta audiência
pública.
Acho que muito já foi falado nesta audiência sobre os resultados positivos que
alcançamos desde a aprovação do Estatuto do Desarmamento, com a redução da
quantidade de armas em circulação e, portanto, com a redução da quantidade de
homicídios em todo o País.
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Obviamente, só a proibição do porte reduz, num primeiro momento, a
quantidade de homicídios, portanto a letalidade, a violência. Mas também
observamos que foram mais efetivos os resultados naqueles Estados que de fato
implementaram a lei na sua totalidade. Assim, cito como exemplo São Paulo, que
começou o processo de desarmamento muito antes da própria aprovação do
Estatuto do Desarmamento, com a restrição da liberação de porte, de autorização de
compra, etc., e com o trabalho que vem sendo executado pela polícia para retirar
armas ilegais de circulação, como também com o engajamento da Guarda Municipal
Metropolitana, com a realização de campanhas de recolhimento voluntário de armas.
A discussão que fazemos aqui é em relação também ao aumento de porte
para outras categorias. Vejo aqui os senhores agentes de trânsito e quero
apresentar a discussão dentro de outra perspectiva. Sem dúvida nenhuma, quando
acompanhamos o trabalho dos agentes de trânsito — o Instituto Sou da Paz
acompanha de perto o trabalho de vários agentes de segurança —, observamos
que, ao contrário do que o censo comum indica, a arma de fogo, sozinha, não traz
nem aumenta a quantidade de segurança de cada um dos profissionais na rua. Em
relação a isso eu tenho dados, por exemplo, da própria Polícia Militar. Fazendo uma
comparação da vitimização policial — e essa, sim, é uma categoria que tem arma de
fogo em todos os momentos, 24 horas por dia —, percebemos uma vitimização do
policial quatro vezes maior quando ele está fora de serviço do que quando em
serviço.
Isso demonstra que a arma sozinha não vai trazer a segurança para o policial.
O que a garante é a inserção dele num sistema de segurança pública e não o fato
de, sozinho, portar uma arma, tentando fazer uma proteção individual. Isso não
aconteceu em nenhum dos casos, nem mesmo nos trágicos momentos ataque do
PCC em São Paulo, por exemplo. Nenhum dos policias que estavam armados
conseguiram se defender sozinhos. Uma arma para um homem sozinho na rua não
traz nem garante a proteção. Todos os números mostram isso.
Além disso, a discussão da perspectiva de segurança pública deveria ser feita
no âmbito do que queremos como segurança do nosso País. Muitas vezes, vemos
uma série de categorias requisitando porte de armas, mas, no fundo, não existe nem
mesmo uma regulamentação sobre o próprio mandato dos integrantes dessas
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categorias. Como posso dar arma de fogo para um profissional se não determinei
nem mesmo a atribuição que ele tem?
Quando pensamos sobre uma categoria que tem arma de fogo, ela precisa de
fato ser muito controlada. Os senhores me entendem quando digo isso. Não é só
colocar isso no sistema. De fato, ele vem com uma série de obrigações. E preocupame muito fazermos uma discussão sobre ampliação de porte de armas para diversas
categorias sem pensar, primeiro, no mandato dessas categorias, qual a sua
regulamentação, qual a sua formação, qual o sistema de fiscalização e de controle
exercida sobre cada uma delas.
Por exemplo, acompanhamos a formação de categorias da própria Polícia
Militar que, por sua atuação normativa, têm o porte de armas em todos os momentos
e observamos que, em alguns Estados, o policial militar vai para rua sem ter dado ao
menos 10 tiros no processo de formação.
Ora, senhores, estamos melhorando nosso sistema de segurança pública ou
aumentando o risco para a nossa sociedade? Então, antes de fazermos uma
discussão pura e simplesmente sobre porte de armas para algumas categorias,
precisamos fazer uma revisão do modelo e pensar quais são os componentes que
vêm associados a isso.
Muitos podem perguntar, por exemplo, sobre o “bico”, e temos visto agentes
penitenciários em São Paulo fornecer proteção privada a restaurantes, coagindo os
seus donos diante da possibilidade de assaltos.
Portanto, precisamos ter bastante cuidado e pensar o que significa o porte de
arma na sua totalidade. Vamos discutir exclusividade de trabalho? Vamos fazer de
fato fiscalização, porque é disso que estamos falando num sistema de segurança
pública?
Sei que não é o que está na pauta agora, mas temos observado não só
agentes penitenciários, mas guardas civis requisitando porte, e vemos cidades
enfrentando sistema de violência, como São Paulo, que teve a coragem de
desarmar 50% da sua Guarda, porque tampouco o trabalho da Guarda significa que
ela precisa de arma para trabalhar, para atuar.
Quando analisamos o trânsito e vemos o que está acontecendo, a partir dos
dados da Saúde, observamos que mais de 50% das mortes acontecem em virtude
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de acidentes. Então, o que uma arma poderá fazer no momento de um acidente de
trânsito?
Ao pensarmos nessa situação como um todo, precisaremos ampliar o debate
e fazê-lo, inicialmente, sobre o que significa segurança pública, quais são os
mandatos de cada uma das categorias e, aí sim, a posteriori, tomar uma decisão em
relação a ser necessário ou não porte de arma para cada categoria.
O que não dá é para jogar fácil. O que não dá é, simplesmente, em face do
aumento da sensação de segurança dos profissionais, permitir que as pessoas
tenham porte de arma. Mais do que, talvez, acalmar o coração das pessoas,
achando que elas vão ter uma sensação de segurança — a única coisa que uma
arma vai trazer —, na verdade, o que se vai fazer é colocar em risco todo o nosso
sistema de segurança, sistema com o qual temos avançado.
Para finalizar, quero falar sobre a categoria dos colecionadores. Ora, a
justificativa de que ela, porque manuseia arma, precisa de porte não me parece
razoável. Mais do que isso, temos de tomar cuidado com essa categoria, porque ela
tem acesso a armas de calibre restrito. Temos acompanhado — tenho aqui os
dados, se alguém quiser verificar —, por exemplo, investigações sobre alguns
colecionadores que forneceram armas para organizações criminosas. Nesse
sentido, sim, precisamos intensificar nosso sistema de segurança, porque apenas
um desvio de um membro dessa categoria coloca em risco todos nós, cidadãos
brasileiros. Então, esse é um sistema que de fato precisamos fiscalizar e não
simplesmente facilitar o processo, para que coisas como essa não voltem a
acontecer no nosso País.
Vimos, recentemente, em São Paulo, um colecionador morrer vítima da
própria arma. E não foi o primeiro caso que aconteceu entre colecionadores, como
não é o primeiro caso de pessoas que têm arma e que acabam morrendo vítima da
sua própria arma.
Portanto, quero deixar aqui uma reflexão aos senhores: é necessário que
façamos uma discussão sobre o sistema de segurança pública, sobre a valorização
da categoria. Mas não vamos pela linha fácil, pela linha de simplesmente conceder o
porte de armas. Sem fazer uma discussão sobre a valorização da carreira —
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ingresso, formação, progressão e atribuições — seria uma irresponsabilidade dos
senhores aprovar simplesmente o porte de armas nesse sentido.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito agradecido à Sra.
Melina Risso, Diretora do Instituto Sou da Paz, pela exposição dos seus
argumentos.
Agora, com a palavra, o procurador Lauro Pinto Cardoso Neto, SecretárioGeral do Ministério Público Federal, até porque a categoria dos servidores do
Ministério Público é um dos requisitantes, por assim dizer, da ampliação do porte de
arma.
O SR. LAURO PINTO CARDOSO NETO - Sr. Presidente, Deputado Efraim
Filho, demais Parlamentares, senhores palestrantes e convidados, demais presentes
à Comissão, igualmente, desejo agradecer a oportunidade, como Secretário-Geral
do

Ministério

Público

Federal,

de

estar

presente

para

prestar

alguns

esclarecimentos.
Por princípio, gostaria de aderir às demais manifestações quanto às cautelas
e aos cuidados necessários à ampliação do porte de arma, ao tempo em que
também venho defender a aprovação do Projeto de Lei nº 7.896, de 2010, que trata
da ampliação do porte de arma para os integrantes da carreira de analista e técnico
do Ministério Público da União, mas somente para aqueles servidores que atuam,
com atribuição do cargo, na área de segurança. Temos a carreira de técnico de
segurança e outras carreiras afins, como técnico de transporte, que executam
atividades de segurança, aos quais a própria Lei nº 11.415, que trata da carreira do
Ministério Público da União, prevê a Gratificação de Atividade de Segurança.
Esses servidores, antes do Estatuto do Desarmamento, tinham porte
funcional e faziam a segurança e proteção dos procuradores da República e de seus
familiares com razoável sucesso. Esses servidores da área da segurança também
fazem a proteção nas audiências criminais, na oitiva de testemunha e, muitas vezes,
no deslocamento, altas horas da noite, após um júri ou uma sessão criminal. Ou
seja, eles auxiliam muito na proteção dos procuradores da República. Houve, em
passado não muito distante, a morte do procurador da República Pedro Jorge, que
investigava justamente atos de desvios de recursos públicos e de corrupção no
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Estado de Pernambuco. Recentemente, houve o atentado à juíza Patrícia Acioli, que
estava desprovida de segurança pessoal, além de diversos casos relativamente a
promotores de Justiça, no âmbito dos Ministérios Públicos estaduais, que apuram
crimes praticados, muitas vezes, por aqueles que detêm poderes de mando ou
desmando nas suas comarcas. Isso causa certa instabilidade na persecução
criminal e no combate ao crime organizado.
Então, vai ao encontro de nossa solicitação o previsto no Projeto de Lei nº 3,
da Câmara, de estruturação da proteção de magistrados e de membros do Ministério
Público. Esse projeto de lei é de iniciativa do Procurador-Geral da República. Ele
foca a carreira de técnico de segurança. Há também o Projeto de Lei nº 2.199, em
tramitação, que prevê o exame psicotécnico para o ingresso da carreira de
segurança no Ministério Público da União, bem como curso de formação, em que vai
ser verificada a aptidão do candidato. O nosso próprio projeto de lei não exclui o
requisito do art. 4º, que cuida justamente da avaliação psicológica e da capacidade
de manuseio da arma de fogo.
Poderíamos fazer a distinção entre o porte de arma de uso pessoal e o de uso
funcional. O nosso projeto visa regularizar a atuação do nosso técnico de segurança,
que faz inclusive a supervisão do serviço de empresas privadas que cuidam da
segurança dos nossos prédios. Os controles de acesso dos nossos prédios são
feitos por empresas terceirizadas e os técnicos de segurança promovem a
supervisão desse serviço.
Na data de hoje, dois procuradores da República estão sendo ameaçados de
morte e sendo protegidos por esses servidores.
A Polícia Federal poderia ser instada a realizar essa segurança, mas não
conta com efetivo suficiente. Há a ameaça quase concretizada, em que a Polícia
Federal tem nos ajudado bastante, em que se torna extremamente explícita a
ameaça de morte. Existe também aquela proteção intermediária. rotineira em
relação às atribuições dos procuradores da República e dos membros do Ministério
Público que possuem algum risco, o que é natural. Mas, em alguns momentos, há
determinadas ameaças, veladas ou explícitas, contra esses membros e seus
familiares. Isso promove uma inibição de sua atuação.
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O Estado precisa prover a segurança necessária para o pleno exercício de
suas funções, que é um exercício razoavelmente difícil, o de acusação. O membro
do Ministério Público promove as denúncias criminais, acusações de prática de atos
de improbidade administrativa, de corrupção e trata de crimes nacionais e
transnacionais, como tráfico internacional de drogas.
Buscamos nesse projeto de lei, no sistema de proteção e de segurança
pública, a proteção dos membros do Ministério Público Federal. Por que não ser
realizado pela Polícia Federal? Por simples incapacidade. Há em torno de 900
Procuradores da República. Realizamos audiências criminais, praticamente, todos
os dias, pelo Brasil afora. A Polícia Federal tem suas atribuições específicas. Seria
impossível participar do processo de proteção aos procuradores da República no
exercício de suas atribuições.
Nossa solicitação não tem como foco o porte de uso pessoal — essa é uma
preocupação de todos —, mas o porte funcional, na forma do regulamento do
Procurador-Geral da República, com todas as cautelas, inclusive, muito bem
apresentadas e ressalvadas pelos demais palestrantes.
Temos hoje ainda — destaco o voto do Relator, o Deputado Enio Bacci — a
preocupação de que o Brasil não se torne um México, uma Colômbia ou não passe
pelo que a Itália passou, com vários magistrados e membros do Ministério Público
assassinados a partir do momento que se combateu efetivamente a máfia italiana.
Não queremos que isso aconteça entre nós.
Já temos um caso no Ministério Público Federal. Diversos casos ocorreram e
vêm ocorrendo, como o bastante simbólico que fez com que fosse criado o Grupo
Nacional de Combate às Organizações Criminosas: o promotor de Justiça Décio Lins
foi alvejado com um tiro por estar investigando a adulteração de combustível nos
postos de gasolina de Minas Gerais. Na Bahia, recentemente, também um promotor
de Justiça, ao sair de um shopping center com sua esposa e um filho de 3 anos, em
seu veículo, foi atingido com 3 tiros. São situações que ocorrem cotidianamente,
algumas delas até no local de trabalho. Há também caso de um promotor de Justiça
do interior que foi assassinado no local de trabalho. A empresa contratada para a
segurança não foi capaz, por si só, de impedir o acesso ao prédio e o assassinato
desse membro do Ministério Público.
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Daí a preocupação de o Ministério Público Federal dar as melhores garantias
aos seus membros e procuradores da República para o exercício de suas funções.
São carreiras criadas por lei, assim como no Judiciário existem carreiras de
segurança que executam trabalhos similares. E a não aprovação desse projeto de lei
implicará, talvez, até a extinção da carreira. Esse é um ponto sobre o qual faço um
apelo aos Srs. Deputados, porque a decisão da não inclusão talvez passe pela
extinção da carreira. Precisaremos, então, contratar a segurança, que, agora, sim,
não será feita por técnicos que prestaram concurso público, que têm nível superior,
que passaram por um curso de formação e exame psicotécnico, mas por servidores
terceirizados, talvez até gerando maior custo para o Estado com a contratação
desses serviços.
Encerro as minhas palavras, parabenizando todos os que me antecederam e
agradecendo novamente ao Sr. Presidente e a todos os integrantes da Comissão a
oportunidade de prestar esses esclarecimentos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Eu que agradeço ao
procurador Lauro Pinto Cardoso Neto, Secretário-Geral do Ministério Público
Federal, os argumentos que fundamentam a requisição constante do projeto de lei a
que se referiu.
Com a palavra o Sr. Antonio Rangel Bandeira, representando o Movimento
Viva Rio, também pelo prazo regimental.
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - Muito obrigado pelo convite,
Deputado Efraim Filho, Dra. Regina Miki, Secretária da SENASP, demais
autoridades da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, e pela
oportunidade de debater, como se deve fazer numa democracia, antes de votar.
Pertenço a uma ONG, criada há 19 anos, para buscar reduzir a violência no
Rio de Janeiro que estava atingindo níveis insuportáveis. Alguns não sabem, mas
nós nos preocupamos desde o início em tentar proteger da violência não só o
cidadão comum, como também a própria Polícia. Os policiais no Rio estavam
morrendo como moscas. E, pior, defendiam a política que os levava para o
morticínio por absoluta ignorância.
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Na época, lutamos para melhorar as condições de trabalho dos agentes
públicos de segurança. Ajudamos o Zeca Borges a criar o Disque-Denúncia, hoje um
instrumento que ajuda a Polícia a elucidar crimes. Lutamos por bolsas de estudo
para os familiares dos policiais, por melhores salários, por residências protegidas,
por coletes contra balas, enfim, foi todo um trabalho para melhorar as condições dos
homens de segurança pública no País. A sociedade não trata os homens de
segurança pública como deveria. Exige-se tudo do policial, mas se dá muito pouco
ao policial, que tem uma profissão de risco.
Nos países que têm um bom sistema de segurança pública, o policial é uma
figura altamente respeitada, como o são o médico e o professor, porque ele oferece
segurança ao que temos de mais importante, a vida, ou segurança aos nossos bens.
Digo isso porque este é o nosso trabalho: procurar reduzir a violência no País.
E temos trabalhado muito em parceria com o Ministério da Justiça. Não somos uma
instituição política, mas, sempre que existe uma política inteligente, nós a apoiamos.
Por isso, apoiamos a política de controle de armas do Ministério da Justiça, a política
de desarmamento voluntário.
Qual foi a estratégia do Viva Rio? Por que hoje é uma instituição respeitada
em âmbito internacional? Porque procuramos conhecer a segurança pública de
maneira científica antes de propormos alguma coisa. O que distingue país
desenvolvido de país subdesenvolvido é que país subdesenvolvido tem política
pública baseada no “achismo”, no que as pessoas acham, e país desenvolvido faz
pesquisa, estuda, levanta números, analisa dados e só então propõe soluções.
O Brasil ingressou, há muito pouco tempo, na fase de políticas públicas
baseadas em conhecimento científico. Quando começamos a pesquisar, achávamos
que as armas de grosso calibre dos bandidos eram armas estrangeiras. E,
trabalhando em parceria com o Ministério da Justiça, depois de examinar 720 mil
armas do Rio de Janeiro e 300 mil armas apreendidas pela Polícia de todo o Brasil,
provamos que 88% das armas dos bandidos são armas de punho, revólver e pistola,
principalmente de calibre 38, e que 86% das armas nas mãos dos bandidos — isso,
no início da pesquisa, pois em 2010 foi ampliado para 90% — são brasileiras.
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Isso significa que a Polícia brasileira trabalhava com informação errada,
correndo atrás de arma estrangeira em vez de fiscalizar os produtores nacionais e
os desvios domésticos de armas.
Então, política sem pesquisa é política burra, que não vai chegar a lugar
algum.
O que distingue basicamente aqueles que entendem a importância do
controle de armas daqueles desavisados e desinformados que defendem que a
população tem de estar armada para aumentar a segurança? Que o pensamento
não científico se baseia em casos. Tivemos agora um caso exemplar, o daquela
simpática velhinha gaúcha que, mesmo sem seus óculos, conseguiu se defender de
um assaltante em sua casa e matou o bandido. Isso acontece todo dia? Isso é tão
excepcional que virou notícia de televisão.
O jornalismo é o oposto de política pública. O jornalismo noticia o que é raro.
A definição clássica de jornalismo é a seguinte. “O cachorro mordeu o homem”. Isso
é notícia? Não. “O homem mordeu o cachorro”. Isso é notícia. Acontece? Acontece,
mas é raríssimo. E o que acontece todo dia? O homem enciumado que mata a
mulher. Ou, como vimos agora em São Paulo, a mulher enciumada que mata o
marido, que a ensinou a atirar. O que vemos? O acidente: a pessoa vai trabalhar e
deixa uma arma em casa, em cima do armário, o filho a pega, vai brincar e se mata.
Toda semana há informações a respeito. São os chamados conflitos interpessoais
— briga de vizinho, briga de marido e mulher. Quando a arma está presente, o
desfecho de uma briga, que poderia ser um tapa ou uma discussão, acaba em
morte.
É preciso pensar cientificamente, e, para isso, precisa-se estar bem
informado. Não podemos pautar o nosso comportamento pela cultura de televisão.
Os policiais mal formados veem filmes e ficam pensando que ser um policial é ser
um Rambo. O Rambo é um criminoso, é um assassino, é ineficiente! Ele tem de
matar para enfrentar os problemas; ele não tem inteligência para pesquisar, para
fazer perícia. Isso é para policial inteligente.
Então, a Polícia tem de estar preparada, com conhecimento científico e com
conhecimento de causa. Aí, o conhecimento começa a derrubar os mitos da
ignorância.
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Vou pegar apenas 2 exemplos que têm a ver com o nosso caso, porque o
tempo é pouquíssimo.
A arma é boa para defesa. Isso é um grande equívoco. Como disse a Dra.
Regina Miki, a arma é ótima para o ataque. Quer matar, quer matar-se? Use uma
arma. Para alguém usar arma para defesa tem de ver o assaltante ou o agressor
antes, o que é raríssimo. O assaltante não toca a campainha da sua casa se
anunciando. Normalmente, você é pego de surpresa. O fator surpresa faz com que,
se reagir, você morra.
A revista Veja, que sempre faz campanha a favor das armas, publicou uma
pesquisa com os 40 piores homicidas de São Paulo presos. Todos eles
responderam à sua maneira: “Eu não queria matar. Eu estava assaltando, mas ele
reagiu...”. O especialista sabe: quem reage, morre. Não morre no filme de televisão.
E aí entra o conhecimento, que dá responsabilidade. Não basta o policial ter
coragem. O cemitério está cheio de valentões. Tem de agir com a cabeça, não com
o fígado, baseado em conhecimento. Para ter uma arma que se preste à defesa é
preciso uma série de garantias para que ela não se volte contra quem a detém.
Outra conclusão do pensamento científico: arma atrai arma. Esse é um lema
do FBI, dos Estados Unidos. Arma atrai arma. O que quer dizer isso? Quer dizer
que, nos anos 90, um general truculento da ditadura virou Secretário de Segurança
do Rio e, achando que crime fosse que nem guerra, distribuiu fuzis para os policiais,
fuzil de guerra: “Vamos ganhar essa guerra!”.
E o que aconteceu? Primeiro, uma Polícia contaminada pelo crime — o Viva
Rio apurou que 50 fuzis foram vendidos para o narcotráfico. Segundo — e é isso
que nos traz aqui, o debate —, os policiais passaram a ser assassinados na rua,
porque os bandidos queriam os fuzis deles! E, ao final, eles só podiam sair com fuzil
em grupo, para se protegerem do ataque dos bandidos.
O FBI tem uma pesquisa — isso está muito bem divulgado em nosso site,
todos podem conferir — segundo a qual as casas que têm armas sofrem muito mais
assalto do que as que não têm, porque o bandido, além de joia e dinheiro, quer
arma! E, quando sabe que existe arma em determinada casa, ele vai lá pegar a
arma. Há muito mais mortes nessas casas, porque ele já chega atirando por saber
que lá existe arma.
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Eu estudei em Boston, onde fiz meu doutoramento. Massachusetts tem uma
lei muito rígida de controle de armas e tem baixíssimos índices de mortes por
assaltos a residências, porque os residentes em Boston não têm arma em casa. E,
não tendo arma em casa, os bandidos não usam arma para assaltá-la, porque, se
ele é preso com arma, a punição é muito maior. Ele não precisa de arma para
assaltar. Tem assalto em Boston? Tem, com pouquíssimas mortes. E é o que é
fundamental: salvar a vida.
Os senhores estão vendo como as aparências enganam? Como a arma
parece que dá mais segurança? Ela dá a ilusão de segurança. Fico imaginando os
nossos gloriosos guardas de trânsito armados. Eles vão virar alvo dos assaltantes,
que vão matá-los para pegar as armas. Assim como tem caminhoneiro que quer
arma porque é assaltado. Eu me canso de receber caminhoneiros que me dizem:
“Doutor, lute contra, porque, hoje, eles roubam meu caminhão. Se eu tenho arma e
eles sabem que nós temos arma, eles vão nos matar nos assaltos aos caminhões”.
Como é que se resolve problema do roubo de caminhões? Com tecnologia,
com satélite, com comboios, com Polícia eficiente.
Tenho recebido taxistas que também me dizem: “Não ajude a votar arma para
taxista, porque é melhor ser assaltado do que ser morto!”.
Em Nova York, os táxis passaram a ter uma parede de vidro contra bala entre
o motorista e o passageiro, para evitar que ele seja morto, porque os índices de
morte de taxista eram muito altos.
Estou dando exemplos — infelizmente, não tenho mais tempo — para mostrar
que é uma soma de eficiência policial com tecnologia. Não é concedendo arma.
Quem tem arma vira um alvo.
Como é que se resolve o problema, então? Vejo aqui auditores, gente que
sofre intimação; vejo gente de profissões chamadas de risco querendo arma para se
proteger. É o oposto. Recebi auditores no Rio que me disseram: “Se eles sabem que
os auditores agora têm arma, quem não quer pagar já vai nos receber a tiro!”. É o
oposto. Mas como se resolve isso?
Se sou médico, tenho de ir a uma favela atender a um paciente e estou com
medo, porque médico também é profissão de risco neste País, peço apoio policial. É
assim que se faz nas democracias. Isto é, o profissional em risco pede apoio policial.
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Essa estratégia se mostrou tão acertada que está influindo na própria Polícia. Não
temos que ficar inventando coisas. Temos de olhar o mundo, temos de ter
informação. Qual é a tendência no mundo? É armar as Polícias? É o oposto! As
Polícias mais eficientes estão se desarmando, usando arma de baixa letalidade, que
imobiliza o delinquente, mas não o mata e não mata terceiros, e estão criando
unidades policiais altamente profissionalizadas que usam armas. Esse esquema de
proteção policial para o profissional de risco está sendo usado na Polícia. O policial
londrino, quando numa situação em que necessita de apoio armado, liga e, em 2
minutos, tem tudo, com pessoal altamente especializado, que não vai matar inocente
e que também é fiscalizado. (Manifestação na plateia.)
Claro! Os senhores estão rindo. Por quê? Porque houve o caso do
assassinato do brasileiro. Foi tão inusitado que virou manchete no mundo inteiro!
Temos isso no Brasil todos os dias, e os senhores não riem, porque isso não é
notícia. Mataram também um brasileiro na Austrália, com taser. Ele levou 5 choques
de taser, arma não letal!
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - Talvez, o senhor esteja mal
informado. Mas, se eu levar um choque de taser, eu morro, porque sou cardíaco.
Mas isso é exceção. Não podemos trabalhar com exceção. É isso que venho trazer
a V.Exas. Estou tão preocupado com a segurança do senhor! Trabalho nisso há 19
anos, procurando aumentar a segurança dos policiais. É um equívoco! Vocês vão
trazer sobre vocês os assaltantes.
Por isso esse esquema de Polícia altamente treinada para proteger os demais
policiais. Isso está sendo apresentado no Brasil agora como uma novidade, como
uma nova luta. O que se está pedindo é um retrocesso! Em 2003, houve 39 mil
homicídios por arma de fogo no Brasil, campeões mundiais de homicídios por arma
de fogo, em números absolutos. Com o Estatuto do Desarmamento, principalmente
porque esse é o coração do Estatuto — proibição do porte de arma e campanha de
desarmamento voluntário —, em 2010, data da última estatística, os homicídios
caíram para 34.300 — quase 5 mil brasileiros deixaram de morrer.
Essa é uma legislação que está dando certo. O que se está procurando
vender como se fosse novidade é a volta à situação anterior, infernal, muito pior!
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Uma das poucas coisas que estão dando certo no País no que se refere à
segurança pública, o Estatuto do Desarmamento, querem desdentar, querem
quebrar os dentes naquilo em que ele está funcionado. E quem está por trás? A
indústria, que quer vender mais armas, que só pensa em faturamento. O político só
pensa no voto de vocês, não na sua segurança. Vocês não podem ser manipulados.
Têm de ser conscientes e não ser massa de manobra de interesse de poucos, de
interesses inconfessáveis.
Mas não vou entrar nesse mérito. Quero que vocês se informem, leiam os
jornais, procurem ver como agiram os países que melhoraram a segurança pública.
Não foi distribuindo arma para todo mundo. Pelo contrário. A tendência mundial é a
arma de baixa letalidade, porque ela cumpre a função de imobilizar sem matar. E
quando houver necessidade de arma, aí se mobiliza.
Em São Gonçalo, Município do Rio de Janeiro, há alguns anos, foi nomeado
Secretário de Segurança um caveira, o Capitão Storani. Instrutor de armas do BOPE
do Rio, ele foi consagrado pelo filme Tropa de Elite. Fera em armas,
respeitabilíssimo, fez curso em Israel, na Alemanha, nos Estados Unidos, etc.
Primeira coisa que o Capitão Storani fez: desarmou a Guarda Municipal de São
Gonçalo e ninguém ousou dizer “não”, porque ninguém entende de tiro mais do que
ele. A Arma Municipal não tem que ter arma, a sua função não exige arma. Pelo
contrário, ela vai virar alvo dos bandidos.
Um aluno meu — trabalho com policiais, dou aula de pós-graduação para
policiais — fez uma pesquisa com a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que não
usa arma. Todos os agentes de segurança mais antigos da Arma Municipal do Rio
responderam: “Não quero arma”. São homens e mulheres experientes. A moçada
cheia de adrenalina que entrou agora, que acha que ser policial é ser Rambo e não
servidor público, quer arma. A experiência mostra que não é por aí.
Eu não daria importância a isso se não levasse à morte dos senhores, à
morte de inocentes. Soube, e não sei se é verdade, que depois que o Ministério da
Justiça sabiamente entregou armas de baixa letalidade — não me refiro a armas não
letais; e essa expressão é usada pelos fabricantes para vender, porque se mal
empregadas, podem matar — para a Guarda Municipal de Recife, elas foram
estocadas e eles nunca as usaram. E agora estão ameaçando armar a Guarda
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Municipal de Recife. É um brutal retrocesso! As maiores vítimas, e as primeiras,
serão os próprios guardas municipais. Mais armas nas mãos da bandidagem é o que
vai acontecer e também maior desvio de arma, mais tiroteio. Eu não estou prevendo
nada, apenas estou recordando o que era antes de 2003.
Essas propostas de ferir de morte o Estatuto do Desarmamento, que é a
proibição de armas para a maioria das categorias, a fim de que se tenha uma polícia
bem paga, bem treinada, que nos proteja, são o modelo democrático e não o modelo
de republiqueta latino-americana, na qual está todo mundo armado e se matando. A
América Latina é o lugar do mundo onde mais se mata por arma de fogo, por conta
do subdesenvolvimento, da desinformação. Isso é um retrocesso.
Então temos que preservar o que está dando certo e para isso contem
conosco. Eu e a Melina integramos a ONG Sou da Paz, uma rede de ONGs, mais de
70, formando a Rede Desarma Brasil. Não trabalhamos apenas a questão das
armas, trabalhamos também, muitos de nós, a questão da segurança dos policiais.
Contem conosco para melhorar as condições de trabalho dos senhores:
melhores salários, maior proteção, enfim, tudo aquilo que um profissional que se
expõe merece e necessita do Estado. Mas não contem conosco, os que ainda não
têm arma, para que voltem a ter armas, porque nós não queremos participar desse
massacre.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Agradecemos a palavra ao Sr.
Antônio Rangel Bandeira, que representa o Movimento Viva Rio.
Conforme antecipamos, a lista de expositores é bastante longa. Terminadas
essas exposições, solicito aos convidados que tomem assento no plenário,
assegurando a primeira e a segunda fileira para os próximos expositores tomarem
assento. Em seguida, passaremos à composição da segunda Mesa. São cinco
representantes das categorias que pleiteiam a ampliação do porte de arma. Depois,
passaremos aos tão requisitados debates, para que aí, sim, o ponto e o contraponto
possam ser debatidos pelos Srs. Parlamentares.
Convido para compor a Mesa o Sr. Antônio Coelho Meireles Neto, Presidente
do Sindicato Intermunicipal dos Agentes de Trânsito da Paraíba — SINATRAN/PB
(palmas), representando a categoria dos agentes de trânsito de todo o País; o Sr.
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Geraldo Magela da Silva Neto, Presidente da União Nacional de Polícias
Legislativas — UNIPOL (palmas), também bastante prestigiado; o Sr. Fabrício
Cardoso Rebelo, advogado, colecionador e atirador desportista (palmas); o Sr. Bené
Barbosa, Presidente do Movimento Viva Brasil (palmas) e, por fim, o Sr. Salésio
Nuhs, representando a Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições —
ANIAM. (Palmas.)
Sejam bem-vindos.
Como já observaram, os nossos expositores primaram, em regra, pela
concisão e objetividade. Solicitamos, portanto, a mesma disposição por parte da
nova Mesa, dispondo do tempo regimental de até 15 minutos.
Concedo a palavra ao Sr. Antônio Coelho Meireles Neto, Presidente do
Sindicato Intermunicipal dos Agentes de Trânsito da Paraíba — SINATRAN/PB, para
expor os seus argumentos e as suas razões para tentar convencer as Sras. e os
Srs. Deputados presentes.
O SR. ANTÔNIO COELHO MEIRELES NETO - Boa tarde a todos os
presentes. Cumprimento todos os Parlamentares em nome do Presidente, Deputado
Efraim Filho, a quem parabenizo pela celeridade do andamento dos projetos na
Comissão.
Nossa categoria pleiteia o porte de arma em serviço. O Projeto de Lei nº
3.624, de 2008, e o Projeto de Lei nº 4.408, de 2008, se apresentam em pauta com
substitutivo, que leva a nomenclatura de agente autoridade de trânsito, já que no
País é muito diversa a nomenclatura dada a essa categoria. Em alguns Municípios a
nomenclatura é operadores de trânsito e assim por diante. Então a proposta vem
contemplar aqueles que têm a competência de autuar, de aplicar as medidas
administrativas do trânsito, de apreender veículos, de exercer atividades
semelhantes às dos policiais. Por exemplo, os agentes da autoridade de trânsito no
âmbito federal, como os policiais rodoviários federais, quando estão realizando as
atividades de fiscalização de trânsito não abrem mão de portar a arma de serviço no
momento da abordagem. Alguns Deputados consideram essa uma ação de
fiscalização que não gera risco, mas eles não abrem mão de uma abordagem
cautelar.
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Podemos parabenizar São Paulo pela diminuição de crimes, mas em alguns
Estados do Brasil não é assim. Por exemplo, a Paraíba, onde resido, antes da Lei nº
10.826, de 2003, o Estado ocupava o 20º lugar no mapa da violência, hoje ocupa o
sexto lugar. Comemoramos por um lado a diminuição da violência. Por outro lado,
em algumas regiões do País, a violência aumentou. Podemos parabenizar São
Paulo, onde talvez esses índices de criminalidade sejam domésticos, mas a
execução nas ruas aumentou.
A minha cidade tem 100 mil habitantes e são assassinadas 60 pessoas por
ano — quase três vezes a média nacional. E os assassinos estão conduzindo
veículos, estão em motocicletas, em carros, na maioria das vezes são dois
elementos numa motocicleta. Esses indivíduos, quando estão fugindo dos crimes
que cometeram, não vão se atentar às leis de trânsito. Eles podem transitar na
contramão. E qual é o agente público com que, primeiro, eles podem se deparar? O
agente de fiscalização de trânsito.
Então, se, por ventura, eles já corrigiram o fator surpresa... O fator surpresa
está do lado do agente de trânsito, porque ele vê a infração e vai abordar. Quem
aborda é o agente de fiscalização de trânsito e não o criminoso que vai assaltar.
Não se trata de conceder o porte de armas ao agente de trânsito para se
defender de um assalto, e sim para dar pequena contribuição, mesmo que indireta,
como citou o Deputado Vanderlei Siraque, no seu voto em separado. Indiretamente
essa categoria contribui com a ordem pública, tem sua parcela no âmbito da
segurança pública e, em algumas situações, não raramente, ele corre risco, porque
todo dia está fiscalizando, todo dia ocorrem infrações de trânsito e em algum lugar
deste País alguém está matando alguém. E, como já citei, a fuga é na via pública.
Srs. Deputados, se o projeto de porte de arma não considerar o agente de
trânsito da mesma forma que os procuradores, há ameaça de extinção. Por quê? No
âmbito federal, são os policiais rodoviários federais que atuam com porte de arma.
No âmbito estadual, a maioria dos governos optam por designar os policiais militares
que portam arma e não abrem mão. Mesmo na atividade de polícia administrativa de
trânsito, com as mesmas atribuições de autuar, de reter os veículos, de apreender,
recolher a documentação dos veículos infratores, eles não abrem mão. Coloquem
um projeto para armar esse pessoal para ver a reação que dá!
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A solução do nosso País não é só desarmar; é educar. Se tivéssemos um
país com educação de primeira linha, nem a polícia haveria necessidade de portar
arma.
Eu gosto muito de assistir a filmes. Quem não se lembra daquele filme O
Demolidor, do Stallone, em que os policiais portavam bastões que davam choque!?
Desarmem a polícia e deem a ela bastões de choque para ver o que acontece. A
população é que vai pagar o preço. Então, deve-se investir na educação para que,
no futuro, não haja necessidade de nenhuma categoria solicitar porte de arma. Um
detalhe no substitutivo: é facultativo.
Na verdade, o que se pede à União é que autorize os entes federativos a
tomarem essa decisão e que a discussão não seja somente no âmbito federal,
porque os problemas são locais. Se São Paulo vai chegar ao nível em que os
policiais vão portar apenas bastões de choque, a Paraíba pode não chegar a esse
momento tão cedo. Se dermos autorização aos entes federativos, pode seguir o
exemplo do instrutor perito em armas que desarmou a guarda. Desarma! Não
precisa mais! Agora, só proibir... Esquece que a maior causa do assassinato não é a
arma, mas quem está portando arma.
Cinquenta mil pessoas morrem por ano nos homicídios e 40 mil no trânsito.
Só acontece acidente frontal porque alguém está transitando na contramão, ou
abalroamento lateral porque alguém desrespeitou as leis no cruzamento. Aí dizem:
“Por que não morre agente de trânsito todo dia?” O que dizem as estatísticas sobre
quantos agentes de trânsito morrem em relação ao número de agentes de trânsito?
Não morre muito mais, porque — vou confessar aqui — há bastante omissão no
nosso trabalho. Eu não penso que só aplicar a multa, anotar a placa vai salvar vidas
no trânsito. É preciso sanar irregularidades, é preciso que quem esteja na contramão
seja contido, não continue a transitar na contramão, porque vai bater em alguém que
vem certinho.
As guardas municipais que estão querendo seu espaço no trânsito vão criar
um prejuízo para sociedade. Cito como exemplo o que foi colocado no voto em
separado do Deputado Vanderlei Siraque, de chamar as autoridades policiais nos
casos de problema no trânsito. Na Paraíba existem casos de os policiais recusarem
a ocorrência porque quando estão fora da atividade são condutores e muitos deles
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cometem infração de trânsito e, infelizmente, algum dia ele vai estar no comando da
guarnição e pode querer se vingar. Isso acontece. Não foi só na Paraíba, não.
Aconteceu em Goiás. Foi apresentado ali um BO. Na Paraíba também fizemos o BO.
Então, gente, vamos ser democratas. Vamos levar a discussão para os
Estados, para os Municípios. Autorizem aqui como projeto de lei no âmbito da União
levar essa discussão para a questão social local. Não podemos ter uma forma cega
do desarmamento no sentido em que a segurança pública não avançou em alguns
Estados.
Lembro que alguns Deputados já se manifestaram favoravelmente, como o
Deputado Romero Rodrigues, que emitiu parecer, ano passado, pela aprovação.
Hoje, o Francisco Araújo, de Roraima. Um Deputado do Rio de Janeiro, o Carlos
Alberto, que tem experiência em segurança pública, também foi favorável. Isso
comprova que há necessidade realmente de realizar a discussão no local.
Não vamos generalizar, nem achar que armar um agente de trânsito vai haver
um acidente, alguém pode usar aquela arma e praticar abuso de poder. Ora, se um
juiz é preso, então todo juiz não merece ter dignidade? Se um homem estupra, todo
homem é estuprador? A polícia, por exemplo...
Vou dar uma dica aqui. O controle de armas tem que ser generalizado. As
guardas municipais de 2 em 2 anos têm que ser submetidas a exames psicológicos.
Mas a polícia não. Quando ingressa, o policial faz exame psicológico. Se ele
endoidecer depois, continua portando arma.
Participei de uma atividade em Fortaleza e, em conversa com um policial, ele
disse que trabalhava no CAPS — Centro de Atenção Psicossocial e era usuário dos
serviços do Centro. Tinha acompanhamento psiquiátrico e tomava medicação. No
entanto, ele estava com uma arma na cintura. Percebem a situação? Na Guarda
Municipal isso não vai acontecer, porque tem de submeter-se a exame de 2 em 2
anos. Com a aprovação desse projeto, vai haver necessidade de alterar a Portaria nº
5.123, que estabelece que de 2 em 2 anos a Guarda Municipal tem que se submeter
a esse exame. Então, no caso do agente de trânsito, pelo fato de o trabalho ser mais
estressante, determina que o exame seja feito anualmente, mas dando oportunidade
de avançarmos em alguns pontos. Se São Paulo é contra, se São Paulo já avançou

23

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 0903/12
19/06/2012

na questão da educação, parabéns, que dê exemplo aos demais. Mas não vamos
ser contra os demais Estados.
Não estamos impondo o armamento para quem não quer, mas quem não
quer armar-se está impondo o não armamento a nós. É armar-se para o serviço. É
aquela preocupação exposta aqui. O acidente doméstico não se aplica nessa lei, é
em serviço. O porte é da instituição. Os mecanismos têm de ser criados para que
essas armas não sejam roubadas.
As medidas administrativas de cuidar do trânsito são mais complexas do que
supomos. O agente de trânsito em um cruzamento controlando o trânsito, naquele
momento não está precisando da arma. Quando ele está em frente a um colégio
ajudando as crianças a atravessarem a faixa de trânsito, naquele momento não
necessita de arma. Mas quando ele está em uma viatura na madrugada
fiscalizando?
No Nordeste, por exemplo, na época das festas do São João, os agentes de
trânsito trabalham 24 horas desarmados. Se São Paulo tem contingente de polícia
para colocar ao lado dos agentes de trânsito, ótimo! A Paraíba não tem contingente
para isso.
Certa vez, a nossa associação teve contato com o Batalhão do Estado e
solicitou o apoio da polícia, porque estava havendo muita agressão. Eles não
podiam designar um policial para cada agente de trânsito, porque estariam deixando
de realizar a segurança pública para fazer a segurança exclusiva dos agentes de
trânsito.
Agradeço a atenção a todos, em particular aos colegas e aos que estão nos
assistindo pelos meios de comunicação.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Agradeço ao Sr. Antônio
Coelho Meireles Neto e em seu nome saúdo a presença de todos os agentes de
trânsito que estão prestigiando esta audiência pública.
Em seguida, para fazer uso da palavra no tempo regimental, o Sr. Geraldo
Magela da Silva Neto, Presidente da União Nacional de Polícias Legislativas —
UNIPOL. V.Sa. tem a palavra pelo prazo de até 15 minutos.
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O SR. GERALDO MAGELA DA SILVA NETO - Boa tarde, Sr. Deputado
Efraim Filho, Presidente da Comissão de Segurança Pública, em nome de quem
cumprimento os demais membros da Mesa, senhoras e senhores, quero parabenizar
aqueles que falaram antes de mim, defendendo a restrição do uso de armas. Eu
acho louvável. É necessário sim o controle. Acredito que ninguém em sã consciência
é favorável à distribuição indiscriminada e sem controle de arma ou permissão de
porte. Acredito que nenhuma categoria profissional vem para pedir isso.
De qualquer forma, também não estou aqui para refutar nenhum dos
argumentos, nenhum dos dados, nenhuma das estatísticas, nenhuma das pesquisas
dos senhores pesquisadores. Entretanto, é preciso também considerar que nós
policiais legislativos — estou aqui para falar em nome deles, principalmente
defender o Projeto de Lei nº 1.966 — também somos estudiosos do assunto. Apesar
de sermos uma polícia recentemente regulamentada como atividade policial, já
estamos nessa atividade há algum tempo.
Vou falar aqui em meu nome. Estou há 30 anos nessa atividade, e a maioria
dos colegas presentes também estão muito próximos desse tempo. Então,
entendemos alguma coisa de atividade policial.
Também acompanhamos trabalhos de acadêmicos, de pesquisadores. Em
Minas, o Dr. Luís Flávio Sapori faz pesquisas na área de violência e criatividade.
Então, temos noção do que estamos falando aqui. Por isso, parabenizo e respeito
muito aqueles que nos antecederam.
Entretanto, o meu objetivo aqui é apenas para chamar a atenção para o
projeto de autoria do Deputado Edson Pimenta, da Bahia, que faz um alerta sobre
um mero cochilo, como bem disse o Deputado Eduardo Lopes, Relator desse
projeto, que deixou de incluir na Lei nº 10.826 as polícias legislativas estaduais. O
legislador Constituinte, quando definiu as atribuições, ou a competência privativa dos
presidentes das Casas Legislativas em definir sobre a sua polícia, não falou sobre
agente de segurança, sobre vigilante. O termo “polícia” não foi escolhido
aleatoriamente. Ele tem um sentido. Ele foi escolhido com um sentido e uma
finalidade. Pois bem. Deixou-se de incluir esses policiais legislativos estaduais no
Estatuto, na condição de poder portar automaticamente armas.
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Aí, senhores, quero chamar a atenção para o fato de poder portar
automaticamente armas é porque trabalhamos com aquilo que há de mais caro: a
vida. Nós temos que proteger vidas. Não significa necessariamente que vamos sair
atirando por aí. O trabalho da polícia legislativa é basicamente preventivo. É isso
que fazemos: prevenção. Entretanto, acredito que a maioria dos presentes aqui
saiba que ao Parlamentar compete o trabalho legiferante, o de fazer leis, mas
também tem a função fiscalizadora. É no exercício dessa função fiscalizadora que
ele está exposto. Nessa situação de emergência, o policial que o acompanha em
missão oficial não tem como responder a uma agressão simplesmente com
prevenção. Ele tem que estar preparado. Na atividade policial há algo que
denominamos de capacidade de pronta resposta. Em alguns momentos a
capacidade de pronta resposta vai exigir sim que o policial faça isso. Infelizmente, às
vezes, revidando, ou se antecipando, aquele que quer atentar contra a vida do
Parlamentar pratica uma ação letal. Essa é uma realidade da qual não podemos
fugir.
Então, quero crer que ao proferir o voto de Relator, o Deputado Edio Lopes
quis apenas alertar os Parlamentares para que quando forem votar esse projeto
fiquem atentos. O que ocorreu foi um simples descuido da inclusão nessa lei das
polícias legislativas estaduais.
Outra situação que gostaria de citar como exemplo, como caso típico, para
que os senhores analisassem — o Dr. Antônio Rangel falou bem sobre essa questão
—, é que na maioria das vezes é possível sim pedir para outras categorias auxílio
policial. Ocorre que essa é uma questão que está sendo amplamente debatida
também neste momento no Brasil: o excesso de policiais. No caso aqui vou falar
especificamente dos militares desviados de função e prestando serviço em outros
locais, fora da área de segurança pública. Lá, eles estão fazendo falta. No nosso
caso, incumbe aos policiais legislativos prestarem esse serviço, que é uma atividade
também de segurança pública, mas especializada, com público diferenciado, uma
atividade diferenciada.
O porte de arma para essa categoria não é pelo simples desejo de ter porte
de arma, ou de se sentir um super-homem, ou de se sentir mais protegido; é
realmente pela necessidade de proteger a vida dos Parlamentares, do público que
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frequenta as Casas Legislativas e dos próprios policiais. Não podemos
desconsiderar que nos dias normais numa Casa como a Câmara dos Deputados ou
como o Senado há um trânsito de 20 mil, 25 mil pessoas. São poucas as cidades no
Brasil, tirando os grandes centros, que têm uma população como essa. E todo tipo
de crime acontece aqui dentro.
Sou de Minas Gerais. Vou falar de um Presidente da Comissão de Direitos
Humanos que anda 24 horas por dia com proteção, porque está ameaçado. Por que
transferimos essa responsabilidade? Por esse simples descuido que houve nesta
legislação. Não podemos fazer o trabalho que deveríamos, ou seja, de proteger a
vida desse Parlamentar. Para isso o Estado nos paga, para isso fomos preparados.
Por que não podemos fazê-lo? Porque se o fizéssemos, estaríamos infringindo a lei.
Não queremos tirar policiais militares da função, ou da sua missão
institucional, que é fazer segurança pública onde precisa, e trazê-los para as Casas
Legislativas. Essa é a nossa atribuição. Seria até uma questão de usurpação,
porque eles estão fugindo das suas responsabilidades lá fora e vindo para onde não
há necessidade da presença deles.
Nesse sentido, peço aos Srs. Parlamentares que quando forem votar, quando
forem analisar este projeto considerem essa questão.
Digo mais: a nossa profissão, como disse o Secretário-Geral, não está em
risco de extinção se não for aprovado o porte de arma. Nós estamos trabalhando
muito bem sem ela há algum tempo, mas estamos trabalhando de forma deficitária e
correndo risco. O que nós queremos é minimizar o risco para nós mesmos e para os
Parlamentares.
Entendo a posição daqueles que defendem o desarmamento. Sou favorável
também ao controle. O Dr. Antonio Rangel citou vários exemplos. O único ponto que
discordo dele é o da comparação entre a realidade de Boston e a do Brasil. Lá, tanto
a realidade cultural quanto a social são bastante diferentes da nossa. Nesse caso, a
comparação ficaria, e muito, prejudicada. De resto, concordo, sim, com tudo o que
disseram aqui a Dra. Regina e os demais.
No nosso caso especificamente, por ser uma atividade policial, é
imprescindível que tenhamos armas, tanto de baixa letalidade quanto armas letais,
porque em algumas missões externas, infelizmente, temos que estar preparados
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para qualquer ação. Não podemos achar que só com arma Taser vamos responder
a uma ação de um meliante qualquer que estaria, no caso, disposto a qualquer
coisa.
Concordo também com o Dr. Jorge e com a Dra. Molina, de que um policial
sozinho, armado, para uma missão está sob risco. A profissão é de risco,
constantemente de risco. Esta é a atividade policial. De qualquer forma, quando
estamos em missão oficial, quando um policial legislativo está em missão oficial
nunca está sozinho, ou quase nunca está sozinho — isso também diminui a
probabilidade de ele ser apanhado de surpresa —, porque eventualmente pode
ocorrer de ser vítima, de ter a sua arma roubada, ou de ter a sua arma usada no
crime levada para ações criminosas.
Era essa a exposição que eu gostaria de fazer. Peço apoio aos senhores
presentes.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito obrigado, Dr. Geraldo
Magela da Silva Neto, Presidente da União Nacional de Polícias Legislativas, que
fez bom uso da sua palavra e de seus argumentos.
Concedo a palavra ao Sr. Fabrício Cardoso Rebelo, advogado, colecionador e
atirador desportista. Pelo tempo regimental, S.Sa. fará uso da palavra para expor
seus argumentos sobre um dos projetos que sofre maior contestação dentro da
Comissão.
O SR. FABRÍCIO CARDOSO REBELO - Obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde aos que compuseram esta Mesa antes de nós, a todos os
presentes, em especial ao Deputado Milton Monte, autor do projeto em discussão e
que ensejou o convite para a minha participação hoje aqui.
Ouvi atentamente a exposição de todos os que me precederam. Diante disso,
eu gostaria de iniciar a minha participação fazendo um convite aos senhores, um
convite a uma reflexão.
Quando nós nos propomos a discutir porte de arma, regulamentação de
armas de fogo, o que queremos? Queremos uma discussão técnica, comum à
questão de segurança pública, ou vamos discutir esse assunto em ideologia, com
base em filosofia.
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Do ponto de vista ideológico, tem-se um discurso muito fácil, o de que armas
são feias, armas são más, armas nunca deveriam ser inventadas, e de que o mundo
sem armas seria muito mais bonito e muito melhor de se viver. É um discurso bonito,
tanto quanto é utópico.
As armas existem, as armas sempre estiveram presentes em absolutamente
toda a organização social humana, desde que a humanidade começou a
organizar-se em sociedade: a pedra, o tacape, a lança, o arco e flecha; hoje, as
armas de fogo, como os explosivos; amanhã, quem sabe, o raio laser. As armas
existem.
Portanto, acredito que não podemos tratar do assunto regulamentação de
armas com base em uma filosofia, em uma ideologia utópica, como se em um passe
de mágica pudéssemos banir as armas da sociedade. Precisamos tratar a questão
como técnica.
Não se pode fazer experiência ideológica no campo da segurança pública,
porque experiência ideológica no campo da segurança pública faz do cidadão
cobaia, e é essa cobaia que está morrendo pela ação, cada vez mais frequente, de
criminosos. Porque quem mata no Brasil, senhores, os grandes responsáveis pelos
50 mil homicídios anuais, não é o cidadão comum. O cidadão não é um assassino
em potencial para — basta ter acesso a uma arma de fogo — sair matando todo
mundo. Isso não é verdadeiro, isso raia ao absurdo. Quem mata, no Brasil, é o
criminoso habitual, é o bandido. Esta não é uma afirmação minha. Isso é
reconhecido pela ONU.
Vejam só: a ONU é a mãe da ideologia do desarmamento. Hoje, a ONU, no
seu maior e mais amplo estudo já produzido sobre homicídio no mundo, o Estudo
Global de Homicídios, cujo relatório foi publicado ano passado e está disponível para
qualquer um que queira consultá-lo, reconhece que não há nenhuma comprovação
de que sociedades mais desarmadas são mais pacíficas; não há nenhuma
comprovação de que sociedades mais armadas são mais violentas. E há, sim, até
indícios do contrário, podendo ser que sociedades mais armadas experimentem
menos crimes.
Por que isso, senhores? Porque a esmagadora maioria das armas na mão do
cidadão comum jamais é desviada, jamais é utilizada para propósitos criminosos —
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como está no relatório da ONU. Levando em consideração os exatos termos que
constam do relatório da ONU, lá está registrado que na quase totalidade dos
homicídios com armas de fogo quem puxa o gatilho é o criminoso habitual. É isso o
que mostra a técnica. Não é a arma do cidadão que ameaça a sociedade, não é a
arma do cidadão que ameaça a segurança pública, mas a arma do bandido. E muito
menos são ameaças as armas pertencentes à categoria que hoje represento, dos
atiradores desportistas e colecionadores. Não porque essa categoria seja melhor do
que qualquer outra, mas sim porque ela está submetida a uma normatização e uma
fiscalização que não são aplicadas a nenhuma outra categoria com acesso a armas
de fogo no Brasil.
Hoje, para ser colecionador ou atirador esportivo precisa provar sua absoluta
idoneidade, precisa apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, certidão
negativa de todas as esferas judiciais, não responder a inquérito, comprovar ter
capacidade técnica, comprovar ter capacidade psicológica, comprovar ter ocupação
lícita, residência fixa. E, além disso, submeter-se a fiscalizações constantes do
Exército Brasileiro, recebendo prepostos do Exército em sua residência, para que
verifiquem as condições de guarda de todo o acervo, de todo o armamento adquirido
por essa categoria.
Isso não se aplica a nenhuma outra categoria. Por exemplo, um cidadão
comum que adquire uma arma para sua defesa não recebe em sua casa a visita de
um agente da Polícia Federal, para que veja como está guardada a sua arma. O
colecionador, o atirador esportivo, sim, recebe. E, nessas vistorias realizadas pelo
Exército Brasileiro, além de todos esses itens de segurança que envolvem a
existência no local de guarda de paredes reforçadas, há também portas com
trancas, grades, dispositivos de monitoramento, dispositivos de alarme, de controle
do acesso das pessoas que podem transitar pelo local. E o colecionador, ou o
atirador, ainda tem que apresentar toda as armas registradas em seu nome. Não há
justificativa para que uma outra arma, por exemplo, não esteja integrando ali o seu
acervo.
O resultado disso, senhores, o resultado verdadeiro, não insinuações
pautadas em números mágicos que nunca conseguem comprovar nada, que, na
verdade, servem apenas para justificar uma perseguição que tentam instaurar no
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Brasil hoje contra essa categoria, a realidade é que não há registros legítimos e
efetivos do envolvimento de colecionadores e atiradores com práticas ilícitas, como
desvio das armas de atiradores ou colecionadores para atividades criminosas.
Infelizmente, hoje o Brasil é carente de dados compilados sobre apreensões
de armas e sua origem. Mas há os dados das operações policiais pontuais.
Inclusive, alguns foram trazidos a esta própria Comissão pelo Deputado
Francisquinho, em uma outra audiência pública aqui realizada. Ele mostrava, por
exemplo, que, durante aquela invasão, aquela operação policial no Rio de Janeiro
no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro, foram apreendidas com os traficantes
280 armas. Os senhores sabem quantas dessas armas apreendidas eram
vinculadas a colecionadores e atiradores? Nenhuma! Zero! E o fato se repete em
diversas operações policiais de apreensão de armas, sem o envolvimento dessa
categoria. Esse é um fato.
Aliás, senhores, seria até afrontar a lógica acreditar que colecionadores e
atiradores se registrassem no Exército, se submetessem a uma fiscalização rígida,
pagassem extremamente caro pelo seu armamento — porque armas de atiradores e
colecionadores são muito caras... Elas têm um preço sobre o qual incide uma carga
pesada de impostos. Para essas aquisições também é necessário o recolhimento de
taxas para o desembaraço burocrático, o que torna essas armas extremamente
caras. O preço que um atirador ou colecionador paga por uma arma é, muitas vezes,
superior ao praticado no mercado ilegal, no mercado criminal.
Um exemplo. Recentemente, foi noticiada a apreensão de um homem dentro
de um ônibus transportando um fuzil simples. Ao ser interrogado, ele confessou que
era proprietário do fuzil e que iria levá-lo a uma favela para vendê-lo a um traficante.
Preço do fuzil: 2 mil reais. Ora, um fuzil semelhante, caso fosse adquirido por um
colecionador ou atirador, não custaria menos do que 10 mil reais, em um processo
burocrático que não se encerraria com menos de 6 meses. Por 2 mil reais, um
atirador, um colecionador não compram um mísero revólver calibre 38, desses que
todos os dias estão noticiados nos jornais, em mercados ilegais, vendidos por 200,
300 reais.
Então, pergunto aos senhores: que lógica haveria em alguém se registrar no
Exército, se submeter a uma fiscalização e pagar caríssimo por uma arma, para
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depois repassá-la a um mercado ilegal, no qual ela vale uma ínfima fração do preço
pago? Não é necessário um esforço para se entender quanto essa insinuação é
absurda, até porque diz o senso comum que as atividades criminosas visam ao
lucro, não ao prejuízo.
Portanto, senhores, não há receio de afirmar que colecionadores e atiradores,
hoje, integram a categoria com acesso às armas de fogo mais fiscalizadas do País,
e que não detêm envolvimento com nenhuma atividade ilícita, como temerariamente
se insinua. Não são as armas de colecionadores e atiradores que representam
alguma ameaça à sociedade, mas ao contrário: colecionadores e atiradores
desportivos estão, sim, constantemente ameaçados no exercício dessas atividades
a que se dedicam de forma estritamente legal — é necessário frisar. E isso porque,
mesmo com o acesso a armas de fogo, seja para fins de coleção, seja para fins de
prática esportiva, a eles não é dado o direito de ter uma arma de fogo para sua
defesa.
As rígidas condições impostas pelo Exército Brasileiro para guarda dos
acervos têm se mostrado extremamente eficazes para evitar furtos, para evitar o
acesso de terceiros não autorizados aos acervos. Mas elas não garantem a
integridade física de atiradores, de colecionadores, que não se afastam da sua
condição pelo simples fato de não estarem praticando tiro em determinado
momento. A partir do momento em que essa categoria tem sua atividade revelada,
eles se tornam alvos potenciais da investida de criminosos que, mediante sequestro,
mediante ameaça ao próprio colecionador ou à sua família, tentem roubar o
armamento que eles detêm. E isso sem que eles disponham de meios para se
defender.
A situação do atirador esportivo é muito mais grave, porque ele não apenas
guarda o acervo, como transporta arma e munição para a prática de seu esporte. Os
clubes de tiro, senhores, por sua própria natureza, costumam se localizar longe dos
centros urbanos, em locais onde a presença de forças policiais não é constante. E
para a prática desse esporte hoje se impõe ao atleta que transporte a arma
separada da munição, porque essas são as regras estabelecidas para essa
categoria. Que ele não disponha da arma ou não tenha possibilidade legal de
utilização da arma para sua defesa.
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Vejam que ninguém aqui está pregando reação indiscriminada por parte de
colecionadores, por parte de atiradores, ou de nenhuma outra categoria. Não se
trata disso. O que é condenável é se conferir a certeza aos criminosos da ausência
dessa reação. É isso, senhores, que, na técnica da segurança pública, tem-se
mostrado como grande combustível para o aumento da criminalidade, o aumento da
ousadia dos bandidos em nosso País. E isso pode ser comprovado com qualquer
um que se dedique a acompanhar os noticiários relativos à violência, para se ver
como a criminalidade disparou no Brasil depois do implemento das políticas de
desarmamento.
Portanto, senhores, o projeto que aqui tramita, abrangido por esta audiência
pública e que aqui é debatido, visa corrigir apenas uma verdadeira distorção na
legislação atual, passando a permitir que uma categoria idônea, extremamente
fiscalizada, preparada, tenha acesso a um instrumento eficaz para sua autodefesa,
para defesa de seus familiares e, sobretudo, para defesa de seu acervo, impedindo
que, por ações criminosas, esse se transfira para atividades para as quais não se
destinam.
A restrição que hoje existe é prejudicial para a segurança pública porque
impede colecionadores e atiradores esportivos da defesa do seu acervo. A proposta
de autoria do Deputado Milton Monti corrige esse grave erro da legislação atual e
contribui positivamente para o melhoramento da segurança pública, de modo geral.
É isso, senhores, que se tem como análise técnica da questão, porque, de
resto, perdoem-me a franqueza, o que se tem é mera ideologia infundada, sem
absolutamente nenhum benefício para a sociedade, sem nenhum benefício para a
segurança pública.
Era o que tinha a expor aqui hoje.
Agradeço o convite do Deputado Milton Monti, como agradeço ao Presidente
da Mesa e a todos os demais presentes. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Agradeço ao Sr. Fabrício
Cardoso Rebelo pelo uso da palavra no tempo regimental.
Passo agora a palavra ao Sr. Bene Barbosa, Presidente do Movimento Viva
Brasil. S.Sa. tem o tempo de até 15 minutos.
O SR. BENE BARBOSA - Boa tarde, Deputado Efraim Filho.
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Agradeço à Comissão por mais um convite. Agradeço a presença de todos os
que estão aqui, principalmente os Parlamentares que estão acompanhando
atentamente a discussão, que não é a primeira que acontece nesta Comissão, que
não é a primeira que acontece na Casa, em outras Comissões. Esta é uma
discussão que vem acontecendo, na realidade, desde que se aprovou o Estatuto do
Desarmamento, posterior à realização do referendo, quando, inequivocamente, a
população rechaçou a proibição da posse de armas de fogo pelo cidadão.
Ouvimos aqui muitas coisas contra a posse ou contra o porte de armas, mas
uma das mais terríveis que eu ouvi, sem sombra de dúvida, foi que a arma não foi
feita ou não serve para proteger; só serve para matar.
Devo imaginar, então, que os Srs. Deputados, os legisladores em geral,
quando aprovaram a Polícia Parlamentar, a Polícia Legislativa, e armaram essa
polícia, os senhores tinham, então, a intenção de que eles matassem pessoas —
porque, se a arma serve apenas para matar, foi isso o que os senhores fizeram.
Quando a Polícia Militar arma seus soldados, quando a Polícia Federal arma
seus agentes, quando a Guarda Metropolitana arma seus guardas, quer dizer,
então, que o Estado está armando para que essas pessoas matem outras pessoas?!
Então a arma que serve para proteger o patrimônio do banco, que está sendo
protegido por um vigilante armado, ou então a arma que está aqui, na Câmara dos
Deputados, protegendo os senhores, não protege outros? Qual é a lógica disso? Ela
protege alguns, mas não protege outros? Ela serve ao policial legislativo para
proteger o Deputado, o Senador e o patrimônio público, mas não serve para que ele
se proteja?! Não serve para que ele proteja sua própria família, o seu próprio
patrimônio?! Ora, isso não tem a menor lógica.
Então, como eu já disse aqui em outras audiências: que dizer que o Estado
não confia em seus próprios agentes? Será que, quando contratou vocês, através de
um concurso, ele não conseguiu verificar que vocês são pessoas confiáveis? Teme
que você vá desviar essa arma, vá entregar essa arma na mão de um bandido, ou
que você possa ter essa arma roubada...
Opa! Espere aí! Então, quer dizer que, se eu tenho um celular roubado, e
esse celular vai parar dentro de uma penitenciária, como é tão comum, e se ele é
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utilizado para se arquitetar, organizar e executar um sequestro ou um assassinato
aqui fora, a culpa é minha, que fui vítima? Acho que não.
Pois é isso que vem sendo discutido há tantos anos.
Dizer que o Estatuto do Desarmamento foi um sucesso, com todo respeito, é
uma gigantesca mentira! Os homicídios continuam aumentando. Nós continuamos
tendo 50 mil assassinatos todos os anos. Agora, em 2010, foram 51 mil
assassinatos.
É o cidadão que mata na briga de bar? É o cidadão que olha feio para o
vizinho e dá-lhe um tiro na cara? Como se pode afirmar isso, se, de todos os
processos de homicídio no Brasil, descobre-se a autoria de apenas 8%? Em 92%
dos homicídios, ninguém sabe quem praticou e por qual motivo.
Então não se pode, de forma nenhuma, jogar ao cidadão nem muito menos
aos agentes do Estado que aqui estão a culpa pela ineficiência, pela inépcia do
próprio Estado.
Se hoje alguém quer portar uma arma, é porque não há segurança pública.
Mesmo onde a segurança pública é muito mais eficiente que no Brasil, mantêm-se
essa possibilidade. Citou-se aqui a Inglaterra como exemplo do policial desarmado.
Mas o que não se disse é que até 10 anos atrás nenhum policial na Inglaterra tinha
acesso a arma de fogo. Agora isso vem sendo implementado, porque a
criminalidade se torna, mesmo na Inglaterra, cada dia mais violenta. Hoje, de acordo
com estatísticas da Scotland Yard, da polícia inglesa, existe quase 1 milhão de
armas ilegais circulando dentro da Inglaterra. Há

depoimentos

encontrados

na

Internet acerca de policiais bobs, aqueles policiais desarmados, muitos voluntários,
que trabalham nas ruas da Inglaterra, em que eles dizem: “Se você abordar um
adolescente de bicicleta que acabou de roubar alguém, verá que ele está com uma
metralhadora”. Isso não é lenda; basta procurar. Ou seja, a criminalidade violenta
cresce no mundo inteiro.
Citou-se aqui os Estados Unidos como exemplo de fiscalização ou de
regulamentação de armas de fogo, mas não se disse que hoje os Estados Unidos
têm, só nas mãos de seus cidadãos, 275 milhões de armas de fogo. Só para termos
um comparativo, conforme os dados enviados para a gente nesta semana pela
Polícia Federal, hoje o Brasil tem 1 milhão e 850 mil armas legalizadas nas mãos da
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população. No Brasil, temos 27 homicídios por 100 mil habitantes; nos Estados
Unidos, em 2011, a taxa foi de 5,5 homicídios por 100 mil habitantes — uma taxa
que quase chega à taxa média da Europa, mesmo com essa quantidade de armas
de fogo.
A simples existência da arma de fogo, seja na mão do cidadão, seja na mão
dos senhores que aqui representam o Estado, não significa que haverá aumento da
violência. O que existe é um verdadeiro mito, que é o mito do bang-bang.
Quando armaram os agentes de fiscalização, disseram que seria um
morticínio, que eles seriam recebidos a bala, iriam ser assaltados e mortos, iriam
brigar no trânsito e dar tiros em meio ao trânsito, e nada disso aconteceu. Quando
deram porte de arma para os agentes penitenciários, foi a mesma coisa. Quando
deram porte de arma para os guardas municipais, foi a mesma coisa, sempre com
essa expectativa de que, a qualquer momento, todo mundo iria sair dando tiros em
todo mundo. E isso não acontece. E sabem por que isso não acontece? Porque o
Brasil, ao contrário do que estão dizendo aqui, não é um país de assassinos; este é
um país de vítimas — hoje, vítimas desarmadas, desprotegidas pelo próprio Estado.
A não reação hoje não significa que você vai sair incólume de um assalto.
Cansamos de ver casos de pessoas executadas não porque reagiram. Vamos deixar
as coisas claras: reação armada é uma coisa, tentativa de fuga é outra. Tentar
trancar a porta da sua casa num ato de desespero para proteger a sua família não é
reação, isso é uma tentativa de sobreviver — e essa pessoa morre também.
Ao mesmo tempo, essa arma que não protege salva a vida de uma senhora
de 87 anos, que matou aquele criminoso dentro de sua casa. Pois essa arminha 32,
com 35 anos de idade, a qual ela mal conseguia empunhar devido à artrite que tem,
salvou a sua vida.
Ontem, num sítio em Mogi das Cruzes, um senhor de 84 anos enfrentou
também 4 assaltantes. Baleou um, salvou a esposa dele e impediu que esses
criminosos entrassem na propriedade.
Não estou dizendo que as pessoas devem reagir. Isso é algo extremamente
pessoal. O que eu não concordo é com a justificativa que está se dando aos
bandidos.

Ouvimos

comandante

de

Polícia

Militar,

delegado,

Deputado,

representante de ONG dizerem: “Olha, não reaja. Não reaja porque, se você reagir,
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o bandido te mata!” Mas o bandido mata, e ainda dá entrevista dizendo: “Ah, eu
matei porque ele reagiu...”. Assim você justifica a crueldade do bandido. Ele não tem
o direito de matar, seja pelo que for! Então, quer dizer que um toca-fitas tem mais
valor para o senhor do que uma vida? Para mim, tem; e é por isso que eu não roubo
toca-fitas. Porque, quando você surpreende um criminoso que está lá roubando um
toca-fitas, ele pode lhe matar por esse toca-fitas. Então é para ele que a vida não
vale nada; não é para nós.
Eu tenho armas há mais de 15 anos. Jamais tive que fazer uso delas. Ótimo!
Sou um atirador esportivo também; treino constantemente. Nem por isso saio dando
tiros por aí. Na década de 1990, só São Paulo tinha 100 mil portes de armas, em
uma época em que não ter porte de arma era uma simples contravenção penal.
Então, na prática, a pessoa andava armada, apenas com o registro da arma.
Quando ela era pega, pagava uma multa e requeria a devolução dessa arma.
Alguém me disse que, na década de 1990, nós tínhamos um Brasil mais
violento do que hoje; falava-se em sequestro relâmpago, em invasão de domicílio.
Vejam a quantidade de invasões de domicílio que estão acontecendo no País todo,
diariamente noticiadas. Isso acontece não é porque a pessoa está desarmada, mas,
sim, porque se deixou o bandido acreditar que ele não vai encontrar nenhum tipo de
reação. Então, hoje os criminosos invadem propriedades, muitas vezes até
desarmados, porque eles têm certeza de que a população está se rendendo e não
tem chance de se defender.
É por essa opção que a gente luta. Eu não quero obrigar a ninguém a ter uma
arma de fogo — jamais faria isso —, muito menos a portar uma arma de fogo. Só
que quem sou eu para dizer que vocês não podem? quem sou eu para entender
mais o que vocês enfrentam no dia a dia nas ruas? quem sou eu? Eu não estou lá, e
a maioria das pessoas também não está.
A gente teria muito mais a se falar, mas eu vou encerrar. Deixo uma
mensagem, a mesma que deixei quando de outra audiência pública sobre o mesmo
assunto, no Senado Federal, que é a seguinte. Cada homem aqui, cada mulher tem
o livre arbítrio; se ele tiver um porte de arma e utilizar criminalmente essa arma, a
culpa é exclusivamente dele; e ele tem que pagar e ser punido por isso. Agora, se
qualquer uma dessas pessoas, impedidas pelo próprio Governo, pelo seu próprio
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patrão de ter uma arma para se defender, vier a morrer por conta disso, aí,
senhores, a culpa é de quem não deu essa chance para essas pessoas.
Eu vou também nesta semana enviar para todos os membros desta Comissão
um livro de John Lott — vai chegar pelos Correios ao gabinete dos senhores —, com
dados. Porque isso não é algo ideológico, não tem nada de ideologia; são dados
puros, coletados durante anos, nos Estados Unidos, sobre a posse e o porte de
armas de fogo e o efeito disso sobre a criminalidade. Eu peço aos senhores que
leiam com muita atenção esse livro, porque o que há aqui são dados, não ideologia.
Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito bem. Essa foi a fala do
Sr. Bene Barbosa, Presidente do Movimento Viva Brasil.
Passaremos agora ao nosso último expositor, para depois dar início ao
processo de debate propriamente dito. Dessa forma, concedo a palavra ao Sr.
Salésio Nuhs, aqui representando a Associação Nacional da Indústria de Armas e
Munições — ANIAM. V.Sa. tem a palavra pelo prazo regimental de até 15 minutos,
mas prezando a Mesa pela concisão e objetividade das palavras, como os demais
expositores.
O SR. SALÉSIO NUHS - Sr. Presidente Efraim Filho, muito boa tarde.
Quero agradecer, mais uma vez, a possibilidade de estar aqui presente neste
debate muito importante sobre armas e munições. Eu tenho certeza de que, ao final,
isso vai contribuir em muito para que os nobres Deputados possam deliberar sobre
esses projetos de lei que estão envolvidos aqui.
Boa tarde também aos demais participantes da Mesa, e ao que participaram
da primeira Mesa aqui também.
Senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu represento a ANIAM — Associação
Nacional da Indústria de Armas e Munições. Nós geramos 40 mil empregos no
Brasil, recolhemos algo em torno de 150 milhões de reais em impostos e temos uma
exportação de, mais ou menos, meio bilhão de real.
A indústria de armas e munições hoje é essencial para a estratégia nacional
de defesa e para a segurança pública do nosso País. A indústria de armas e
munições está sempre atualizada com relação aos seus produtos de alta tecnologia,
oferecendo às Forças Armadas brasileiras e às nossas polícias tudo o que existe de
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mais moderno no mundo, para que essas entidades de segurança pública possam
fazer não só a proteção do nosso País e da nossa soberania nacional, mas também
a segurança das pessoas e das nossa famílias.
Cada soldado que se põe defendendo a nossa Amazônia não faz isso
sozinho; junto com ele há uma arma e munição fabricadas pela indústria nacional de
armas e munições. Cada policial que desenvolve sua função de proteger a
população brasileira não faz isso sozinho; ele o faz com um colete à prova de balas,
com uma arma e com munição fabricadas pela indústria nacional de defesa.
Eu não venho aqui hoje defender e opinar sobre quem deve ou não deve
portar arma de fogo, até porque acho que a indústria não é competente para isso.
Mas eu gostaria de trazer aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, alguns assuntos
para reflexão e para que os senhores possam ter mais informações quando
deliberarem sobre esses projetos de lei.
Cada autor desses projetos, em suas justificativas, o fez com muita
competência — e está ali exposta a real necessidade. As pessoas que me
antecederam aqui também o fizeram com muita competência. Então, quero trazer
para os senhores alguns pontos que devem ser analisados e considerados quando
da decisão dos nossos nobres Parlamentares.
O primeiro problema que quero trazer aqui é a questão da legalidade. Nós da
indústria achamos que o grande problema com relação a porte e posse de arma de
fogo está na legalidade. O cidadão que adquire uma... Eu não posso também falar
sobre porte de arma de fogo sem falar da posse de arma de fogo. Quando um
cidadão adquire uma arma de fogo, ou quando uma categoria profissional recebe
armas de fogo, temos ali todas as informações deles e das armas, estejam elas no
banco de dados da sua corporação, estejam nos dados da Polícia Federal, estejam
nos dados do Exército brasileiro, como é o caso dos CACs. Pois esse cidadão
dificilmente vai cometer um ilícito com essa arma de fogo. Isso porque, se assim o
fizer, facilmente será identificado e descoberto. Então, é importante refletir que a
legalidade estimula a posse e o porte responsável de arma de fogo. Quando
estamos falando aqui em conceder porte de arma de fogo, estamos falando o que
essa categoria, essa pessoa ou essa entidade vai fazer, seguindo todas aquelas
regras, como reza o Estatuto (Lei nº 10.826, de 2003).
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Para se comprar uma arma de fogo hoje no Brasil — é importante colocar isto
— são feitas 11 as exigências. Primeiro, deve-se declarar a efetiva necessidade.
Segundo, ter mais de 25 anos. Terceiro, apresentar cópia de carteira de identidade.
E mais: comprovar idoneidade e inexistência de inquérito policial ou processo
criminal em 4 esferas: Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral; comprovar
ocupação lícita e residência fixa; comprovar capacidade técnica, com teste de tiro e
de aptidão psicológica, para o manuseio de arma. Por último, deve-se pagar uma
taxa de 60 reais. Tudo isso é para a posse. Não estou nem falando em porte.
É importante dizer, como foi comentado aqui pelo Prof. Bene Barbosa, que
essa questão de utilização de arma de fogo foi discutida amplamente em 2005.
Naquele ano, foi feito um referendo popular. Foi perguntado à população brasileira
se o comércio de armas e munições deveria ser proibido no Brasil. Mais de 60
milhões de eleitores brasileiros votaram pela não proibição de venda de armas de
fogo. Ou seja, o direito de ter ou não ter uma arma de fogo foi discutido amplamente
em um plebiscito realizado em 2005, o primeiro plebiscito depois da Constituição de
1988. Então isso foi amplamente discutido.
O mais importante que eu gostaria de pontuar aqui é que o Estatuto, a Lei nº
10.826/03, foi construído sob a premissa de que o comércio de armas e munições
seria proibido no Brasil. Isso é uma realidade. O art. 35 da lei dizia exatamente o
seguinte: “É proibida a comercialização de armas de fogo e munição em todo o
território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6º desta Lei.” E seu
parágrafo único diz o seguinte: “Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de
aprovação, mediante referendo popular a ser realizado em outubro de 2005.”
Ou seja, o que estou dizendo para os senhores aqui está na lei. A lei foi toda
construída sob a premissa de que o comércio de armas e munições seria proibido no
Brasil. Com essa premissa, já naquela ocasião, considerando que ninguém mais
usaria arma nesse Brasil, a lei já previa exceções no seu art. 6º. Hoje, pós 2005,
essa legislação tem que ser readequada ao resultado do referendo realizado. Então,
o que estamos discutindo aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é a
adequação dessa lei a uma realidade que foi imposta pela população brasileira aos
senhores. Então, quando votarem esses projetos, os senhores têm que se alertar
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para isso: a lei foi feita sob a premissa de que o comércio de armas seria proibido.
Mas ele não foi proibido, e, portanto, a lei tem que ser readequada a essa realidade.
Como muito bem disse aqui o representante dos atiradores, colecionadores e
caçadores, esse é um direito que foi adquirido. Então, temos que respeitar isso e
adequar a legislação.
Falo de novo da legalidade e de novo volto ao tema posse de arma de fogo. A
minha grande preocupação, Dra. Regina — e falo isto porque já tive oportunidade de
conversar com a senhora em reunião no seu gabinete —, é com relação a essas
armas que estão ficando com seus registros vencidos. Dra. Regina, nem todos os
senhores sabem, mas em 2009 a indústria fez uma parceria com a Polícia Federal
para fazer o recadastramento de armas, porque a lei previa que a cada 3 anos essas
armas fossem recadastradas. A lei foi aprovada em 2003. Em 2006 deveria ter sido
feito o primeiro recadastramento e, em 2009, o segundo recadastramento. Como
não houve quantidade de armas recadastradas, em 2009 a ANIAM colocou à
disposição sua rede credenciada, mais de mil pontos de venda, para auxiliar a
Polícia Federal no recadastramento dessas armas. E tivemos acesso aos números.
Em 2009, tínhamos 7 milhões e 700 mil armas registradas no SINARM, sendo 6,9
milhões já com os documentos comprovados e 733 mil na web. O que significa isso?
Eram informações de pessoas que entraram no sistema da Polícia Federal, se
cadastraram dizendo-se possuidoras de arma de fogo, e cadastraram essa arma de
fogo. A posteriori, mandaram esses documentos à Polícia Federal para serem
checados. Em 2010, tínhamos no SINARM 8,9 milhões de armas registradas, sendo
7,2 milhões com a documentação já checada e 1,7 milhão na web para essa
documentação ser checada. E agora em 2012, esta semana, através do serviço de
informação ao cidadão, consultamos o SINARM. Pois bem, Dra. Regina: temos hoje
no SINARM 1 milhão e 624 mil armas. Significa que temos 7 milhões e 349 mil
armas com registro vencido no Brasil. Esta é minha preocupação. Aliás, esta é a
grande preocupação: o cidadão que cumpriu com seu dever, que recadastrou a
arma, pagou a taxa e cumpriu uma série de formalidades, hoje não tem a sua arma
registrada. Senhores, o que ele não pode fazer, portanto? Ele não pode comprar
munição, coisa básica. Sabem onde ele vai comprar munição? Na ilegalidade.
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Só em 2011 a polícia fechou no Brasil 12 fábricas clandestinas de munição.
Foram fechadas 12 fábricas clandestinas de munição só em 2012. Uma delas, em
Bauru, São Paulo, tinha capacidade de fabricação, segundo o delegado da Polícia
Civil de Bauru, de 300 mil tiros por mês. A CBC, que é a única fábrica legal de
munição no Brasil, não vende isso por mês para os cidadãos de bem. Não vende
essa quantidade por mês. Só mesmo uma fábrica clandestina.
O que mais me preocupa não é o cidadão de bem, apesar de estar
cometendo uma ilegalidade, adquirir essa munição. É que essa munição está indo
para o crime, porque essa munição não tem controle, não tem rastreabilidade, não
tem sistema. E tudo isso é alimentado por um excesso de exigências e uma
proibição grande. O que a experiência tem mostrado é que o cidadão de bem,
quando se sente ameaçado, quando não tem uma sensação de segurança, procura
isso de alguma forma.
Dizer que arma de fogo não é um meio de se proteger, desculpem-me, não é
uma realidade. Desculpem-me, mas não é uma realidade. Seria a mesma coisa que
eu estacionar meu carro numa rua em São Paulo e deixá-lo aberto. Por que vou me
preocupar com isso? O ladrão — há dados estatísticos, na época do referendo
ouvimos vários depoimentos de policiais, e também de ladrões, em relação a isso —
procura o carro que tem melhor condição de ser assaltado. O ladrão, quando vai
assaltar uma residência, procura aquela em que não há cerca elétrica, não há
câmera, não há cão bravo.
Com essa história de banir as armas do Brasil, o que conseguimos foi
insegurança generalizada, porque o bandido entra na residência com a certeza de
que o dono está desarmado. Quando ele é surpreendido, como no caso dessa
senhora, aí sim, consegue-se realizar o que se tentou quando se colocou no local
um cachorro, quando se instalou um sistema, uma cerca elétrica, uma câmera ou
quando se contratou segurança privada, quando se tem dinheiro para isso.
Então, Sras. e Srs. Deputados, essa questão da concessão de porte tem que
ser vista pela premissa da lei, da legalidade. São poucos os casos, pouquíssimos,
são quase inexistentes os casos em que uma arma de fogo registrada está
envolvida em crime. Muito poucos. Lembro-me de dois: o de Pimenta Neves, se não
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me falha a memória, em São Paulo, e o dessa senhora do chinês da Yoki. Não me
lembro de outro.
A SRA. REGINA MARIA FILOMENA MIKI - Era japonês.
O SR. SALÉSIO NUHS - Ou japonês, que seja. Faço a correção.
A SRA. REGINA MARIA FILOMENA MIKI - Isso eu conheço.
O SR. SALÉSIO NUHS - Isso a senhora conhece? (Riso.)
Mas são dois casos — o que é o mais importante — que conheço. Então, a
nossa discussão tem que se basear na legislação, na legalidade.
Nós nos colocamos à disposição. A Dra. Regina Miki é prova disso. Estive no
gabinete dela, coloquei toda a nossa rede à disposição para recolher as armas de
fogo — todas as lojas no Brasil possuem cofre, possuem sistema de segurança,
estão aptas a recolher essas armas —, com uma única exigência: que fôssemos
democráticos e déssemos ao possuidor da arma de fogo duas opções, no mínimo.
Primeiro, se a pessoa não se sente responsável por ter uma arma de fogo, entreguea e receba o dinheiro que o Governo oferece, entregue-a numa loja da ANIAM.
Agora, se a pessoa tem uma arma de fogo que não foi recadastrada na campanha
ou a recebeu por herança do pai, que possa fazer o registro no momento em que
quiser.
Isso é um princípio da legalidade, um princípio do Direito. É só isso o que
estamos reivindicando com relação a se fazer nova parceria com o Ministério da
Justiça. Colocamos à disposição toda a nossa rede. Prova disso foi que, em menos
de 1 ano, em alguns meses, foram recadastradas no Brasil quase 2 milhões de
armas quando fizemos um convênio com a Polícia Federal. Por quê? Porque a
nossa rede está presente em todo o território nacional. Estamos aqui nos colocando
de novo à disposição.
Para finalizar, eu só queria dizer que temos, sim, de analisar essa questão
dos portes de arma, mas pelo princípio da legalidade. De quem solicitar porte de
arma se vai exigir, evidentemente, tudo aquilo que a lei já preconiza. E ela, já na sua
essência, fazia exceções a porte de arma lá atrás, quando foi criada, com o intuito
de proibir as armas de fogo.
Era isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito bem.
Terminadas as exposições...
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Deixe-me terminar de fazer a
leitura, Deputado. Já passo a palavra a V.Exa. em seguida.
Terminadas as exposições, iniciaremos os debates. Cada interpelante deverá
fazer sua formulação no tempo regimental, tendo os convidados igual tempo para
responderem.
Com a palavra o Deputado Milton Monti, para apresentar uma questão de
ordem.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, ouvimos os expositores,
que ofereceram contribuições enriquecedoras. Eu queria saber, contudo, como
V.Exa. pretende encaminhar os trabalhos. Há os autores do requerimento e os
autores dos projetos. Desejo saber se V.Exa. já tem um roteiro determinado para
ordenar os trabalhos desta audiência pública.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Perfeito, Deputado. Seguindo
o art. 172 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, apesar de haver a lista
de inscrição para o debate, falarão, nesta ordem, os autores dos requerimentos (dois
estão presentes, os Deputados Edio Lopes e João Campos); os autores das
proposições que estão em debate (estão aqui os Deputados Tadeu Filippelli, Milton
Monti, Ronaldo Benedet, Edson Pimenta, Marcelo Aguiar e a Procuradoria-Geral da
República); os Relatores, os Deputados Francisco Araújo, Edio Lopes, João
Campos, Fabio Trad e Enio Bacci, e, por fim, os Parlamentares inscritos para o
debate.
A audiência será bastante longa. É claro que as perguntas serão feitas aos
expositores, que terão um tempo para expor as suas avaliações, apresentar suas
respostas e considerações finais.
Esta é a beleza da democracia: a pluralidade democrática. Então, temos que
ouvir a todos. Claro, os argumentos estão sendo apresentados. Seria muito mais
interessante interagir numa mesa-redonda; porém, sem ordem pré-definida, ficaria
difícil controlar esse debate, que prometeria ser muito eloquente. Nós sentimos essa
beleza da democracia na inquietude de alguns, quando o argumento se contrapõe.
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Em tese, uma Mesa trouxe os pontos, e a outra fez a contraposição. Agora os
Parlamentares poderão tirar suas dúvidas.
Ressalto a todos os presentes que há, como puderam perceber, um bloco de
seis projetos que buscam ampliar a concessão do porte de arma para categorias e
segmentos. Por isso ouvimos a posição oficial, em tese, daqueles que representam
o Governo brasileiro, de institutos, de organizações não governamentais, de
representantes das categorias, da indústria de armas, de organizações não
governamentais que têm posição favorável à linha vencedora no referendo ocorrido
em tempos passados no País.
Mais uma vez insisto no papel da Presidência. Estou muito alegre de esta
Comissão de Segurança ter proporcionado este espaço para tal debate, não tão
franco como se poderia desejar, mas dentro das regras, do respeito democrático.
Aqui foram considerados argumentos de 12 expositores, diante de um
plenário cheio. O que pudemos ver aqui foi a apresentação de argumentos objetivos,
dados estatísticos, que foram postos e contrapostos. Cada Parlamentar poderá fazer
uso desses dados para a sua adesão aos projetos que passam a ser votados, caso
haja quorum, a partir de amanhã e nas semanas subsequentes.
Eu, claro, tenho aqui também as minhas perguntas, as minhas exposições,
mas, como bom Presidente, vou pronunciar-me depois. O capitão é o último a
abandonar o navio. Ouço dizer que na Itália não foi bem assim, na verdade. (Risos.)
Toda regra tem sua exceção, Secretário, sem dúvida alguma. As exceções são
feitas para quebrar a regra.
Para iniciar o debate, tem a palavra o Deputado Edio Lopes, autor do
requerimento. (Pausa.)
Parece-me que está concedendo uma entrevista.
Vou passar a palavra, então, ao Deputado João Campos, que é autor de um
dos requerimentos que proporcionaram a realização desta audiência pública; em
seguida, ao Deputado Edio Lopes e, depois, ao Deputado Milton Monti.
Posteriormente anunciarei os demais inscritos.
Com a palavra o Deputado João Campos.
O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Sr. Presidente, lembro que esta
audiência pública nasceu de um debate que fizemos aqui, quando discutimos um
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dos projetos. O Deputado Alessandro Molon terminou levantando a tese da
realização da audiência pública. A princípio, desnecessária, porque diversas
audiências públicas relativas a esse tema já haviam sido realizadas nesta Comissão.
Mas, entendendo a boa-fé do Deputado Alessandro Molon, eu mesmo procurei me
associar a ele e propus, então, que fizéssemos a audiência pública, e em relação
não apenas ao projeto que debatíamos naquele dia, mas a todos os projetos sobre
esse assunto que tramitam nesta Comissão. De plano, o Deputado Alessandro
Molon concordou.
V.Exa., Sr. Presidente, apresentados os requerimentos, acolheu-os e
priorizou isso na pauta. Quero, portanto, cumprimentar V.Exa. pela postura e pela
forma como acolheu esse encaminhamento.
Cumprimento, ainda, todos os expositores, independentemente da posição
adotada com convicção, com números, todas elas devidamente embasadas, o que é
ótimo. Se tivessem todos uma mesma linha de pensamento, esta audiência pública
certamente perderia o seu propósito. Entendo que, de fato, foi muito rica. Nós não
perdemos tempo ao realizá-la.
Eu não quero fazer questionamentos. Quero só cumprimentar os expositores,
todos aqueles que aceitaram o convite para vir aqui trazer suas contribuições.
Sei que vários Deputados, de fato, precisam muito desses dados aqui
apresentados para formar suas convicções. Outros Deputados já lidam com o tema
e participam há muito tempo desses embates, desses debates, já têm convicção
formada.
Quero dizer, contudo, que, sem entrar no mérito, em relação ao projeto que
busca assegurar esse direito aos agentes de segurança do Ministério Público da
União, penso que tem essa proposição vício de iniciativa. Evidentemente, no tempo
devido, quando formos discutir esse projeto, vou desenvolver essa tese.
Relativamente aos agentes de trânsito, lembro que a Polícia Rodoviária
Federal, que realiza atividade semelhante, é uma polícia armada. Se fôssemos
seguir nessa linha, teríamos, então, que desarmar a Polícia Rodoviária Federal, que
é uma polícia de fiscalização de trânsito.

46

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 0903/12
19/06/2012

Na maioria das cidades brasileiras, a fiscalização de trânsito ainda é feita pela
Polícia Militar, por convênio. Nesse caso, o policial militar, ao ser deslocado para
essa atividade, teria que ser desarmado, em função da natureza da atividade.
Em relação aos colecionadores e atiradores, estou de pleno acordo.
As polícias legislativas. Acho que, de fato, houve uma falha nossa enquanto
legisladores, ao inserirmos já naquele momento as polícias legislativas estaduais. O
expositor foi feliz aqui na sua observação.
Quanto ao projeto que se refere aos advogados, a Constituição Federal
terminou estabelecendo simetria de tratamento entre as carreiras que são essenciais
à Justiça. Isso precisa ser respeitado, porque foi estabelecido pelo Constituinte
originário. Não somos nós aqui que, agora, em sede infraconstitucional, vamos
desrespeitar isso.
O Projeto de Lei nº 2.561, de 2011, estabelece a apreensão e destruição de
brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo. Como conceito está correto,
mas penso que merece, mais do que os outros, uma discussão diferenciada. O
projeto não veda a fabricação e o comércio, parte direto para a apreensão, para a
destruição. Permite-se a fabricação, a comercialização, e, depois, manda-se prender
e destruir? Parece-me que a lógica não está correta. Eu acho que precisamos fazer
um debate melhor acerca desse projeto.
Não quero antecipar o debate, apenas digo de forma muito preliminar o que
penso.
Mais uma vez, parabenizo o Sr. Presidente pela realização desta audiência
pública. Parabenizo também todos aqueles que vieram aqui trazer suas
contribuições.
Repito: esta audiência foi muito rica, está sendo muito rica. Todas as
exposições aqui feitas foram de altíssimo nível.
Peço desculpas porque, embora sendo um dos autores, vou ter que me
ausentar agora, em razão de outro compromisso.
Na Câmara dos Deputados é assim: temos múltiplos compromissos no
mesmo dia e na mesma hora e temos que ficar conciliando os horários. Quem não
está aqui não entende isso, não é? Às vezes, até pensa que é falta de respeito, de
consideração. Mas não é.
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Quero saudar o pessoal do meu Estado que está aqui presente, das diversas
categorias interessadas neste tema.
Muito obrigado a todos.
Peço licença para me retirar, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito bem, Deputado João
Campos.
Antes de passar a palavra ao próximo orador, permitam-me registrar a
presença, em plenário da Comissão de Segurança Pública, de um nobre colega
parlamentar de Israel, o Sr. Robert Ilatov, que recebe as saudações dos senhores.
(Palmas.) O Sr. Paul Robert Phillips o acompanha neste momento (Palmas).
Sejam bem-vindos. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado da Câmara dos Deputados saúda V.Exas. e comunica que dois
integrantes desta Comissão, o Deputado Lourival Mendes e, salvo engano, o
Deputado Delegado Protógenes, estão em missão oficial no Estado de Israel.
Vou agora conceder a palavra ao Deputado Milton Monti e, depois, ao
Deputado Ronaldo Benedet. Em seguida, conforme a lista de inscrição, falarão os
Deputados Edio Lopes, Vanderlei Siraque, Rodrigo Bethlem, Pastor Eurico,
Francisco Araújo e Givaldo Carimbão.
Com a palavra o Deputado Milton Monti.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, caro Deputado Efraim
Filho; caros colegas Deputados e Deputadas, cumprimento nossos expositores,
tanto os do primeiro painel quanto os do segundo.
Venho dar a minha pequena contribuição a este debate. Sou autor do projeto
que autoriza o porte de arma para os atiradores desportivos e colecionadores, e não
entendi bem, Sr. Presidente, por que é o projeto mais polêmico. Vou dizer por que
não entendi bem. Pelo que ouvi aqui, existe grande preocupação das pessoas que
defendem restrições bastante amplas a se ter armamento disponível na praça,
vamos dizer assim, e há as pessoas que acham que é preciso haver algumas
exceções, especialmente depois da consulta popular. Recado mais significativo do
que esse não existe. Acabei apresentando um projeto que não acrescenta na praça
uma arma sequer. Todos os demais projetos aqui considerados colocam novas

48

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 0903/12
19/06/2012

armas nas mãos de pessoas que, até meritoriamente, acredito, possam estar
armadas. O meu projeto não acrescenta nada.
Eu vou usar argumento mencionado na primeira Mesa, para dizer que
estamos querendo preencher uma lacuna que a lei deixou. As armas já estão de
maneira efetiva na casa dessas pessoas. Não se comprará arma nova. As pessoas
não vão manipular arma após a aprovação do projeto. A única coisa que vamos
fazer é dar um entendimento pleno para aqueles que já têm a sua arma em casa e
precisam transportá-la a fim de que participem de suas competições. Por isso
precisam ter porte, e estão capengas, estão mancas, sem a possibilidade do porte.
Portanto, não entendi bem os argumentos segundo os quais o projeto é
polêmico. Eu pensava o contrário. É o único projeto da pauta que não coloca uma
arma a mais na praça. E é justamente o polêmico? Não estou entendendo. Só se
houver questão ideológica ou perseguição aos nossos competidores, inclusive
àqueles que têm medalhas olímpicas, àqueles que, nas Olimpíadas passadas,
venceram justamente na modalidade de tiro.
É pena que o Deputado Edio Lopes não esteja aqui, porque é o Relator do
projeto, e o voto dele foi contrário. Eu queria pedir ao Relator — vou fazer isso
pessoalmente — e também aos membros da Comissão que atentassem para esse
detalhe.
Defendo que os demais projetos sejam também tratados à luz do referendo
realizado no Brasil em 2005.
Sr. Presidente, venho aqui também dar uma opinião, uma pequena
contribuição. Não quero ter o monopólio da verdade. Numa democracia ninguém
deve ser o dono da verdade. Ouvi algumas observações que tenho de rechaçar. Não
somos manipuladores, nem está aqui um bando de manipulados. Esse projeto não
me dará votos para me eleger. Talvez isso seja até uma campanha das
organizações sociais para me prejudicar. Mas agi consciente de que estou fazendo a
coisa mais correta. Não estamos aqui para ser donos da verdade.
Eu acho que essas palavras deveriam ser reconsideradas. Aqui não existem
manipuladores nem manipulados. Isso é um equívoco. As pessoas devem expor sua
opinião. Todas as opiniões serão respeitadas. Quero que a minha e a dos outros
sejam respeitadas. Respeito é aquilo que se precisa ter para que se possa obtê-lo. É
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preciso começar a discussão por aí. Repito: aqui não existem manipuladores nem
manipulados. As pessoas estão defendendo um interesse que acham legítimo. É
legítimo vir aqui e defender os interesses. Por que são manipuladores ou
manipulados? Discordo.
Acho que isso tem de ser revisto, tem de ser colocado no seu devido lugar.
Imaginar que algumas pessoas podem ter o monopólio da virtude ou do
conhecimento é imaginar que um torneiro mecânico não poderia ser Presidente da
República. E foi o melhor Presidente que o País teve nos últimos anos. A discussão
não pode ser por aí. Desculpem-me aqueles que usam esse tipo de argumento.
Vi que a exceção, quando interessa, é defendida. Houve o argumento de que
um colecionador, um desportista desviou uma arma. Nesse caso, houve interesse
em se falar da exceção. Quando não interessa... Uma velhinha, uma senhora do Sul
se defendeu com uma arma. “Não, essa é uma exceção, não vamos considerá-la.”
Então, existe hora em que interessa a exceção, e existe hora em que não interessa.
Antes de concluir, digo que defendo o meu projeto, evidentemente. Eu o
apresentei porque acredito nele. Não estamos colocando uma arma a mais no
mercado, estamos só corrigindo uma falha do Estatuto do Desarmamento.
Os outros projetos aqui considerados, a respeito da autorização do porte de
arma para outras categorias, têm que ter um olhar voltado para o nosso referendo
de 2005.
São essas as minhas observações, Sr. Presidente. Espero, com essa
pequena contribuição, conseguir desfazer o equívoco de que esse projeto é o mais
polêmico. Não é. É o menos polêmico dentre os que estão sendo considerados aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito bem. Agradeço ao
Deputado Milton Monti, autor do PL 6.971/10, ao qual se referiu.
Passo a palavra ao Deputado Ronaldo Benedet, autor do PL 1.754/11. S.Exa.
dispõe do tempo regimental.
O SR. DEPUTADO RONALDO BENEDET - Sr. Presidente, saúdo todos os
debatedores, os Deputados, as pessoas que comparecem a esta Comissão,
especialmente a Secretária Nacional de Segurança, Miki. Acho importante S.Exa.
estar aqui para ouvir todos os lados da sociedade brasileira.
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Primeiro, deixo claro, pois não sei se isto foi bem explicado pelos
debatedores, que as pessoas não estão aqui para fazer média, para arrumar voto.
Não vi ninguém ganhar voto defendendo arma, é questão de convicção e ideia. Este
debate não tinha que ser ideológico, mas ele começou a ficar. E é muito dialético,
porque, a cada vez que há argumento de um lado, há de outro.
Sei que alguns adotaram determinada posição por ideologia. Há a questão do
Viva Rio. Se eu morasse lá no Rio de Janeiro, talvez pensasse diferente. Quero
respeitar a localização geográfica de cada um. Se você morasse em Santa Catarina,
saberia que, no referendo, em uma cidadezinha do interior, houve 74 votos a favor
da proibição da comercialização e 3 mil contra. Foi dito que deveria haver
comercialização, que o cidadão teria que ter direito a arma, porque quem mora no
interior está a 40 quilômetros da Polícia mais próxima. Só ele pode se defender. Não
há mais ninguém. O Estado não está presente. O Estado é deficiente no mundo
inteiro. No Brasil também é.
Eu fui Secretário de Segurança Pública, sou advogado criminalista e defensor
de uma legislação penal — em determinados temas, como, por exemplo, em relação
ao porte de arma — para cada Estado.
Eu quero sugerir, Sra. Secretária, que o Governo analise e respeite essa
questão. Eu sei que o caso da proibição da comercialização de armas no Brasil foi
mal formulado. Tratou-se apenas de comercialização ou não. O cidadão manifestou
ali a sua posição relativamente às armas no Brasil. Foi indicada a vontade do
brasileiro. Nós temos que a respeitar, gostemos ou não.
A chamada Lei do Desarmamento tem muitas coisas boas. O controle de
armas é uma delas. A pessoa tem que saber usar uma arma para poder comprá-la.
É a mesma coisa que comprar um carro e querer dirigi-lo sem carteira. Não pode!
Tem que se submeter a teste psicotécnico com frequência. Não precisa haver
registro — esse registro de 3 em 3 anos é bobagem. Tem que fazer exame
psicotécnico com certa frequência para saber se está apto ou não. Não é qualquer
louco que pode usar arma. Não pode! Faz-se teste psicotécnico para usar carro, e
não se vai fazê-lo para usar uma arma?
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Nós temos que nos voltar um pouco para a realidade do Brasil e não para os
aspectos ideológicos de quem forçou ou força as questões referentes às armas no
Brasil.
O Brasil é um país continental. Cada realidade é uma realidade. Com relação
às profissões, tenho uma convicção: sou a favor de que homens e mulheres de bem
tenham o direito de ter uma arma. (Palmas.) Por que defendo todas as categorias
que estão aqui fazendo esse pleito? Inclusive, sou autor de um projeto no sentido de
que o advogado possa ter direito ao porte de arma. O advogado tem que ter direito
ao porte porque tem que estar em condição igual à do promotor e à do juiz. Se o juiz
e também o promotor podem ter porte de arma, ele também tem que ter. Ele não
dispõe de proteção da polícia, como ocorre com o promotor. Há inúmeros casos de
advogados que morreram porque contrariaram interesses.
Agora, uma questão fundamental. Esse cidadão que está aqui é guarda de
trânsito. A diferença dele para o guarda da Polícia Rodoviária Federal é nenhuma.
Um trabalha na área urbana, e o outro, em rodovia federal, apenas isso. Ele tem que
estar armado, sim, porque trabalha com farda. No momento em que alguém está
praticando um crime, qualquer cidadão pode agir. Isso está no nosso Código Penal.
Mas o policial é obrigado a agir. Como alguém desarmado vai ser obrigado a
defender alguém? Ele é obrigado a defender alguém que está sendo assaltado, que
está diante de ameça de homicídio, ou precisa defender-se de alguém que está
querendo matá-lo. Precisa ter uma arma, sim, mas obedecendo a critérios rigorosos.
Se praticar um crime com aquela arma, sua pena precisa ser aumentada, porque
abusou do poder, usou a arma fora do desempenho da função. (Palmas.)
Temos que entender a realidade do Brasil. Eu defendo que exista no Brasil
algo que há na Inglaterra. Em Santa Catarina, já existem bombeiros comunitários,
mas não o que há na Inglaterra: policiais voluntários. Há muito tempo, contávamos
com o tal do inspetor de quarteirão. Era um homem respeitado na sociedade. O
Estado lhe dava uma arma, e ele não recebia nem salário, mas podria exercer a
função do Estado, quando este estivesse ausente.
Então, nós temos que dar às pessoas de bem a possibilidade de ter porte de
arma. Na Noruega e no Brasil, recentemente, doentes mentais, de má-formação
psicológica, resolveram matar crianças. Um agiu dentro de uma escola, e o outro,

52

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 0903/12
19/06/2012

em um acampamento de jovens. Pergunto: se nesses lugares estivesse um atirador
de elite desportista, um guarda, um cidadão honesto armado, um guarda de trânsito
ou um guarda legislativo que lá estivesse acompanhando um filho, enfim, se
houvesse um homem só armado, não teria havido mais de duas mortes. No Rio de
Janeiro, no momento em que chegou um policial, acabaram-se as mortes.
Dizem que a arma é instrumento de morte. Eu acho que é, mas é também
instrumento de defesa da vida. O homem inventou a arma para se defender das
feras e dos seus inimigos e também para buscar comida. Agora, há homens que
usam armas para matar, e isso é opção deles, não da arma. É antropológica, na vida
do homem, a existência de armas. Eu gostaria de viver num mundo onde não fosse
preciso ter armas, mas eu não me sinto seguro, neste mundo, se não tiver uma
arma. Não me sinto. Se alguém está forçando a minha porta, se estou com minha
família numa propriedade rural, no meu sítio, sem telefone — a Polícia vai demorar 1
hora ou mais para chegar —, vou esperar que ela seja morta? No sul dos Estados
Unidos, em New Orleans, transbordou aquele rio, e as pessoas que estavam
preparadas não permitiram que suas filhas fossem estupradas, essas pessoas não
foram vítimas de saque. Já as que estavam desarmadas tiveram que se submeter à
covardia de criminosos, viram suas filhas serem estupradas.
Se o Rio de Janeiro tem uma realidade diferente, se querem, lá no Rio de
Janeiro, proibir as pessoas de usarem armas, porque o bandido é mais forte, mais
treinado, tudo bem. Acho que dá para discutir isso, tem que se respeitar o Estado.
Mas quem é do Viva Rio deve respeitar o restante do Brasil. Não podemos, no
interior de Mato Grosso, da Amazônia, permitir que um homem que não registrou
sua espingarda, seu rifle ou seu revólver fique na condição de criminoso. O erro da
nossa Lei do Desarmamento foi este: colocou na ilegalidade os bons cidadãos. Para
o bandido, isso é a melhor coisa do mundo, porque a lei não existe para ele, a lei
dele não é a nossa lei. Essa lei que votamos aqui é para os bons cidadãos, para os
cidadãos brasileiros.
Por isso vou pedir a todos que aqui vieram que tenham sensibilidade para
discutirmos essa questão do registro de arma. Com 3 anos, tem que ser feito o
registro. A maioria, então, está na ilegalidade. É um desrespeito ao cidadão o que
estamos fazendo. O Governo tem que mandar com urgência matéria a esta Casa,
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prorrogar esses registros. Ele confiou no Governo quando fez o registro. Daqui a
pouco, surge uma lei em que se diz que quem não fez o registro até a data
estabelecida vai perder tudo.
Mais uma convicção democrática. É muito pesado o que vou dizer. Nem era
para haver registro de armas, mas, já que existe, todo cidadão teria que ter o direito
de comprar uma arma com mais facilidade. Hoje vivemos numa democracia, e temos
o testemunho da nossa Presidenta de que, se ela não tivesse pegado em armas,
este País não seria uma democracia. Ela pôde ser eleita democraticamente. Num
país com ditadura, a primeira coisa que se faz é tomar as armas dos cidadãos, para
evitar que eles se rebelem contra os ditadores.
São essas as minhas convicções, contrariando interesse daqueles que
declaram que defendem a paz. Eu sou um cidadão de paz, quero a paz. Rudolf von
Ihering, no livro A Luta pelo Direito, já dizia: “Na paz prepara-te para a guerra”.
Quem estiver preparado é respeitado. É assim que o homem é respeitado.
Infelizmente — quero que me provem o contrário —, depois que se começou
a proibir que o bom cidadão tivesse acesso às armas, depois que se dificultou ao
bom cidadão o acesso às armas, a criminalidade, o número de homicídios aumentou
no Brasil, coincidência ou não, por variáveis outras ou não. Aqui foi dito diferente. Eu
gostaria que esse dado fosse entregue a mim. Estou aqui para ser convencido. Não
sou um ditador nem tenho ideologia relativamente a essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Convencer e ser convencido.
O SR. DEPUTADO RONALDO BENEDET - Convencer e ser convencido.
Não quero convencer ninguém do que é a verdade.
Deixo essa observação de maneira bem transparente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Conclua, por favor, Deputado.
O SR. DEPUTADO RONALDO BENEDET - Para concluir, eu gostaria de
pedir aos debatedores que cheguemos ao entendimento no sentido de admitir que
pessoas de bem tenham armas, que essas categorias que aqui estão representadas
recebam, no caso, a autorização legal, porque a restrição em nada funcionou. Elas
estarão prontas para ajudar os cidadãos e defendê-los quando for preciso. O
Estado, por intermédio dessas pessoas, vai estar presente e vai ter a obrigação de
defendê-los.
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Mais uma questão, Sr. Presidente: acho que tínhamos que colocar também
para todas as categorias que usam armas a proibição do porte concedido pela
Polícia Federal em tumultos, na presença de grandes multidões. É preciso restringir,
aí sim, o uso de armas, e nesse caso as armas devem ser menos letais, porque é
nesses lugares que acontece de as pessoas, por balas perdidas, ou por nervosismo
do próprio agente que tem a arma, perderem a vida.
Era isto o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito grato. Em seguida, com
a palavra o Deputado Pastor Eurico e depois a Deputada Keiko Ota.
O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Sr. Presidente, com a aquiescência
de V.Exa., temos aqui a presença da nobre Deputada como representante feminina
desta Casa. Portanto, declino do meu lugar e falarei em seguida a S.Exa.. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Como manda o cavalheirismo,
as damas primeiro, se for desejo dela, porque talvez ela queira escutar primeiro o
que o senhor tem a dizer, Pastor. (Pausa.)
Deputada Keiko Ota, com a palavra.
A SRA. DEPUTADA KEIKO OTA - Boa-tarde, Presidente, senhores e
senhoras, meus companheiros e companheiras, autoridades presentes, eu gostaria
de fazer duas perguntas para o Antônio Rangel Bandeira. Em virtude da exposição
do representante do Movimento Viva Rio, que apresentou o dado de que 90% das
armas apreendidas são de fabricação nacional, pergunto: existe, dentre as funções
sociais da indústria nacional de armas, algum mecanismo de fiscalização, controle e
rastreamento das armas produzidas no Brasil? Segunda pergunta: existe algum
programa de colaboração ao poder público para melhorar e tornar cada vez mais
eficazes ações de fiscalização capazes de dificultar que armas produzidas no Brasil
caiam nas mãos dos criminosos? E pergunto ao Antônio Coelho: quantos agentes
de trânsito existem no Brasil? Quais os dados de morte por criminalidade violenta de
agente de trânsito em razão do exercício da profissão que justificam a aprovação do
projeto de lei que concede porte de arma para a categoria?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Com a palavra o Deputado
Pastor Eurico.
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O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Sr. Presidente, eu gostaria de
cumprimentar a V.Exa., a todos que aqui estiveram fazendo suas exposições, e
dizer que admiramos o trabalho de V.Exa. à frente desta Comissão, haja vista que
assuntos que parecem não ser polêmicos de repente se tornam polêmicos, daí a
importância de sua sábia decisão, nas nossas últimas reuniões, de termos esta
audiência pública, quando podemos ouvir mais uma vez os representantes dos
segmentos e melhorar nossos posicionamentos.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos. Não pude
ouvir a todos, mas em outras oportunidades pude ouvi-los, e o que nos preocupa é
que nessa discussão parece que ficamos sempre repetindo a mesma coisa.
Estamos há um ano e meio nesta Legislatura e até agora não chegamos a nenhum
denominador comum. Por outro lado, anos atrás, já tivemos um referendo popular
que praticamente deixou clara a posição do cidadão brasileiro.
Eu faço coro com o nobre Deputado Milton Monti. Parece-me que a coisa
ficou meio complexa. Concordo com a posição dele em gênero, número e grau,
porque não tem nada a ver com o assunto que alguns levantaram aqui. Concernente
a algumas categorias, acredito que cada caso é um caso e deve ser analisado. Por
quê? É muito fácil citar a questão da Inglaterra. E, citando-se a Inglaterra, fica difícil
encararmos a realidade que o nobre Bene Barbosa apresentou aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Pastor Eurico, peço um aparte
apenas para fazer uma saudação, em nome da Comissão, à Sra. Melina Risso,
Diretora do Instituto Sou da Paz, que, em virtude dos nossos horários de voos, terá
de sair no presente momento, deixando a Comissão antes das considerações finais.
Esta intervenção, então, é apenas para deixar registrada esta saudação à
senhora e agradecer a presença. (Palmas.)
Retorno a palavra ao Deputado Pastor Eurico.
O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Voltando, Sr. Presidente, à questão
do policial inglês, que é muito citada em todas as audiências, nós precisamos
entender o que é questão de cultura, questão de educação, de formação. Mesmo
com tudo isso, barbaridades estão acontecendo lá. Lá, um policial é respeitado por
ser policial. Aqui no Brasil, ninguém respeita policial; respeita a arma que está na
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mão do policial. Essa é a verdade. Aí, sim, vemos que a arma passa a ser mais
valiosa do que o próprio profissional.
Temos categorias aqui que hoje têm que enfrentar grupos que não respeitam
ninguém. Mas, quando vê a pessoa armada, na sua função, o bandido teme. Eu
acho que a arma hoje, em termos de segurança, é de suma importância. A arma
representa morte? Representa; temor também.
Eu tive, posso dizer, a desgraçada experiência, que não desejo a ninguém, de
passar duas horas com uma arma na cabeça, num sequestro, de ver meu filho
sendo ameaçado de morte na minha frente e também o motorista, do outro lado,
sendo ameaçado. Podemos dizer que no Brasil não há pena de morte? Há, sim. Há
pena de morte, mas ela está nas mãos dos bandidos. Eles é que decidem quem vive
e quem não vive.
Daí, lembrando-me do meu tempo de militar, em vários momentos o policial
tem oportunidade de tomar uma posição. Mas eu não podia fazê-lo, claro, porque
não estava armado; se estivesse, teria que pensar também duas vezes. Cada caso
é um caso! Cada caso é um caso!
Vejam que a nossa legislação está beneficiando a marginalização neste País.
É incrível! É difícil para eu falar, porque logo dirão: “Ah, o Pastor Eurico está
defendendo o uso de arma”. Aí, começa a haver uma guerra psicológica. Eu acho
que nós temos de trabalhar aqui com a razão. Eu duvido que, no momento em que
alguém precisar de uma ação policial que dependa de arma, ele procure um
profissional que esteja desarmado. Duvido. O indivíduo vai precisar da arma como
instrumento de defesa. Barbaridades acontecem. Pessoas incapacitadas também
fazem barbaridades às vezes.
Ter uma arma hoje não é fácil, nem barato. E não é o cidadão de bem que
adquire uma arma quem está matando gente por aí; não é esse cidadão que está
destruindo vidas, agredindo famílias.
Faz-se propaganda de que foram apreendidas armas, citando-se o Rio de
Janeiro. Tudo bem! Mas não são só armas nacionais. Falam muito das armas
nacionais. E as armas importadas que lá estão? Como elas chegam aqui? Bandido
faz tudo para ter armas. E eles usam armas não para proteger alguém, mas para
proteger a eles mesmos, suas artimanhas maléficas, destruidoras. E há mais um
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detalhe: só pensam em matar. É diferente. Os nossos profissionais que estão na
área de segurança, precisamos repensar quem é quem. Isso é algo muito sério.
Eu acho que a audiência pública é de suma importância, ouvirmos os
representantes é importante, mas eu não posso aqui pensar só pelo lado emotivo e
ser influenciado só por um grupo. Precisamos usar o senso da razão e sabermos até
que ponto devemos seguir o lado A ou o lado B.
Então, eu parabenizo a todos. Acredito que a situação é realmente complexa.
Temos várias ideologias no Brasil e temos aqui um representantes da ANIAM. Ele
não falou, mas pergunto: como hoje está a situação de fabricação de armas, a
questão dos cartuchos? Quando se falou em Bauru, primeiro lugar no Brasil, eu
tenho o desprazer de lembrar que é na minha cidade, Caruaru, onde se descobriu
uma fábrica clandestina, que é a segunda maior do Brasil. Isso é sério.
Tivemos oportunidade de ir à Argentina na semana passada. Conversando
com o nosso ilustre Presidente, em um estande de tiro, pegamos lá um cartucho
onde estava escrito CBC.
Portanto, parabéns à CBC pelo trabalho, parabéns aos senhores que
defendem e aos que são contrários. Acredito que todos têm a sua ideologia, que
deve ser respeitada. Encerro fazendo coro com o Deputado Milton Monti, dizendo
que precisamos respeitar mais as pessoas.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Encerrada a lista de inscrição
para os debates, antes de passar a palavra aos debatedores, deixo registrada a
minha posição.
Cara Secretaria Regina Miki, Deputado Pastor Eurico, apenas fazendo
referência à sua palavra, como quem conhece e está preocupado com esta
realidade, lembro que na semana passada nós tivemos uma votação de projetos que
foram elencados pelo Ministério da Justiça, totalizando três. Dentre eles um foi de
minha autoria, aumentando a pena para o contrabando, especificamente ligado ao
tema das drogas, armas, remédios e cigarros, que, quando contrabandeados e não
seguindo as regras, podem fazer mal à saúde. E fui Relator do outro projeto, que
propunha o monitoramento eletrônico das penas.
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Esta Comissão, portanto, tem acompanhado de perto os temas que são de
interesse da sociedade. Nós temos conseguido responder a esse debate. Eu fico
muito honrado ao ver a sociedade brasileira aqui presente.
Quando uma categoria se mobiliza, como os agentes de trânsito que estão
aqui e vêm trazer, expor os seus argumentos, isso é interessante para nós. Esteve
presente aqui também a Polícia Legislativa, como estiveram os colecionadores e as
demais categorias que fazem parte deste espaço.
Esta interação é importante, porque a Câmara dos Deputados é, por
excelência, a Casa do Povo. Aqui estão representados os diferentes matizes e
segmentos da sociedade brasileira. Acredito, então, que este momento de debate é
importantíssimo. O Senado também realiza debates, mas o Senado é a Casa da
Federação. Aqui é a Casa do Povo, onde há proporcionalidade, onde a população
está representada, e este debate é bem-vindo.
No início brinquei, falando do excesso de debates e de falas, sobre a beleza
da democracia. A pluralidade de argumentos também faz parte da democracia. Um
observador isento pode ver razão nos diferentes argumentos aqui apresentados. É
difícil, sim, o argumento de que o Brasil é um país de dimensões continentais, em
que existem diversas realidades. Às vezes, no plano federal, regular o que acontece
na zona rural de um Município do interior de Pernambuco é complicado, sim. Mas é
esta tarefa, Deputado Milton Monti — V.Exa. é de São Paulo, tem uma outra visão,
de uma outra realidade, é natural que existam diferenças regionais —, que nós
estamos tentando compor. Ao final das contas, temos de votar. Não adianta ficar
eternamente debatendo e não decidir. Por isso tivemos referendos e plebiscitos.
Ouvi aqui o argumento de que se tem de tomar muito cuidado com o achismo
e a pesquisa. Mas, quando nos referimos ao achismo, queiram ou não queiram,
sabemos que foi a população brasileira que decidiu majoritariamente pela posse das
armas como instrumento de prevenção e defesa. Esse é o mesmo argumento que
fez com que a população, por iniciativa legislativa, também criasse o Ficha Limpa,
que foi uma das grandes revoluções da reforma política e da transparência
democrática na sociedade brasileira. Então, quando a sociedade decide a favor do
Ficha Limpa, ela é sábia, mas, quando decide a favor do porte de armas para a
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população, não é sábia? Não podemos ter esses argumentos dúbios. Nós temos
realmente que ter uma posição clara.
Portanto, dentro dessa pluralidade, Secretária — e não é um problema de
agora, mas uma dívida histórica do País —, há, sim, um sentimento de que o
controle é o meio adequado, depois da decisão que se tomou. Mas o controle parte
para uma distorção. O que deveria ser fiscalização passa a ser proibição. Deveria
ser fiscalização, mas, pelo próprio reconhecimento muitas vezes da falência do
Estado, da sua ineficiência em conseguir fiscalizar — e, como eu disse, isso é uma
dívida histórica, não estou me referindo a governos de hoje nem do passado, é uma
dívida que vem de muito tempo —, essa ineficiência leva o poder público a preferir a
proibição. É daí que surgem essas demandas localizadas de segmentos que
acreditam que a proibição é injusta com eles, que prejudica o seu trabalho e os
coloca em risco desnecessário.
É esse o debate a que esta Comissão vai se propor na análise dos seis
projetos que, concordo, serão debatidos caso a caso e analisados, com argumentos,
com contrapontos. E esta Audiência Pública foi muito proveitosa em fornecer aos
Parlamentares subsídios para que pudessem estar neste caminho.
Há uma outra questão a respeito da falência do Estado. Sabem o que me leva
a perceber que a população, hoje, ainda quer ter a arma como instrumento de
prevenção e de defesa? É porque nós temos a deficiência da própria polícia. Falouse aqui na dificuldade sobre os crimes, os homicídios que são investigados e
punidos. Os crimes que são investigados e elucidados não são a maioria, e os que
são punidos ainda sofrem problemas de prescrição, de cumprimento de mandados,
de localização. Então, existe um sentimento de impunidade.
Se nós tivéssemos uma polícia que funcionasse, que prendesse, e o
elemento que matasse ou que roubasse fosse preso, a população iria entender que
a arma seria desnecessária. Mas, infelizmente, enquanto a realidade do País avança
a passos tímidos e ainda não dá esse sentimento de segurança à sociedade, será
este o cenário que veremos: segmentos, de forma legítima, propondo à Câmara dos
Deputados que abra exceções na nossa legislação.
Então eu acho que esse tema da ineficiência e da impunidade, que leva a um
controle baseado na proibição e não na fiscalização, tem gerado distorções na
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nossa legislação e tem ceifado a liberdade e a autonomia dos indivíduos em ter o
direito de escolher aquilo que devem fazer, desde que essa liberdade de escolha
não influa no direito do outro, principalmente no direito à vida. (Palmas.)
Deixo, portanto, essa posição não em nome da Comissão, mas em nome do
Presidente.
Foram citados aqui os casos de pessoas que precisaram pegar em armas.
Meu caro Deputado Ronaldo Benedet, V.Exa. citou o caso da Presidente Dilma. Eu
digo: se um dia foi preciso pegar em armas para vencer a ditadura dos canhões,
também a ditadura das ideias é uma ditadura que não deixaremos permanecer ou
que ela possa se sobrepor à vontade livre de cada cidadão.
Com isso, passaremos a palavra aos senhores debatedores, agora, sim,
fazendo um pingue-pongue, para não dizer bangue-bangue, onde ouviremos,
intercaladamente, cada um dos expositores.
(Não identificado) - Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. por suas palavras,
assinando embaixo em gênero, número e grau.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Agradeço a V.Exa. Está
registrado. Fico feliz. Espero que a Comissão de Segurança Pública esteja sempre
em sintonia fina com a sociedade. Este debate é sempre bem-vindo, para convencer
e ser convencido.
Concedo a palavra a quem muito tolerantemente, no bom sentido da palavra,
nos aguardou, ouvindo todos os argumentos, para suas respostas e considerações
finais — utilizando a fala do Deputado Pastor Eurico, primeiro as damas —, à Dra.
Regina Maria Filomena Miki, nossa Presidente do Conselho Nacional de Segurança
Pública.
A SRA. REGINA MARIA FILOMENA MIKI - V.Exa. acabou decorando quase
todo o meu nome. Faltou apenas alguma coisa. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Mais uma vez, uma falha de
expediente, porque o seu nome está bem aqui na minha frente.
A SRA. REGINA MARIA FILOMENA MIKI - O meu nome é Regina Maria
Filomena Lidonis De Luca Miki. Mas tudo bem! (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Acho que não havia uma
placa que coubesse todo o seu nome. (Risos.)
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Tem V.Sa. a palavra.
A SRA. REGINA MARIA FILOMENA MIKI - Sr. Presidente, primeiro de tudo,
eu gostaria de agradecer a V.Exa. a oportunidade de estar aqui e dizer que o debate
sempre fez parte da minha vida e a democracia também. Não sei se o senhor sabe,
mas uma das minhas primeiras tarefas aqui foi coordenar a I Conferência Nacional
de Segurança Pública, que pôde discutir com mais de 530 mil brasileiros o tema de
segurança pública.
Então, o debate não me traz qualquer problema. Acho que as ideias são
compostas disso, e lá no Ministério temos o mais amplo interesse em ouvir a
população.
Eu gostaria de fazer algumas distinções. Acho que são temas colocados de
uma forma meio dúbia, e não sei se depois da minha história na segurança, e
gostaria até...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Permita-me... V.Sa. deseja
falar daqui, há alguma necessidade?
A SRA. REGINA MARIA FILOMENA MIKI - Não, não, pelo contrário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Não? Perfeito. Perdoe-me por
quebrar seu raciocínio, mas eu queria lhe perguntar isso.
A SRA. REGINA MARIA FILOMENA MIKI - Que é isso? Até gostaria de
buscar na minha própria essência de trabalho, pois fui secretária da cidade mais
violenta do Estado de São Paulo e uma das mais violentas do Brasil: Diadema.
Quando eu assumi em Diadema, nós tínhamos 111 homicídios para cada 100 mil
habitantes; 41 homicídios no mês. Eu estive lá agora comemorando os 10 anos de
uma lei que foi de cerceamento de defesa, de cerceamento de direito: nós fechamos
os bares às 23 horas, porque entendemos que, por meio de diagnóstico, era
necessário privar o direito individual em nome do direito coletivo. E, Sr. Presidente,
no ano passado, o ano inteiro, naquela cidade, nós tivemos 38 homicídios.
E outra colocação também me incomoda: a colocação do homem de bem. O
que é isso? Que carimbo tem a pessoa do bem? Que carimbo é esse? Então, a
pessoa é do bem quando nasce, depois ela tem um momento em que passa a ser
do mal e depois volta a ser do bem? Esse carimbo, essa fala da pessoa do bem me
incomoda. Acho que existem determinadas categorias — e aqui não vou entrar em
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polêmica, se essa deve ou aquela não, por que a PRF está armada ou a gente não
está armada. Não é isso. Acho que é até mais fácil o controle de um servidor do que
de qualquer outra pessoa, é óbvio. Só que também nós precisamos de
corregedorias atuantes. Se existe esse homem do bem, também temos que admitir
aqui que as nossas corporações estão cheias de pessoas, então, do mal. E aí a
corregedoria atuante faria essa distinção, esse divisor de águas entre homem do
bem e homem do mal.
Eu gostaria de estar aqui comemorando com esta Casa o que foi votado na
semana passada: o Sistema de Informação Nacional sobre Segurança Pública. Foi
muito bem dito aqui que carecemos de dados sobre segurança pública. Mas, se
carecemos de dados sobre a segurança e nos apoiamos nos dados do SUS, lá nós
temos registrados os homicídios, Sr. Presidente. Lá nós temos registrados, sim, os
homicídios. E aí eu não sei se é pessoa do bem ou pessoa do mal. É brasileiro que
não podia estar morrendo, seja ele quem for.
Eu, como gestora pública, tenho que dizer ao senhor que até mesmo aqueles
que cometem crimes eu vou prevalecer com os demais direitos deles. Quero, sim,
cerceá-lo de liberdade para que ele seja punido pelo crime que cometeu. Mas isso
não me dá o direito de dizer que ele é uma pessoa do mal.
Então, faço só essas colocações, Sr. Presidente, para que fiquem muito
claras essas questões. E também uma coisa: o plebiscito não foi para perguntar ao
cidadão — e não foi essa pergunta feita ao cidadão — se ele devia ou não portar
uma arma, mas se ele era contra ou a favor à comercialização de arma de fogo. E
ele disse que era a favor. Foi isso. A pergunta foi exatamente essa.
E depois nós já tivemos outras formas de ouvir a população, até mesmo a
Conferência. E uma das dez diretrizes mais votadas pela Conferência foi
exatamente o desarmamento. E aí eu fecho minha fala. O que a Secretaria Nacional
de Segurança Pública faz está dentro do livre-arbítrio do cidadão. Na Campanha do
Desarmamento, eu não obrigo ninguém a entregar a arma. É de livre convicção da
pessoa ir lá e fazer a entrega da sua arma. E essa pessoa que entrega a arma não
está menos ou mais protegida do que as demais, porque a busca pela segurança
pública não pode ser individual. Eu não posso buscar a segurança para determinada
categoria, porque eu não tenho pessoas do bem ou do mal em determinada
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categoria. Eu tenho que pensar, enquanto Secretária Nacional de Segurança
Pública, que eu preciso da segurança coletiva, Sr. Presidente.
Sempre vou dizer a V.Exa. que, na minha condição de Secretária e na minha
convicção, eu vou continuar defendendo essa posição: arma de fogo deve ser aliada
a um controle rigoroso, sim. Ninguém me vai tirar isso da cabeça, em momento
algum. Esteja na mão de quem estiver, o controle tem que ser rigoroso. Não tenho
qualquer dúvida em relação a isso. Mas também não dá para que qualifiquemos
algumas pessoas como sendo do mal. Isso é muito ruim para nós brasileiros.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Então, Deputado Vanderlei
Siraque, V.Exa., quebrando um pouco o protocolo, em virtude das atividades que
estava exercendo e por um problema de saúde, tem rapidamente a palavra pelo
tempo regimental.
Pedimos

objetividade

a

V.Exa.

para

podermos

continuar

com

as

considerações finais dos Parlamentares aqui presentes. Mas V.Exa., inclusive, tem
um voto em separado de um dos projetos aqui apreciados.
Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE - Sr. Presidente, primeiramente,
quero dizer que é uma verdadeira arma esse ar-condicionado. (Risos.)
Fizemos diversos debates Brasil afora, mas, depois que eu cheguei à
Câmara... Acho que há uma ação organizada contra os Parlamentares aqui. (Risos.)
Ouvi atentamente a argumentação dos oradores contrários e favoráveis aos
projetos. Acho que houve um debate de alto nível, como sempre, com
argumentações que sempre respeitamos.
Só quero discordar do Fabrício quando fala que há um debate técnico e um
debate ideológico. Eu tinha um tio que — eu me lembro, quando criança — era
capitão do Exército, era comandante na região de Jundiaí. Ele sempre falava: “Toma
cuidado com esse pessoal ideológico, da esquerda”. (Risos.) Até que um dia o
cassaram, porque diziam que a ideologia dele estava batendo muito. (Risos.)
Mas tudo tem um fundamento filosófico, ideológico, legítimo, e nós nos
devemos pautar pelas questões tais como estudos de casos, questões científicas
mesmo. Eu respeito isso.
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Foi falada pela Regina essa questão do recadastramento. Acho que isso é
importante, é fundamental. Evidentemente que nós queremos isso, porque a
legalidade é essencial. É muito melhor ser cadastrado. Quem tiver que comprar
munição que a compre de forma regulamentada, evidentemente. Então, não existe
discordância quanto a isso.
Quanto aos projetos, eu tenho recebido diversas manifestações dos agentes
de trânsito — não é, Antônio? — e eu tenho respondido a todas, eu gosto do debate.
Às vezes não deveria entrar em alguns debates, porque, no geral, eu saio perdendo,
mas eu sempre respondo a todos. (Risos.)
Não acho, mas tenho certeza de que o agente de trânsito, sim, contribui com
a ordem pública. O problema é o conceito de ordem pública e da segurança pública
para a manutenção da ordem pública. A finalidade da segurança pública é manter a
ordem pública. Acontece que a ordem pública não é feita só pela polícia. A ordem
pública é a manutenção do estado de tranquilidade, de paz, de convivência pacífica,
de resolução pacífica dos conflitos também.
Eu, honestamente, não acho que o agente de trânsito armado vá resolver o
problema dos agentes de trânsito, como já foi colocado aqui. São importantes, são
fundamentais. Imaginem se não houvesse agentes de trânsito. Seria uma desordem,
seria um caos total no trânsito. Nós não temos dúvida nenhuma disso, mas eu não
acho que resolveria o problema.
Também eu não sou daqueles que falam: “O agente de trânsito não corre
riscos”. É lógico que corre riscos. Todos nós corremos riscos. Inclusive nós podemos
viver em constante situação de insegurança. Ontem mesmo eu estava vendo uma
reportagem em Brasília. Eu ia para a região de Mogi, lá para a região do litoral norte,
e achei que ia encontrar cobra. Agora, ontem, encontraram uma cobra no 9º andar
de um prédio aqui em Brasília. Então há situações que são inusitadas.
Nós sempre estamos sujeitos a riscos. Agora, podemos correr mais ou menos
riscos. Então, na minha convicção, não tem como ser favorável. Isso não quer dizer
que eu sou o dono da verdade. Eu também acho que a arma de fogo serve para
defesa, sim. Serve. Eu acho que nós precisamos de pessoas que nos protejam. Eu,
por exemplo, como Parlamentar… Existem pessoas que defendem que o
Parlamentar tem o direito de portar arma de fogo. Eu acho que nós não temos
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condições, porque nós somos legisladores. Temos os profissionais da área que
podem garantir o nosso serviço aqui, o nosso trabalho. Agora, evidentemente, a
Polícia Legislativa é algo a ser discutido também, porque não existe Polícia
Legislativa ainda. Temos Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Ferroviária Federal. Mas é algo a ser discutido. A mesma coisa é o Ministério
Público, se deve haver polícia no Ministério Público, como temos a Força Nacional
de Segurança Pública. Eu acho que não. É um programa. Eu estou, inclusive,
fazendo uma emenda constitucional para que tenhamos a Força Nacional de
Segurança Pública instituída.
Então é algo que nós temos que discutir. Agora, eu não acho que é de forma
compartimentalizada que nós vamos resolver essa questão. Nós temos que discutir
o todo. Acho que este debate é importante, esta audiência é importante, mas não dá
para aprovarmos o projeto A, B ou C. Acho que nós temos que fazer uma discussão
melhor. Tudo pode ser revisto, é verdade. Temos o Estatuto. Pode ser revisado?
Pode. Agora, eu penso que não é de forma fragmentada. Nós estamos muito
fragmentados. A discussão aqui está fragmentada. Eu não acho que essa maneira
seja a melhor forma para que nós possamos chegar a um consenso.
A defesa aqui gera muito uma discussão do patrimônio. Falando em filosofia,
há uns que se voltam mais para o patrimônio e outros mais para a vida. E a
Constituição fala que é para defendermos o patrimônio e a vida. Não há problema
nenhum. Mas vamos fazer o debate de forma mais científica. Hoje não dá para ser
favorável a esses projetos.
Quanto à fala do representante da ANIAM, do Salésio, Regina, eu acho que
deveríamos implementar para fazer essa parceria. Eu também não tenho nada
contra o colecionador. Eu não vejo problema nenhum. Mas o senhor apresentou o
seguinte argumento: há o risco de serem roubadas as armas do colecionador, que é
preparado. Pela argumentação do Fabrício, por que a arma do agente não seria
também furtada pelo bandido? Então, essa é a questão.
Mas, de forma democrática, como diz o nosso Presidente... Esta Comissão é
democrática mesmo. Nosso Presidente é democrático. Aqui se debate tudo.
Respeitamos as pessoas. Mas hoje eu não seria favorável a esses projetos que
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estão em andamento, apesar da argumentação brilhante dos Parlamentares, dos
esforços, da pesquisa. Eu acho que, na dúvida, é melhor não avançar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Obrigado, Deputado Vanderlei
Siraque.
Na esteira do seu pronunciamento, levanto uma questão. Eu não sei se os
demais membros poderão complementar, se a Presidente Regina Miki tem essa
informação ou se o Marivaldo pode complementar: a que nível anda hoje o banco de
dados dessas armas no que diz respeito à identificação, não do registro de série,
mas um banco de dados no sentido das ranhuras? Se existe um crime e pode-se
fazer um teste de balística, até que ponto essa arma pode vir a ser identificada?
Gostaria de saber se existe ou não um banco de dados. Se existe, a que ponto anda
a possibilidade de se usar a tecnologia para, na ocorrência de um homicídio, através
de um teste de balística, se fazer a identificação da arma de onde saiu aquele
projétil, no caso de essa arma estar registrada. Logicamente, dispondo da arma do
crime, fica mais fácil fazer o teste de balística. O que eu quero entender é se, sem a
arma, apenas pelo homicídio existem condições de identificar de que arma saiu o
projétil — se aquela arma está registrada, logicamente —, quem é o seu proprietário.
Então, queria essa informação.
(Não identificado) - Pela ordem, Sr. Presidente. Só uma comunicação. O
Deputado Alessandro Molon…
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Eu iria fazer esse registro ao
final da nossa audiência.
(Não identificado) - Ele pediu para justificar sua ausência. Ele não está
presente aqui porque está…
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Está em missão oficial.
(Não identificado) - ...em missão oficial na Conferência Rio+20, como boa
parte dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - O Deputado Alessandro
Molon foi um dos autores do requerimento para a realização da presente audiência.
Seguindo a ordem intercalada, passamos a palavra ao Dr. Geraldo Magela da
Silva Neto, Presidente da União Nacional de Polícias Legislativas.
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O SR. GERALDO MAGELA DA SILVA NETO - Eu gostaria de fazer um
esclarecimento ao Deputado Vanderlei Siraque, mas ele acabou de sair. Ele fez a
afirmação de que não existem polícias legislativas, o que é um equívoco. Na
verdade, além das Polícias Legislativas do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, já estão regulamentadas polícias legislativas em mais sete Estados —
Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia... Então, ele
disse que não há polícias legislativas, não sei se por desconhecimento ou se por
algum equívoco mesmo. Mas sei que este pronunciamento ficará registrado nas
notas taquigráficas e ele fatalmente tomará conhecimento, até mesmo para que, na
hora de proferir o voto na análise desse projeto, ele possa refazer suas
considerações, porque ele disse que é contrário, que não avançaria neste momento
na votação desse projeto. Mas acredito que ele disse isso talvez por desconhecer a
existência e a regulamentação dessas polícias legislativas.
E elas estão avançando. Já há resoluções tramitando em Comissões em mais
cinco Assembleias Legislativas. Isso foi discutido na 16ª Conferência Nacional da
União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais — UNALE, que ocorreu
agora, do dia 29 de maio a 1º de junho, em Natal, quando tivemos a oportunidade de
debater esse assunto com o novo Presidente da UNALE, o Deputado Estadual
Joares Ponticelli, de Santa Catarina.
Então, só para que os senhores tomem conhecimento, principalmente os Srs.
Deputados, que vão votar, que vão decidir: realmente já existe e continua
avançando a regulamentação das polícias legislativas nas Assembleias Legislativas
estaduais.
Também gostaria de dizer à Dra. Regina, embora não esteja com procuração
para defender ninguém, que quando a pessoa falou da questão do homem de bem e
do homem de mal foi apenas um estereótipo. Quando ele mencionou…
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. GERALDO MAGELA DA SILVA NETO - É, foi um estereótipo.
Acredito que foi mais no sentido de estereótipo mesmo, porque aquele que está do
lado, não está praticando ação criminosa. Acho que foi só nesse sentido. Eu acho
que ele não quis ofender, não. Foi apenas um estereótipo. (Riso.)
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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O SR. GERALDO MAGELA DA SILVA NETO - Não, tudo bem.
Mais uma vez, eu gostaria de deixar registrado o entendimento da UNIPOL —
nós já discutimos muito esse assunto. O Estado, quando atribui uma função a um
agente político ou a um agente público — não é o nosso caso, nós somos servidores
públicos; o agente político, no caso, é o Presidente de uma Assembleia Legislativa,
que é de fato o detentor de polícia nas Casas Legislativas —, a ele também são
dados os meios para que a missão seja cumprida, para que ele possa levar a termo
essa missão institucional.
Eu peço aos Srs. Deputados que levem isso em consideração, porque a
nossa preocupação — mais uma vez, reafirmando — não é ter porte de arma pelo
simples prazer de ter ou por querer simplesmente dizer que estamos numa situação
superior a essa ou àquela categoria, mas é realmente conseguir levar a bom termo a
nossa missão institucional.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito bem. Agradecemos
suas palavras.
Com a palavra o Sr. Antonio Rangel Bandeira.
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - Bem, o tempo é curto. Não vou
poder responder como gostaria a todos os Parlamentares e expositores que
mencionaram a minha exposição. De qualquer maneira, vou fazer um esforço de
síntese, começando pela Deputada Keiko.
Infelizmente, os produtores de armas e munições no Brasil não ajudaram a
fazer uma lei de controle de armas; pelo contrário, foram grandes obstáculos.
Fizeram o possível para impedir qualquer tipo de controle. Depois que a lei foi
aprovada... Naturalmente eles não fariam um discurso contra a lei. Normalmente, é o
que acontece. Só os ingênuos não sabem que os interesses cegam.
Mas há, por exemplo, na Europa uma ou outra indústria que tem mais
sensibilidade social e também se preocupa com a segurança do cidadão; não se
preocupa apenas em vender armas e munições, não importa para quem.
De qualquer maneira, à medida que essa indústria e o comércio de armas
respeitarem a lei, estaremos juntos no cumprimento da lei.
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Eu não me sinto muito confortável para responder com muita exatidão. Eu
desconheço os controles efetivos da indústria de armas, por exemplo, para dar mais
segurança para que suas armas não sejam desviadas. Pelo contrário, as pesquisas
apontam, principalmente antes do estatuto, que havia uma promiscuidade.
Uma CPI no Uruguai, onde nós estivemos a pedido do Presidente da
República do Brasil, revelou que, nas exportações de armas para o Paraguai, de dez
contêineres de armas — muita arma —, apenas um chegava ao Paraguai. Nessas
exportações brasileiras, só os papéis viajavam. As armas eram vendidas aqui
mesmo, para o comércio clandestino. Isso foi comprovado. A situação melhorou
exatamente porque o Governo brasileiro está procurando realmente controlar, para
que os bandidos brasileiros não se armem com tanta facilidade.
A CBC, a Companhia Brasileira de Cartuchos, nos revela mecanismos muito
interessantes de controle para que as munições não sejam desviadas. Eu gostaria
até de acreditar. Mas quando vamos ver o resultado, o resultado é que mais de 95%
da munição apreendida no Brasil na ilegalidade é munição brasileira. E não é, em
sua maioria, produzida por essas 12 fabriquetas clandestinas, não. A maioria é da
CBC. Então, eu gostaria de acreditar, gostaria até de colaborar.
Um fabricante tem responsabilidade com a sociedade, se ele produz um
instrumento mortífero, como é a arma e como é a munição, de ajudar o Governo a
impedir que esses produtos cheguem a mãos indevidas. Infelizmente, os números,
quando vamos pesquisar aonde chegam essas armas e essas munições, revelam
que há quase uma ausência de fiscalização.
Mas acho que o representante da indústria de armas e munições no comércio
está muito mais capacitado do que eu para responder o que eles fazem para que o
armamento não chegue a mãos indevidas.
Foi mencionada várias vezes aqui — pareceu-me de forma um pouco
incorreta — a questão do referendo. Vamos ser todos honestos. O referendo
perguntou à população brasileira se ela estava a favor da proibição do comércio de
armas e munições, e a população, em sua maioria, respondeu que não, não estava
a favor da proibição.
Sou um democrata, e paguei muito durante a ditadura — muito caro. Portanto,
respeito. Não concordei com o resultado, tenho as minhas interpretações sobre o
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que levou a população a votar. Acho que a população não votou a favor do
comércio, votou a favor do direito de comprar.
Quando se pergunta a um povo que viveu 21 anos sob a ditadura se quer
abrir mão de um direito, nem interessa que direito é, a resposta inicial é “não” — não
é verdade? Mas isso não interessa. O que interessa é que o referendo mediu
apenas isso. E já houve várias pesquisas de opinião, feitas pelos órgãos mais
prestigiados no Brasil — uma feita em 2001, outra feita depois do referendo —,
sobre a posição da opinião pública, do povo brasileiro, sobre porte de arma. Não é
ter arma em casa; isso é posse. Não é o direito de comprar arma; isso é direito de
comprar arma. É porte o que se discute aqui, o direito de andar armado na rua.
Em 2001, o resultado foi que 74% da população brasileira era contra o porte
de arma. A população brasileira não quer gente armada na rua, apenas policiais
bem treinados, bem fiscalizados. A população não quer gente armada na rua porque
sabe que em brigas de rua, brigas de carro, brigas de boate, brigas de vizinhos, se
há uma arma, o resultado é uma desgraça de pelo menos duas famílias.
Não vamos misturar o referendo para tirar dividendos indevidos. O referendo
votou pelo comércio de armas, e eu, como democrata, respeito essa decisão,
embora discorde. Outra coisa é porte, que é o que se discute aqui. A opinião pública
é contrária a que as pessoas andem armadas na rua. Então, vamos mencionar o
referendo como ele foi.
Acho que entendi a intenção do representante dos colecionadores, dos
atiradores. A sua intenção não foi dizer que ideologia é negativa, no sentido de
filosofia e tudo o mais. Entendi perfeitamente. E eu, como ele, uso a palavra
ideologia nesse sentido. A palavra ideologia — desculpem-me, mas é um vício de
profissão; sou sociólogo — é negativa. Ideologia significa ideias que temos e que
são equivocadas. Acreditamos nelas, mas os fatos demonstram que elas são
equivocadas. Isso é ideologia. E foi isso o que ele quis dizer. Não vamos discutir —
foi o que ele propôs — com ideologia, isto é, com ideias que não têm fundamento na
realidade, que não podem ser provadas e que normalmente estão erradas.
Concordo inteiramente, mas ele deu uma aula de ideologia. E essa não é
nenhuma ofensa. Vou usar uma palavra que o senhor mesmo usou quando
caracterizou os nossos números como números mágicos. Acho que o senhor foi um
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mágico. Falou contra a ideologia e não citou um número, um fundamento; só usou a
ideologia dos armamentistas, isto é, valores que vêm muito dos Estados Unidos e
que glorificam a arma de fogo, como vemos nos filminhos de televisão. Foi pura
ideologia que o senhor usou. Eu não me importaria tanto se não houvesse um
discurso de deslegitimar o conhecimento científico.
Deixei uma profissão lucrativa para trabalhar no Viva Rio porque me convenci
de que a questão dos homicídios no Brasil era uma desgraça, e nada é mais
importante do que vida. Há 13 anos me dedico à pesquisa. As minhas equipes de
pesquisa são formadas por economistas, sociólogos, ex-policiais, trabalhando
arduamente milhares de números, pesquisando a realidade como é. Não é um caso
excepcional, é o que acontece normalmente. Os resultados são respeitados no
Brasil e no mundo e servem para ajudar a polícia a trabalhar com números da
realidade.
Ouvi da boca de várias pessoas aqui um querer ridicularizar a produção do
conhecimento científico. Sem isso, não vamos a lugar nenhum. Não se usam
números aqui; só se usa ideologia, para usar a palavra do nosso mágico. Quer dizer,
se a segurança pública não for — como vão as boas polícias do mundo — pela
pesquisa de números, pelas estatísticas, vamos muito mal, e vamos continuar a
investir contra o inimigo errado, para a alegria dos bandidos.
Então, esta deslegitimação da produção do conhecimento científico é
preocupante realmente. Podemos discordar. Sou um democrata e discordo. Tenho
amigos entre os armamentistas. Já tive três armas, já fui instrutor de tiro do Exército.
Respeito todo mundo. Não é por aí, não é pelo emocional. Às vezes falo com certa
emoção, porque não trabalho apenas com o estudar armas, mas também com as
vítimas de armas. De fato, às vezes fico emocionado, mas é a maneira de falar.
Importante é o conteúdo do que se diz.
É importante, de fato, haver um esforço em prol da pesquisa, para que a
polícia tenha dados duros, como nós chamamos, dados reais, que expressem a
realidade.
Vou concluir, porque o meu tempo é muito escasso. Não dá para mencionar
os vários argumentos a favor do porte de arma para determinadas categorias, mas
senti que a maioria se baseia em casos excepcionais do trabalho do profissional. É o
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guarda de trânsito que, de repente, precisa fazer uma abordagem; é o policial
legislativo que, de repente, precisa acompanhar, fora do Congresso, um Deputado
— coisa rara, não é? Os senhores trabalham muito mais dentro do Legislativo.
Enfim, são realidades? São. Mas são excepcionalidades.
Mais uma vez, esse é o equívoco de querer fazer leis baseadas na exceção.
Temos que fazer leis baseadas na regra — na regra! Se um policial precisar fazer
uma abordagem, ao fazê-la, ele pode perfeitamente usar de tecnologia, como várias
polícias no mundo.
Os senhores estão muito mal instrumentados. Luto para que a polícia e o
guarda de trânsito tenham melhor tecnologia a seu dispor. Mas filmar abordagens...
Há toda uma série de mecanismos tecnológicos, hoje em dia, para trabalhar, para
dar segurança ao guarda. É isso o que tem de ser feito, e não colocar uma arma na
mão de um pobre — pobre no sentido de risco de vida de um guarda de trânsito —
para que ele vire alvo dos bandidos, que vão matá-lo para roubar-lhe a arma. Isso é
uma irresponsabilidade! E o pior é que isso é feito com a adesão dos próprios
guardas, porque estão mal informados. Se estivessem bem informados, seria uma
surpresa, porque o treinamento é realmente muito precário.
Acho que lei se faz baseado na regra, no que acontece sempre, no que
acontece mais. Quando abrimos uma excepcionalidade, precisamos ver se ela não
vai contaminar tudo o mais. Por causa de um procedimento episódico na atuação de
um policial, vamos expô-lo a um imenso risco no exercício da sua profissão. Isso é
uma irresponsabilidade!
Nós lutamos pela preservação da segurança do policial. Este discurso de que
a arma sempre dá mais segurança é falso, como é falso o discurso de que a arma
não dá segurança. É evidente que dá. Há situações em que é preciso ter uma arma
para proteger-se — é óbvio. São dois extremos que não são reais, não são
verdadeiros.
Não há tempo para eu responder como gostaria, respeitosamente, a cada
argumento a favor do porte de arma para essas categorias, mas acho que o pecado,
digamos assim, da maioria dos argumentos é este: considerar a excepcionalidade e
ter essa grande ilusão — aí pego a palavra ideologia realmente no seu sentido...
Não é à toa que somos um País com fortíssima influência da cultura de Hollywood,
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infelizmente. Realmente, o homem brasileiro está muito convencido de que com
arma ele está mais seguro. Essa é uma falsidade, uma ilusão. O homem que leva a
arma para dentro de sua casa aumenta o risco da sua família. Temos a obrigação de
mostrar que isso acontece, porque ele age com a melhor das intenções, e o efeito
vai ser, de fato, aumentar o seu risco no trabalho.
Divergimos, e isso é natural, é bom. Os discursos devem ser sempre
baseados na realidade, discursos técnicos, discursos baseados em estudos. Mas
vamos procurar, de fato, não torturar os números, para que eles falem o que
queremos. Vamos, realmente, respeitar os estudos sérios que são feitos e parar de
elogiar a ignorância.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito bem. Parabéns pelo uso
da palavra, Dr. Antonio Rangel Bandeira. A Comissão agradece a sua presença.
Tem a palavra o Deputado Milton Monti.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, queria aproveitar a
audiência do Prof. Rangel. Eu falei sobre uma questão técnica e de números. Então
queria saber a opinião dele, que pode ser favorável ou contrária ao meu projeto.
Falei de números. Não colocaremos nenhuma arma a mais na praça para atiradores
esportistas e colecionadores, que já têm a sua arma em casa. Então, não se trata de
ideologia aqui, mas de uma questão técnica. Gostaria de saber a sua opinião,
porque ele não teve oportunidade de falar, e eu gostaria de saber.
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - Vou responder em 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - V.Sa. tem a palavra por 1
minuto. E serei rigoroso no cumprimento do tempo.
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - Comigo o senhor é sempre rigoroso,
não é? (Riso.)
Eu sou totalmente, não tenho nada contra colecionador...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - V.Sa. foi o que mais falou, Dr.
Antonio Rangel.
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - Não é verdade.
Não tenho nada contra colecionador, não tenho nada contra atirador; pelo
contrário, procuro protegê-los da infiltração de bandidos. Foi dito aqui que não há
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atirador, bandido, não há isso ou aquilo. Nesta sala, ou aqui em frente, funcionou a
CPI das Armas, uma das mais importantes CPIs feitas neste Congresso. Trouxe
aqui, algemados, falsos atiradores, falsos colecionadores que vendiam armamento...
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - A tese não é não legislar pela
exceção? (Palmas.)
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - Sim, mas não é exceção. O Exército
Brasileiro fez a operação...
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Então a maioria dos atiradores é de
bandidos?
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - O senhor me permite responder?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - V.Sa. tem a palavra
assegurada, Dr. Antonio Rangel Bandeira, pelo tempo de 1 minuto. V.Sa. usou da
palavra hoje com toda a liberdade e tolerância, e a Mesa sempre preza por esse
espaço, mas também existem os demais oradores, que estão ávidos aqui por fazer
uso da palavra.
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - O Exército fez uma pesquisa no Rio
e descobriu que colecionadores e atiradores estavam fortemente infiltrados por
traficantes. Por quê?
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Foram exceções ou não?
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - Deixe-me terminar. Não foi exceção!
Verificaram que muita gente, muitos presos estavam traficando armas e munições
no Rio e em São Paulo. Eram bandidos que se tornaram atiradores e
colecionadores. Então, tem de haver um esforço dos clubes de tiro...
Deixe-me terminar, Deputado.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Para contribuir para o debate, no
mérito. Qual é o percentual dessas pessoas?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Deputado Milton Monti, a
palavra está assegurada ao Dr. Antonio Rangel Bandeira. Vamos esperar ele
concluir.
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - Ei tive a paciência de ouvi-lo. Se
V.Exa. tiver a paciência, vai ouvir também.
Eu faço um apelo, tenho amigos atiradores...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Dr. Antonio Rangel, só peço
objetividade no uso da palavra, porque V.Sa. foi quem mais usou a palavra na
primeira e na segunda rodadas. A Secretária está aqui, o Dr. Marivaldo de Castro vai
usar da palavra, assim como os demais. Peço essa objetividade.
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - Sr. Presidente, não vou discutir a
sua parcialidade. Deixe-me terminar de responder ao Deputado.
Os atiradores e colecionadores têm que se proteger para que essas
atividades não sejam desmoralizadas. Na Escócia, um atirador entrou em uma
escola e matou 15 crianças, e hoje, na Inglaterra, não se pode mais praticar tiro.
Acabaram com a atividade de atirador.
Então, o meu esforço é para proteger os verdadeiros colecionadores, que
estão profundamente infiltrados.
Há muito em que avançar. Por exemplo, na Argentina, os atiradores deixam o
armamento em cofres nos seus clubes. Eles não querem porte de arma. Um bandido
que invade hoje a casa de um colecionador no Brasil vai ter acesso a um arsenal
inclusive de fuzis de guerra. Isso é um absurdo e acontece!
O que os outros países fazem? O colecionador não pode ter uma arma que
dispare, ele tem que retirar o mecanismo de disparo. Outros países colocam chumbo
ou cimento no cano, porque há verdadeiros arsenais de colecionadores, armamento
pesado e moderno, que, quando cai na mão da bandidagem, gera uma alegria só!
Então, eu defendo essas categorias e recomendo que elas tomem atitudes
para resguardar o verdadeiro desportista, o verdadeiro colecionador, porque há uma
campanha crescente contra eles exatamente por isto: pelo abuso e pela infiltração...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito bem. Agradeço o uso da
palavra dos senhores.
Tem a palavra o Deputado Edio Lopes.
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
senhoras e senhores aqui presentes, uma vez mais nós caímos naquele velho
debate por demais conhecido.
Jamais podemos esquecer do direito líquido e certo que o cidadão brasileiro
tem de pleitear a posse de uma arma. Isso não podemos questionar. Não tem Viva
Rio, não tem nada! O cidadão tem esse direito. Aliás, além de a Constituição dar-lhe
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esse direito no art. 5º, o cidadão o conquistou da forma mais legítima que pode
haver na democracia. Foi ele próprio que decidiu isso. Não fui eu nem o senhor que
o representa aqui. Foi ele próprio. Essa é uma questão.
A outra questão é que nós temos que separar sobre o que estamos falando,
porque se fala aqui o dia inteiro de armas clandestinas, não de armas legais.
Eu quero aproveitar para, em uma rápida intervenção, perguntar para a Dra.
Regina se o Ministério da Justiça tem números exatos e confiáveis acerca deste
montante de 50 mil homicídios, dos quais 42.500 foram com arma de fogo. Qual é o
percentual de homicídios praticados com armas legais? O Ministério tem esse
número?
A SRA. REGINA MARIA FILOMENA MIKI - Posso responder?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - V.Sa. tem a palavra,
Secretária.
A SRA. REGINA MARIA FILOMENA MIKI - Deputado, acho que fui bem
clara quando eu disse que agradecia a votação dos senhores pelo SINESP. Nós nos
valemos de números da área de saúde até hoje, Deputado. Por meio desses
números, sabemos das vítimas. Não posso afirmar ao senhor que temos confiança
— e sou bem franca — em dizer se essas armas são legais ou ilegais. Não tenho
esse dado.
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, as ONGs, especialmente a
Viva Rio e o seu domínio, porque ela é uma holding de um amontoado de ONGs,
são especialistas em apresentar números, pesquisas, dados. Mas por que não
apresentam esses dados? Porque são absolutamente insignificantes nestes 42 mil
homicídios por ano.
O cidadão, quando tem que passar por toda aquela maratona para registrar
uma arma e tê-la em sua casa, tem plena consciência da sua responsabilidade:
guardar em local fora do alcance de crianças ou irresponsáveis, desmuniciadas,
arma num lugar e munição em outro etc.
Querem aqui misturar arma clandestina, porque o Estado brasileiro é
absolutamente incompetente para coibir seu uso, com as armas que o cidadão tem
absoluto direito de possuir. Se o senhor analisar os últimos 5 anos, ou um pouco
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mais, verá que só foram fruto de noticiário com arma legal o caso do jornalista em
São Paulo e este último caso do diretor da Yoki.
Então, esses números são absolutamente insignificantes. Por isso, as ONGs
não os têm.
Quero dizer ainda, Sr. Presidente, que o Dr. Lauro Pinto, do Ministério
Público, levantou uma questão muito interessante aqui. Nós precisamos saber fazer
a distinção entre o que é porte de arma profissional, o porte da arma que vai ser
usada absolutamente no momento e no exercício da profissão, da missão, e o que é
porte de arma generalizado, quando a pessoa leva a arma para onde quer.
Precisamos fazer essa separação aqui.
A Dra. Melina disse da maior vitimização das polícias nos últimos tempos. É
preciso que se estude isso mais profundamente. Se hoje mais policiais estão sendo
vítimas em confrontos com arma de fogo, é preciso saber se é porque a polícia
continua ou está cada vez mais despreparada, se não tem equipamento, se não tem
os meios de defesa necessários, se está recebendo comandos absurdos, suicidas,
ou se é também porque a própria polícia passou a confrontar mais a marginalidade.
E onde há confronto, há baixas dos dois lados.
Por último, Sr. Presidente, eu quero dirigir-me ao Presidente da ONG Viva
Brasil. Como gostaria de não fazer esse comentário... Viva Rio, desculpe-me.
Quando o senhor usou da palavra, na primeira passagem, usou uma argumentação
aqui, Dr. Rangel, absolutamente desnecessária. Quando o senhor disse aos agentes
de trânsito que estavam aqui que eles poderiam estar sendo objeto de manipulação
por Deputado que está atrás de voto, foi absolutamente desnecessário, porque as
generalizações, Dr. Antonio, são perigosas. Eu não poderia aqui, a título da sua
ONG, dizer que todas as ONGs são mal-intencionadas e tratam de maneira má o
meu dinheiro, o dinheiro do contribuinte. Eu não poderia pegar todas as ONGs do
Brasil, onde existem ONGs fantásticas, e dizer que elas estão no mesmo saco da
sua ONG, que não consegue prestar contas de milhões de reais que pegou do
contribuinte brasileiro. (Palmas.)
Então, não podemos generalizar as coisas. Não podemos generalizar.
O argumento de que o colecionador pode levar e vender uma arma para o
bandido não serve como alicerce dessa discussão, porque esse pode ser um caso
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esporádico. Como caso esporádico, com certeza, é o filme daquele cidadão
vinculado a ONGs, que estão presentes aqui, que foi flagrado vendendo um fuzil
para o Nem, no Rio de Janeiro. São casos esporádicos. Nós não podemos
generalizar com factoides uma questão de tamanha importância para o povo
brasileiro.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Vamos seguir com as
exposições. Em virtude do adiantado da hora, alguns já têm compromissos
agendados, e nós vamos adiantar.
O Dr. Salésio Nuhs fez uma requisição, desde o início da sessão, porque ele
já havia agendado um compromisso para as 19 horas.
Com a palavra o Dr. Salésio Nuhs.
O SR. SALÉSIO NUHS - Obrigado, Sr. Presidente.
Em todas as audiências públicas de que participei nesta Casa, que não foram
poucas, a indústria que represento tem sido mencionada de maneira mentirosa por
esse cidadão do Viva Rio. E eu vou pedir licença aos senhores para descer ao nível
dele e dizer para o Sr. Rangel: o senhor é mentiroso. É mentiroso, e eu vou lhe dizer
por quê.
Primeiro, a indústria nunca atrapalhou o Governo nas marcações tanto de
armas quanto de munições. E vou lhe dizer por que citando dois casos. Primeiro,
naquela fatalidade de Realengo, quem identificou aquelas armas que vitimaram
aquelas crianças indefesas foi o fabricante. Uma das armas havia sido produzida há
32 anos, muito antes de o senhor, como o senhor mesmo disse aqui, militar nesta
área do desarmamento — muito antes. E a indústria fabricante o fez porque foi
consultada pela polícia. Uma das armas estava raspada — todo mundo viu isso na
mídia — mas, ainda assim, a indústria conseguiu identificar.
Vou dizer-lhe outro caso real, o caso da Juíza Acioli. Em 15 minutos, a CBC
identificou a munição cujo estojo foi encontrado ao lado do corpo da Juíza, em 15
minutos, Sr. Rangel. Então, o que o senhor afirma aqui é mentira. Outro fato: quando
o senhor disse que saíram oito contêineres de armas e munições para o Paraguai,
também é mentira. E eu o desafio a comprovar isso, porque, se fosse verdade, eu
não estaria aqui, mas preso. Então, é mentira de novo.
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Voltando ao tema da nossa audiência pública, que foi excelente até esse
lamentável episódio, quero dirigir-me à Dra. Regina.
Não vou aqui fazer uma declaração pública de amor, mas vou repetir o que
lhe disse no primeiro encontro: tenho uma admiração profunda pela senhora,
principalmente em razão de sua conduta quando Secretária de Segurança Pública
em Diadema. E, como muito bem disse a senhora aqui, minha fábrica é vizinha a
Diadema. Acompanho aquilo lá e tenho o maior orgulho do trabalho que a senhora
fez em Diadema. A senhora mesmo afirmou que conseguiu combater a violência
com uma atitude: fechar os bares às 11 horas da noite.
Então, nem tudo se resume à arma de fogo, como está no depoimento da
Dra. Regina, por quem, repito, tenho profunda admiração. Em algumas situações,
temos posições diferentes, mas a democracia é isso. Já tivemos oportunidade de
discutir alguns assuntos.
Tenho um compromisso com o Sr. Ministro da Justiça agora às 19 horas —
por isso pedi a palavra — e vou levar para S.Exa. algumas sugestões da indústria,
com relação a essa colaboração.
Quero me dirigir também ao Dr. Marivaldo e agradecer-lhe o empenho com
que se impôs pessoalmente na condução daquele decreto da Secretaria de
Assuntos Legislativos, que hoje está no Ministério da Defesa e cria vários
mecanismos para impedir essa questão das fábricas clandestinas no Brasil.
Então, de público, quero agradecer ao senhor a ajuda e o profissionalismo no
andamento daquelas questões na Secretaria de Assuntos Legislativos.
Para finalizar, apesar de S.Exa. não mais estar presente, gostaria também de
agradecer ao Deputado Pastor Eurico os elogios à CBC.
Acredito, Deputada Keiko Ota, que a questão do controle de armas foi
respondida nos dois casos reais que citei aqui. E, para ajudar a senhora nessa
questão, digo que o fabricante de armas do Brasil, a Taurus, hoje já coloca chip nas
armas de fogo, para que o órgão de segurança tenha condições de rastrear. O
fabricante já coloca isso, e não há legislação nenhuma a respeito, é uma atitude do
fabricante, uma decisão livre. Sim: temos grande preocupação e ajudamos o
Governo nessas condições.
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Já foi mencionada aqui pelo Presidente, o Deputado Efraim Filho, a questão
do DNA das armas. Já abordamos isso inclusive em reunião com a Secretária
Regina Miki: o fabricante está disposto a entregar, para o Ministério da Justiça ou
para quem ele deferir, um projetil com o raiamento da arma e um estojo com a
percutida do percussor da arma. Essa é uma proposta que já fizemos à Dra. Regina
e que hoje vou fazer ao Ministro da Justiça.
Portanto, essa é a posição da nossa empresa.
Por fim, Sr. Presidente, quero deixar, de novo, um pedido aos Srs. Deputados
no sentido de que, sempre que nesta Casa forem analisar concessão de porte ou de
posse de arma de fogo, tenham na cabeça que o Estatuto do Desarmamento foi
criado com a premissa de que armas e munições seriam banidas, seriam proibidas
no País, e não foram. Então, ele tem de ser corrigido, sim. Isso é democracia, isso é
adequar a legislação à vontade do povo.
Essa é a minha posição.
Peço desculpas por ter de me ausentar, mas, como já informado, tenho um
compromisso com o Ministro em 40 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e demais presentes
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Agradecemos ao senhor a
participação.
Passo a palavra ao Dr. Marivaldo de Castro, Secretário de Assuntos
Legislativos, representando o Ministério da Justiça.
O SR. MARIVALDO DE CASTRO - Sr. Presidente, tenho para mim que
V.Exas. terão plena sabedoria para opinar e decidir sobre essa questão de grande
relevância que se coloca nos projetos aqui debatidos.
Esses projetos, na perspectiva do Ministério da Justiça, colocam em risco
potencial uma política pública que vem sendo implementada ao longo de quase 10
anos, uma política pública que demandou uma série de recursos do Poder Público,
uma política pública que demandou uma série de esforços dos servidores públicos,
uma política pública que demandou uma grande mobilização social.
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Então, temos um grupo de projetos que colocam em sério risco essa política
pública que vem sendo empreendida, que é a política pública representada pela
campanha do desarmamento.
Quando autorizamos a circulação de uma arma a mais, quando concedemos
mais um direito individual de portar uma arma, não estamos lidando apenas com o
direito individual daquele que irá portar essa arma. Nós estamos, ao mesmo tempo,
lidando com um direito da coletividade, com um direito de toda a sociedade, que
passará a sofrer o risco inerente a essas armas.
Não podemos esquecer que o homem de bem, que muitas vezes foi
mencionado aqui, é o mesmo homem de bem que corre o risco de brigar no trânsito,
é o mesmo homem de bem que pode brigar no boteco ao tomar sua cervejinha no
final do dia, é o mesmo homem de bem que pode ter uma briga conjugal e talvez
passar dos limites, exceder-se e fazer uso dessa arma.
É essencial termos isto em conta: quando autorizamos um cidadão a mais a
portar uma arma, quando autorizamos uma arma a mais a circular pela sociedade,
não estamos tratando apenas do direito individual que está ali, mas também da
ameaça e da restrição ao direito da coletividade, ao interesse da coletividade de
andar com segurança, de conviver com segurança. Portanto, essa decisão tem de
ser extremamente criteriosa. Cada autorização que for dada aqui tem de ser
extremamente criteriosa.
Que razões foram levantadas aqui? Ora, critério de equiparação?! Desde
quando a equiparação é suficiente para autorizar uma pessoa a portar uma arma e a
colocar em risco o restante da sociedade? Não é. A equiparação entre as carreiras
não é razão suficiente e, em hipótese alguma, pode ser utilizada para se efetivar a
concessão do porte de arma.
Outra justificativa mencionada é a circulação de pessoas. Ora, então, o que
vamos fazer com os transportes públicos, em que circulam milhões de pessoas ao
longo de todo o dia? Vamos determinar que todos que trabalham ali andem
armados? De forma que essa também não é uma justificativa suficiente.
Outra foi a redução de acidentes de trânsito. Ora, são inúmeras as causas de
acidentes de trânsito. É até difícil conceber onde está a relação entre o porte de
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armas e o acidente de trânsito. Acredito que essa também não é uma razão
suficiente.
Por fim — e, aí, sim, há um critério a ser levado em consideração, mas com
bastante cuidado, e aproveito o gancho da pergunta da Deputada Keiko Ota —, o
número de mortos. Ora, o número de mortos por si só também não é um argumento
suficiente, porque é necessário avaliar em que condições se deu essa morte, é
necessário avaliar se as carreiras que já possuem porte de arma também não estão
sujeitas ao mesmo número de incidentes, à mesma proporção de incidência. É
necessário analisar caso a caso e checar se o porte da arma teria tornado possível
evitar aquela morte, e não simplesmente recolher ali o número de pessoas que
eventualmente sofreram, na atividade, essa letalidade e defender o porte de arma.
São inúmeros os casos de policiais que morrem portando arma e, aliás, são
inúmeros os casos de policiais que morrem por causa do porte da arma fora do
trabalho.
Sr. Presidente, era o que queria observar, ressaltando que este debate tem
de ser conduzido com base em critérios técnicos. É preciso dizer por que esse
servidor, por que esse cidadão, por que essa categoria precisa do porte de arma. O
porte de arma é necessário para proteção de sua vida? O risco que se está impondo
à sociedade não é superior à segurança que se atribui a ele?
Acredito que é com base nesses critérios que esta Comissão terá sabedoria
plena para decidir sobre esses projetos.
Neste momento, gostaria de firmar a posição do Ministério, que é totalmente
contrária a esses projetos, porque eles colocam em risco, eles colocam por terra,
repito, o esforço financeiro, o esforço de mobilização social, o esforço do Governo
brasileiro em torno de uma política pública. E, é óbvio, nunca ninguém vendeu a
ideia de que isso, isoladamente, fosse suficiente para garantir a segurança pública;
no entanto, sem dúvida alguma, é um ponto extremamente importante, ao lado da
educação, como foi dito aqui, e, principalmente, ao lado da política de inclusão
social, como foi relatado, na última semana, em uma pesquisa do IPEA, que
demonstrou que as regiões mais atendidas pelo Bolsa Família foram as que tiveram
os maiores índices de redução da violência e da criminalidade.
Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito grato pelas suas
palavras e por sua presença, Sr. Marivaldo de Castro.
Em seguida, com a palavra, o Dr. Antônio Coelho Meireles Neto,
representante dos agentes de trânsito.
V.Sa. tem a palavra, pelo prazo regimental, para suas considerações finais.
O SR. ANTÔNIO COELHO MEIRELES NETO - Deputada Keiko Ota, na
verdade, não temos os números exatos dos agentes de trânsito, porque a
municipalização foi feita por meio de lei em 1997, e, de lá para cá, poucos
Municípios aderiram à medida. Ainda por cima, há guardas municipais autuando. E,
esses, sim, pela legislação atual, quando a população é acima de 50 mil habitantes,
já têm a concessão autorizada. De 5.565 Municípios, apenas 1.113 são
municipalizados. E, desses 1.113 Municípios, poucos colocaram agentes de trânsito
de carreira para autuar. Temos casos — e vou citar o exemplo da Paraíba, do qual
tenho mais conhecimento — de cidades que municipalizaram e não realizam a
fiscalização. O trânsito está abandonado no que tange às competências do
Município, na circulação de paradas e estacionamentos.
Na verdade, o que é exceção deveria ser regra. Em todas as cidades deveria
haver agentes de trânsito, e, no caso do DETRAN, que todos fossem agentes do
DETRAN. Mas, na verdade, optam, como mencionei, pelas Polícias Militares.
Então, só no ano de 2003, seis agentes de trânsito foram mortos, sendo três
por armas de fogo. Quanto aos três que não foram mortos por arma de fogo, mas
atropelados, nunca saberemos realmente qual foi a intenção, porque quando se
mata com arma de fogo não há dúvida de que há a intenção de matar, mas o veículo
pode ser uma arma para quem está mal-intencionado.
Na verdade, vejo aqui muitas questões pessoais. Nós somos fiscais de todos
os condutores. Então, é muito difícil, quando se tem a imagem de que arma é poder,
aumentar o poder de quem vai fiscalizá-lo.
Secretária Regina Miki, quanto ao porte de arma para os agentes de trânsito é
para a segurança coletiva. O trabalho de fiscalização pelos agentes municipais está
desmoralizado. Por quê? De 1997 para trás, todos os que fiscalizavam o trânsito
portavam armas. No exemplo do Distrito Federal, os agentes do DETRAN tinham
porte de arma antes e até hoje continuam portando uma. Não temos casos de
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incidentes, não há ninguém roubando ou tomando a arma deles. Por quê? Porque
eles têm treinamento.
Quanto ao agente público, é lógico que o gestor tem de ter a responsabilidade
de saber escalá-lo, ver o local em que ele precisa de uma arma.
Os índices de morte no trânsito estão chegando aos de homicídios — “Ah,
não matando com arma de fogo, tudo bem!” E quanto a moralizar a atividade de
fiscalização, o que acontece no País? Vamos dizer o seguinte: “tudo bem que
morra!”. Alguém está pagando a conta, pois estão sendo multados! Mas não estão
contidos os riscos na via. Quais são as medidas administrativas e coercitivas
previstas no Código de Trânsito Brasileiro para prevenir? Este é um problema muito
grande na nossa política pública: a não valorização da prevenção.
Os gestores fazem o maior auê quando compram ambulâncias. Mas, na
fiscalização, não! Quem autua na saúde ganha muito voto; quem autua na
fiscalização, pelo contrário. Quem melhora a fiscalização não ganha voto. Se for
feita uma pergunta aos motoristas: “Você é a favor de que um agente de trânsito
trabalhe armado?”, a primeira impressão que eles terão é a de que vamos
intimidá-los. Na verdade, não vamos intimidar os motoristas. Mas há reações
violentas, e a arma na cintura do policial rodoviário federal inibe ações violentas
contra esse profissional. Da mesma forma, os agentes que autuam hoje com porte
de arma.
Infelizmente, nunca vamos chegar a um entendimento e convencer os que
defendem o contrário. Mas entendam a situação do fiscal!
A própria norma da Polícia Federal que regulamenta as profissões que são de
risco e que têm o porte de arma permitido, a legislação atual — no art. 10 —, inclui a
fiscalização. O problema é que quando se vai requisitar o porte de arma pessoal, há
uma norma que nega de forma indiscriminada. Nega e pronto! Na minha cidade, há
profissionais que fizeram a requisição do porte de arma e ela foi negada, sob o
argumento de que a legislação não contempla ter arma em razão de sua função.
Então, aqui estamos pedindo porte funcional pela moralização da fiscalização
no trânsito, para salvar vidas e prevenir infrações.
Obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Muito bem.
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Com a palavra o Sr. Lauro Pinto Cardoso Neto, Secretário-Geral do Ministério
Público Federal.
O SR. LAURO PINTO CARDOSO NETO - Sr. Presidente, Deputado Efraim
Filho, gostaria de registrar que muito aprendi nesta tarde na Câmara dos Deputados
com este debate bastante proveitoso, e quero trazer à reflexão apenas um aspecto.
Inicialmente, como mencionou o Deputado Eduardo Lopes, eu gostaria de
distinguir que não estamos tratando aqui de armamento ou desarmamento. A lei
está posta, e não é isso o que, no fundo, está se discutindo. Devemos distinguir o
que é uso do armamento para o exercício profissional, inclusive de profissões já
existentes, e o aumento ou ampliação do porte de arma de fogo, que são coisas
diferentes.
E, pedindo vênia ao Dr. Marivaldo de Castro, Secretário de Assuntos
Legislativos, quero dizer que percebemos que há uma política de Governo
simplesmente de não permitir qualquer ampliação de concessão de porte — aí, sim,
sem qualquer critério. O critério deve ser o de harmonizar essas carreiras que estão
aqui pleiteando com as que já estão postas na lei, que, por questão de sorte e
composição legislativa, puderam constar.
Permitam-me abranger além do Ministério Público da União e perguntar em
que os órgãos referidos no art. 51, IV, que são as Polícias Legislativas da União, ou
seja, da Câmara e do Senado, se diferenciam das Polícias Legislativas dos
Estados? Qual a diferença entre o agente de trânsito estadual e o policial militar que
exerce a atividade de fiscalização de trânsito? Eu não vejo distinção. (Palmas.). Por
que se faz uma ressalva para o agente de Departamento de Segurança do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência, que não faz só a segurança da
Presidente da República, mas também a segurança de autoridades do Poder
Executivo, Ministros de Estado e aqueles indicados pelo Gabinete de Segurança
Institucional? A de agente de segurança institucional é uma carreira pública que
existe no Ministério Público da União, como existe no Judiciário e no Executivo — o
Legislativo tem sua própria polícia. No Executivo, pode; no Ministério Público, não
pode. Qual é a lógica? Qual é o critério técnico? Que política é essa que se tenta
implantar? Então, é preciso fazer uma reflexão.
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Temos aqui os atiradores, os desportistas e os colecionadores, que já foram
contemplados, inclusive na redação original, em 2003. Passaram-se dez anos. Essa
legislação não pode ser escrita em pedra. Essa legislação foi alterada em 2004, em
2005, em 2007, em 2008 e 2009. Nós estamos agora em 2012. É uma legislação
que deve se adequar aos fatos, à realidade, ao surgimento de novas carreiras.
A carreira do Ministério Público surgiu em 2006. Então, a Lei nº 11.415, do
Ministério Público, e a Lei nº 11.416, do Poder Judiciário da União, são de 2006. Se
ela tivesse existido à época da edição dessa lei de 2003, poderia estar contemplada
nesse rol. Então, o que dizer? Não é equiparação a direitos, mas, sim, equiparação
a exercício de atividade profissional. Portanto, não se deve distinguir no Estado
Federativo que a União tenha distinção em relação aos Estados, muito menos que o
Poder Executivo tenha distinção em relação ao Ministério Público. E, se houve uma
opção legislativa desde 2003 de se permitir a esportistas, colecionadores, etc., com
forte regulamentação, por que não permitir agora uma adequação à realidade social
que nós vivemos hoje?
Então, parece-me que há aqui uma discussão de armamento, de
desarmamento, de Viva Rio, Viva Brasil, questões totalmente alheias, permitam-me
dizer com todas as vênias e perdão da palavra, ao objeto do debate: os projetos de
leis, as categorias profissionais e o aperfeiçoamento da legislação já posta.
Essa posição do Ministério da Justiça de simplesmente chegar e dizer: “sou
contra qualquer tipo de ampliação, sem qualquer discussão ampla e franca com os
aqui presentes” parece-me um equívoco.
Encerro, Sr. Presidente, com essas considerações. Poderia até fazer uma
leitura do art. 6º, mas apenas peço que façam uma leitura sobre em que se
diferencia uma empresa de segurança privada. O Procurador da República, por
exemplo, pode contratar uma empresa privada, pagando caro e com recursos do
seu salário, mas não pode dispor, no exercício de sua função, de uma carreira que
já existe, criada por lei, aprovada por esta Casa, porque a política agora é de não
ampliar nenhum tipo de avanço, é de impedir qualquer tipo de aperfeiçoamento.
Antes deste Estatuto, outras carreiras de segurança institucional que existiam em
todo o Poder Público, criadas por lei e regulamentadas por Ato Normativo do
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Procurador-Geral e, nos Poderes, pelos seus dirigentes, tinham um porte funcional
emitido pela Polícia Federal.
A partir da criação do Estatuto do Desarmamento, os integrantes de algumas
carreiras passaram a andar na clandestinidade ou, quiçá, fazendo armengues para a
obtenção de porte de uso pessoal, porque exerce uma carreira que acarreta risco
porque faz fiscalização do servidor terceirizado, é rigoroso com o servidor
terceirizado que está armado e pode sofrer retaliação por parte desse servidor
contratado de empresa privada, quando vai para pegar um ônibus para casa. Ele
consegue o porte pessoal, porque a Polícia Federal reconhece que é uma atividade
de risco. Agora, não é atividade de risco para exercer sua função prevista no cargo.
Então, há uma incoerência tremenda.
Todos os nossos técnicos de segurança, em torno de 50 técnicos, que atuam
em todo o Brasil na proteção pessoal dos membros do Ministério Público no
exercício de duas funções, têm porte pessoal, e queremos aqui, senhores, o porte
funcional, para que eles exerçam sua profissão com um instrumento de trabalho.
Como podemos ter uma categoria de atividade de segurança que não possui
um instrumento de trabalho? Qual o instrumento de trabalho apto hoje? Aquele que
seja compatível com a força adversa. A força adversa usa arma, e órgão de
segurança pública não pode usar arma? É isso?
Quantas armas, drogas e cargas ilícitas são transportadas nas vias públicas
da nossa cidade e do nosso País? Se nas rodovias federais são feitas apreensões
significativas de drogas, armas e contrabando, também é verdadeiro que essas
mercadorias chegam às cidades e circulam nas nossas vias. E essa atribuição de
fiscalização complementar à da Polícia Rodoviária Federal é feita pelos agentes de
segurança de trânsito, assim como os policiais militares que atuam na fiscalização
do cumprimento das regras de trânsito e também no auxílio complementar às forças
de segurança pública na ordem pública, na segurança da sociedade.
Muito se fala aqui em segurança individual. E a sociedade fica descoberta?
Temos de falar de segurança pública em todos os órgãos e carreiras previstos em lei
que podem e devem contribuir com sua parcela, porque para tanto o Estado nos
paga. O Estado paga, ao final do mês, às carreiras de segurança institucional
previstas em lei e aprovadas pelas Casas legislativas.
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Termino, pedindo vênia pela eloquência e pelo tempo. Ouvi e aprendi muito
esta tarde. Mas que se traga à reflexão se essas carreiras são incompatíveis com as
já elencadas desde 2003. É um aperfeiçoamento da lei, nada mais. Se vão circular
mais 10, 20, 30, 50, 100 mil armas, não importa, porque muitos daqueles que detêm
porte de arma, como os Procuradores da República, Sr. Presidente, não usam
armas. Eu acredito que...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Para concluir, Dr. Lauro.
O SR. LAURO PINTO CARDOSO NETO - Então, não necessariamente
atribuir-se a possibilidade de uso de arma àquele que precisa significa que ele irá
efetivamente comprá-la e utilizá-la.
Concluindo: os técnicos de segurança, todos eles, passam por curso de
formação e são acompanhados por exames psicológicos, o que é obrigatório para
obtenção de porte de arma. E todos eles, sem exceção, prestam concurso público.
Todos eles são selecionados, passam por estágio probatório, são avaliados e
acompanhados pelo Ministério Público.
Eram as minhas considerações. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Agradeço ao Sr. Lauro a
participação.
Com a palavra o Sr. Fabrício Cardoso Rebelo para suas considerações finais,
dentro do tempo regimental — e a Mesa preza a objetividade e a concisão.
O SR. FABRÍCIO CARDOSO REBELO - Obrigado, Sr. Presidente. Tentarei
ser o mais breve possível.
Gostaria de agradecer a todos a presença, até esta hora, em uma audiência
que foi realmente bastante tensa e, acredito, bastante proveitosa.
Faço minhas breves considerações finais, traçando algumas observações
sobre o que aqui se discutiu. Reporto-me primeiramente à observação perfeita do
Deputado Milton Monti, infelizmente já ausente, em relação à polemização do projeto
de lei aqui discutido, que é o mais simples de todos. Essa polemização
simplesmente comprova o que disse na minha explanação inicial: há hoje no Brasil
uma perseguição à categoria de colecionadores e atiradores. É por isso que se
polemiza um projeto tão simples.
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Em sua manifestação, o Presidente do Movimento Viva Brasil, Bené Barbosa,
fez um questionamento interessante ao perguntar se alguém aqui achava que, na
década de 90, o Brasil era um país mais violento. Coincidentemente, ontem foi
publicada uma reportagem, com base em números do IBGE, que aponta que, desde
1992, os homicídios no País aumentaram 41%.
Em relação ao pronunciamento do representante do Viva Rio, acho que a
questão da ideologia ficou bastante clara. O que eu condeno e continuo condenando
é que se afaste da técnica para tratar a segurança pública com ideologia. Isso eu
continuo considerando temerário. Isso não pode ser feito. Segurança pública mexe
com a vida do cidadão. Por isso, precisa ser tratada com técnica.
Quanto ao Sr. Rangel, ou não prestou atenção à minha exposição ou
desconsiderou um número que citei. E citei, sim, um número a respeito da
vinculação de atiradores e colecionadores com atividades criminosas: zero. O zero,
Sr. Rangel, é um número. Eu não fiz mágica aqui, não. Eu só disse a verdade.
Mágica, eu faria se inventasse números, como infelizmente costuma fazer a ONG
Viva Rio. E fez aqui novamente, ofendendo a honra de atiradores e colecionadores,
ao dizer que eles estão fortemente infiltrados no crime organizado e nas atividades
criminosas. Está registrado: “fortemente infiltrados”. Não é verdade. Essa afirmação
não é verdadeira.
O SR. ANTONIO RANGEL BANDEIRA - O Exército diz isso.
O SR. FABRÍCIO CARDOSO REBELO - O Exército, muito citado nesta CPI e
a que o senhor alude,... Esse dado da CPI é, mais uma vez, um dado mágico.
“Foram presos, algemados, trazidos aqui.” E fomos investigar, fomos atrás desses
dados. Sabem a que se referem esses dados, senhores? A um frequentador de um
estande de tiro. Não era um colecionador ou um atirador, mas um frequentador
eventual de um estande de tiro, que, antes de ser frequentador eventual de estande
de tiro, era um mau policial. E, em face de seu desvio de conduta, da condição de
mau policial — o que, felizmente, é uma exceção em nosso País —, ele se vinculou
a uma atividade criminosa. É esse o dado que vai justificar a perseguição a
colecionadores e atiradores? Perdoem-me, mas isso não parece sequer lógico.
Volto a perguntar, invocando novamente a lógica: o que ganharia um
colecionador ou um atirador que paga — e é obrigado a pagar — por seu
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equipamento um valor altíssimo ao se vincular a uma atividade criminosa e vender
esse equipamento por uma parcela ínfima do que preço que vale? Citei aqui o
exemplo de um fuzil que seria vendido em uma favela por R$2 mil e que custaria,
para qualquer atirador ou colecionador, no mínimo, R$10 mil.
Foi dito aqui que as armas que os traficantes almejam seriam facilmente
acessáveis por colecionadores. Não. Não são. Isso também não é verdadeiro.
Existem níveis de coleção, existe um critério de tempo para que o colecionador
tenha acesso a determinado tipo de armamento. Armas cobiçadas pela
criminalidade custam valores mais altos, R$20 mil, R$30 mil, é verdade. Para o
colecionador, porém, ela custa R$50 mil, R$60 mil. Pergunto: que lógica há em
comprar alguma coisa por R$50 mil para repassá-la ao crime por R$10 mil?
Perdoem-me, mas fica claro aqui que nós estamos nos desviando dos fatos,
estamos nos desviando da realidade, para tentar fazer prevalecer uma teoria
infundada, que ofende a honra de uma categoria idônea, extremamente fiscalizada e
que, na verdade, não tem registros de envolvimento com a atividade criminosa.
Sr. Presidente, eram essas as minhas considerações.
Agradeço a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Agradecemos ao Sr. Fabrício
Cardoso Rebelo a participação.
Com a palavra, para suas considerações finais e pelo tempo regimental, o Sr.
Bené Barbosa, a quem pedimos precisão e objetividade, por favor, sobretudo pelo
adiantado da hora.
O SR. BENÉ BARBOSA - Com certeza. Estamos bastante adiantados na
hora, mas acho que foi muito proveitoso este debate.
Dr. Lauro, é a primeira vez que o senhor participa de um debate como este?
LAURO PINTO CARDOSO NETO - Nesta Comissão.
O SR. BENÉ BARBOSA - Infelizmente, sempre que isso acontece, ocorre o
que o senhor disse: vai-se para um lado de uma discussão muito pouco objetiva;
volta-se a uma discussão de 10 anos atrás; refaz-se uma discussão em relação à
qual já houve um referendo, embora estejam dizendo o contrário. E o Governo fica
repetindo: “mas eu quero desarmar, mas eu quero desarmar, mas eu quero
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desarmar, mas eu não vou armar, mas eu quero desarmar, mas eu quero desarmar”,
como um disco quebrado.
Ao mesmo tempo, todos os anos, há 50 mil homicídios, com ou sem armas de
fogo, desculpem-me. E um morto é um morto. À facada ou com um tiro, é um morto.
É isso mesmo, doutor: um morto é um morto. Se para o senhor não é... Tanto
é que, para a Secretária, é difícil dizer o que é ou não um cidadão honesto. Para
mim, não é.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. BENÉ BARBOSA - Eu aguardei. Então, a senhora aguarde minhas
considerações finais também.
Para mim, é muito claro quem é cidadão honesto e quem não é cidadão
honesto. Há aquele que obedece à lei e aquele que não obedece à lei, aquele que
se bandeia para a criminalidade e aquele que não se bandeia para a criminalidade.
E aquele que assassina, que estupra, que mata, que sequestra, desculpem-me, não
tem o mesmo direito de qualquer outro cidadão. Não me refiro ao direito à vida ou ao
direito de não ser torturado. Ninguém está dizendo isso, muito pelo contrário. Mas,
não tem os mesmos direitos, é um cidadão que tem de ser diferenciado, sim.
Voltando ao nosso assunto, para terminar, sempre que se fala aqui em
discutir alguma coisa referente a armas de fogo, a porte de armas, tudo o que vemos
é a tentativa de se criar mais empecilhos, de se criar mais dificuldades, por parte de
pessoas que, no fundo, no fundo, não engoliram o resultado do referendo. E, aí,
ficam inventando que o referendo não tratou exatamente disso. Façamos outros
referendos. Não há problema nenhum. Vamos fazer mais referendos. Por que não?
Quando se diz que 74% da população é contra o porte de arma, segundo o
IBGE, dados de 2011, é preciso ver que se falava exatamente a mesma coisa antes
do referendo de 2005: “90% da população é a favor do desarmamento”. E quantos
não caíram nesse engodo? E, aí, veio o referendo, e a população, devidamente
esclarecida, votou. Agora, isso tem de ser respeitado.
Se quiserem fazer outro referendo, não há o menor problema. Ninguém aqui
tem medo disso. Ninguém tem medo do debate, muito pelo contrário. Não é raro,
aliás, dificilmente, um debate é vencido por aqueles que acreditam que desarmar é a
solução e se esquecem da impunidade em 92% dos os homicídios. Esquecem-se de

92

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
Número: 0903/12
19/06/2012

que fazem parte de um Estado inepto, ineficaz na proteção do cidadão; fazem parte
de um Estado que não coloca ao lado de seus cidadãos um policial 24 horas por dia;
fazem parte de um Estado que sequer pode garantir que quem assassinou uma
família será preso e cumprirá pena.
É esse Estado que quer desarmar a população; que quer impedir que o
atirador atire; que quer impedir que os senhores tenham arma para sua defesa, para
a defesa da própria sociedade.
Muito obrigado a todos pela atenção. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Efraim Filho) - Quero agradecer, em nome
desta Comissão e em nome da Sra. Regina Miki, Presidente do Conselho Nacional
de Segurança Pública, aos convidados que nos honraram com suas exposições e
esclarecimentos e a todos que compareceram a esta reunião de audiência pública a
presença.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes, porém,
convocando reunião deliberativa para amanhã, dia 20 de junho, quarta-feira, às 14
horas, no Plenário nº 6, para deliberação de proposições constantes na pauta
anteriormente divulgada.
Está encerrada a reunião.
Muito obrigado a todos.
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