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RESUMO 

 

O Brasil é signatário da convenção dos direitos humanos que, estabelece em seu 
Artigo 3º que “Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal”, a violência tem sido a principal causa das preocupações da nação, 
segundo o Anuário de Segurança Pública 2014 (Fórum Brasileiro de 
SegurançaPública ano 8 – 2014), que compila dados de 2013, ao todo foram 53.646 
mortes violentas, o total supera o número de vítimas no conflito da Chechênia que, 
durou de 1994 a 1996. O índice é considerado “não endêmico” pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) seria de 10 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes 
e, a média Brasileira é de 29. Como é impossível o “estado” estar presente em todos 
os locais, negar o direito é legítima defesa não condiz com a Democracia já que a 
segurança pessoal é a base dos Direitos Humanos. Estudos do próprio FBI (EUA) 
indicam que em estados onde o porte de armas da população possui menores 
restrições, menor a taxa de homicídios. No Brasil após a implantação do Estatuto do 
Desarmamento (aprovado em 2003) e colocado em consulta popular através do 
Artigo 37 em 2005, onde a população votou NÃO (com mais de 63%) porém, mesmo 
contra vontade popular implantado através do Governo Federal, os dados também 
comprovaram que ocorreram aumento significativo dos homicídios que além das 
armas de fogo, também aumentaram os crimes com outros objetos, pérfuro 
cortantes, tais como facas, podões, etc. Esse estudo promove a discussão da 
utilização de armas de fogo objetivando defesa pessoal, comparando-se Sttoping 
Power (poder da parada) de armas e munições, com objetivo de limitar, promover e 
incapacitar o agressor, impedindo que continue a fazer o que estava fazendo no 
momento do impacto. Dados corroboram para indicar que mesmo com o projetil 
atingindo tecidos vitais, é razoável esperar que a pessoa ou animal continue 
mexendo-se, ativo e hostil por 10 a 15 segundos, embora o termo instantaneamente 
comumente utilizado para descrever incapacitação apontem um ou dois segundos, 
se observa que, mesmo partindo do mesmo calibre e atingindo no mesmo local, 
desde que não seja área vital, poderá ocasionar resultados diferentes.    
 
Palavras-chaves: Balística. Legitima defesa. Armas. Poder de parada.  
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ABSTRACT 

 

 

Brazil is a signatory of the Convention of Human Rights which establishes in its 
Article 3 states that "Everyone has the right to life, liberty and security of person," 
violence has been the main cause of the nation's concerns, according to the map 
Violence 2014 (based Surveillance System in the Ministry of Health Health), which 
compiles data from 2012, altogether were 56 337 deaths, the highest number since 
1980, and the total exceeds the number of victims in the conflict in Chechnya that 
lasted 1994 to 1996. The index is considered "non-endemic" by the World Health 
Organization (WHO) would be 10 deaths for every 100 thousand inhabitants, and the 
Brazilian average is 29. As it is impossible "state" be present in all local, deny the 
right self-defense is not consistent with democracy because personal security is the 
foundation of Human Rights. Studies FBI itself (USA) indicate that in states where 
the arms of the population has fewer restrictions, the lower the homicide rate. In 
Brazil after the Disarmament Statute deployment (approved in 2003) and placed in 
referendum by Article 37 in 2005, where the population voted NO (over 64%) but 
even against popular will deployed by the Federal Government, the data also showed 
that there were significant increases in homicides that in addition to firearms, have 
also increased the crimes with other objects, sharp piercing such as knives, bill 
hooks, etc. This study promotes the discussion of the use of firearms aiming at self-
defense, comparing Sttoping Power (power of arrest) of arms and ammunition, in 
order to limit, promote and incapacitate the offender, preventing to continue doing 
what he was doing upon impact. Data support to indicate that even with the projectile 
reaching vital tissues, it is reasonable to expect that the person or animal continue 
stirring up, active and hostile for 10 to 15 seconds, although the term commonly used 
to describe instantly incapacitation point a second or two, it is observed that even 
starting from the same caliber and reach at the same place, provided it is not vital 
area, may cause different results. 
 
Keywords:. Ballistics. Self-defense. Arms. Sttoping Power. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 2013, no Brasil, 54.269 pessoas foram mortas por agressão, sendo que 

53.646, motivadas por causas violentas. A Organização Mundial de Saúde 

estabelece que o índice “não endêmico” considerado seria de 10 mortes a cada 100 

mil habitantes e, a “média” Brasileira foi de 26,9, sem considerar a média que se 

observa no Estado de Alagoas que, em 2013, foi de 64,7 (mortos a cada 100 mil 

habitantes) e, no Estado de São Paulo, onde o índice foi de 10,8.  

Além dos homicídios, soma-se aos dados: estupros (consumado 50.320, 

tentativa: 5.931), não letais intencionais contra pessoa (tentativa de homicídio: 

48.072, lesão corporal dolosa: 736.233, outras lesões corporais: 17.094, outros 

crimes resultantes de lesão corporal: 44.713), homicídio culposo de trânsito 

(18.592), mortes a esclarecer (16.291); roubos: 1.188.245 (roubos a instituição 

financeira: 1.748, roubo de carga: 14.257, roubo de veículo: 228.800, roubo (outros): 

935.932). 

De acordo com dados obtidos no relatório “A Visão do Ministério Público sobre 

o Sistema Prisional Brasileiro”, produzido e divulgado pelo ministério público em 

2013 com relação à ocupação e capacidade, pode-se constatar a superlotação 

existente. Para a coleta dos dados do Relatório foram inspecionados 1598 

estabelecimentos prisionais, conforme a tabela abaixo, que inclui dados das cinco 

regiões brasileiras. 
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Regiões Quantidade de 
Estabelecimentos 

Homem Mulher 

Capacidade Ocupação Capacidade Ocupação 

Centro-
Oeste 

286 26.149 41.584 2.909 3.280 

Nordeste 299 30.917 45.551 1.871 2.410 

Norte 168 16.952 27.321 1.150 1.656 

Sudeste 569 156.809 247.106 13.797 15.970 

Sul 276 47.966 59.378 3.902 4.713 

Total Geral 1.598 278.793 420.940 23.629 28.029 

Tabela 1: Capacidade e ocupação no sistema prisional brasileiro, por regiões. 

Fonte: Sip-MP, Resolução CNMP nº 56, 28/05/2013 

 

De acordo com o relatório supracitado, até o ano de 2013, o sistema carcerário 

brasileiro detinha aproximadamente 448.969 apenados, ou seja, 146.547 homens e 

mulheres a mais do que a capacidade do sistema suporta. Assim, a superlotação 

somada às condições subumanas, além de ser prejudicial à integridade humana, 

transforma o sistema prisional em uma verdadeira “escola” para o aperfeiçoamento 

do crime. E uma das provas disso é o alto índice de reincidência criminal no Brasil, 

que chega próximo a 70% (CNMP, 2013). 

A discussão dos motivos da causa da violência promove longos debates e 

vão desde a questão de planejamento familiar (controle de natalidade), 

planejamento de infraestrutura (Brasil na década de 70, com 90 milhões de pessoas 

e em 2013 mais de 210 milhões, sem que investimentos acompanhassem o 

crescimento), impunidade (pessoas pertencentes a classes sociais com rendas 

acima da média da população envolvidas em crimes), educação, tráfico ou  

envolvimentos com drogas, etc.  

Diante do quadro, sendo o Brasil uma nação democrática e signatário da 

Convenção Universal dos Direitos, independente das causas da violência1, o direito 

à segurança pessoal e dos bens patrimoniais são a base da sociedade civilizada, e 

                                                             
1 Ditado Popular: “Assim como se utiliza casaco para proteger do frio e, não para acabar com o 
inverno, respeito o direito do uso armas para legítima defesa das pessoas de bem e, não para acabar 
com a violência"  
(Autor desconhecido) 
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estão garantidos tanto nos artigos 3º e 17º (Convenção Universal dos Direitos 

Humanos) quanto em nossa Constituição Federal (Artigo 5º) e, Código Penal, cujo 

artigo 25 preceitua:“[...] entende-se em legítima defesa quem, usando 

moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, 

a direito seu ou de outrem [...]".  

Soares (2004) afirma que, se a hipótese de legítima defesa for reconhecida, é 

atestada a inexistência de crime, como prevê o art. 23, II, do CP. Também Moraes 

(1999) distingue “situação de legítima defesa” e “ação em legítima defesa”, sendo 

que a “situação” é explicitada no CP e, a ação, “deve compreender a necessidade 

dos meios de defesas empregados e a moderação desses meios”. 

Segundo Moraes (1999), a legítima defesa pode conter excesso de maneira 

culposa ou dolosa, quando a reação ultrapassa os limites legais estabelecidos para 

a excludente, porém “Se não há agressão, não há defesa, nem se poderá considera-

la excessiva. Se agressão houver, mas pretérita em relação ao tempo de repulsa, de 

excesso também não se falará”. 

O que corrobora, a título de ilustração, em decisão de 13 de junho, assim 

entendeu o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, afastando a 

legítima defesa. 

[...] não obstante, à data do fato, o réu, previamente armado, portando 
faca e revólver, dirigiu-se a Mauro, desferindo-lhe dois (2) tiros e ainda 
dando-lhe chutes. Acrescente-se que não há prova que revele atuar 
anterior imediato da vítima a conduzir ao recorrente a proteção de 
putativa’ (CORREIA, 2004, p.163). 

 

Para Calhau (2004), quando se reage a um ataque injusto não se pode nem 

mesmo ser preso, pois, como prevê nossa legislação penal deve sentir-se 

estimulado, protegido desde o início de sua ação, e não se acovardado.“[..]faz-se 

necessário alterar nossa lei processual penal para impedir que a autoridade policial 

autue em flagrante aquele que reagiu a uma agressão injusta, matando seu 

ofensor”.   

 Este trabalho dividirá os assuntos em capítulos, seguindo a seguinte ordem: o 

enfoque sobre o ser humano e a violência; legítima defesa com armas, balística 

forense, com conceitos, características e classificação das armas de fogo, bem 

como as características das diferentes munições; e, finalmente, o poder de parada. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste estudo foi apresentar formas de promover uma discussão 

referente ao uso de armas de fogo para uso no exercício da legitima defesa 

utilizando-se das técnicas de ciências forenses em Balística, com base no poder de 

parada stopping power, bem como dados comparativos dos tipos de armas e 

munições.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 descrever as formas de violência; 

 definir o que são armas de fogo, seus tipos e características com base na 

legislação vigente; 

 especificar o que são munições e suas características, de acordo com a 

legislação brasileira; 

 comparar o poder de parada – “stopping power”, das munições e seus projéteis 

quando em impactos no corpo humano, bem como a reação (do corpo 

humano) quanto a incapacitação. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. O SER HUMANO E A VIOLÊNCIA 

 

 Explica-nos Moreira (2002), que a palavra violência deriva do latim “violentia”, 

de “violentus”, que significa violência, caráter violento ou bravio, força, com ímpeto, 

furioso: violare, tratar com violência, profanar, transgredir; esses termos estão 

ligados a vis, a força em ação, vigor, o recurso de um corpo que exerce sua força e, 

portanto, a potência, o valor, a força vital. Assim, surge a noção de violência como a 

ideia de uma força, de uma potência natural, cujo exercício contra alguma coisa ou 

contra alguém torna o caráter violento.  

 Para Silva, 

A violência é espécie de coação ou forma de constrangimento, posto 
em prática para vencer a capacidade de resistência de outrem, ou 
para demovê-la à execução de ato ou a levar a executá-lo, mesmo 
contra a sua vontade. É, igualmente, ato de força exercido contra as 
coisas, na intenção de violentá-las, devassá-las ou delas se apossar 
(SILVA, 1997, p. 498).  

 
 

 Para esse mesmo autor, a violência resulta de agressão física, do emprego 

da força para a submissão de alguém, impossibilitando ou dificultando sua 

resistência. Ela se constitui em um fenômeno social visto que ocorre e é produzido 

por pessoas em decorrência da co-existência. Esteve presente em todos os estágios 

da evolução humana desde e, principalmente, as épocas primitivas. O homem 

evoluiu, mas ainda não abandonou a violência no âmbito de suas relações.  

Barazal (2014) afirma que a violência e o ser humano são fenômenos 

inseparáveis ao considerá-la como algo socializado e que exerce funções nas 

diferentes estruturas sociais. Nesse sentido, a violência estaria presente tanto como 

ritual simbólico, quanto racionalizada nas lógicas sociais. 

Suas manifestações e grande variedade e abrangência enquanto conceito, 

não permite consenso. Como é de conhecimento geral e presente nas mais variadas 

culturas e formas físicas, também nos principais momentos da história, por exemplo, 

nas mudanças políticas, sabe-se que o comportamento violento e agressividade não 

é exclusivo do ser humanos, já que também pode ser observado em animais 

(BARAZAL, 2014). 
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Descreve BARAZAL, (2014), que na visão de Maffesoli, “a violência sempre 

remeterá à seleção responsável pela oposição dos indivíduos ou grupos de 

indivíduos entre si”. Trata-se de um processo onde o que está sendo disputado não 

existe em abundância suficiente para atender a todos, passando a ser uma 

competição, onde a violência passa a ser um mecanismo de ajuste. 

 Segundo Moreira (2002, p.14), “é evidente que nas grandes aglomerações 

humanas tornam-se mais propícias; mas é inegável, por outro lado, sua existência 

também em núcleos menores, como pequenas cidades e na zona rural”. 

 A violência, às vezes, está tão intrinsecamente arraigada no cotidiano que se 

torna difícil diagnosticar o que seja realmente um ato violento. 

 

O ato violento não traz em si uma etiqueta de identificação. O mais 
óbvio dos atos violentos, a agressão física, o tirar a vida de outrem, 
não é tão simples, pois pode envolver tantas sutilezas e tantas 
imediações que pode vir a ser descaracterizado como violência. A 
guerra é um ato violento, o mais violento de todos; talvez, contudo, 
esse caráter essencial parece passar a ser secundário se o 
submergirmos sob razões que vão desde a defesa da pátria às 
incompatibilidades ideológicas. Matar em defesa da honra, qualquer 
que seja essa honra, em muitas sociedades e grupos sociais, deixa de 
ser um ato de violência, para se converter em normal – quando não 
moral – de preservação de valores que são julgados acima do respeito 
à vida humana (ODÁLIA, 1991, p.23).  

 
 

 Ou seja, para esse autor, além da dificuldade de se definir o que seja um ato 

violento, existe, ainda, um grave problema a enfrentar, que é a banalização da 

violência na atualidade. A toda hora, por todos os meios de comunicação, noticiam-

se casos de violência de toda ordem; a televisão e o cinema tornaram a violência um 

simples fato do dia-a-dia; cenas de sangue, destruição, dor e sofrimento já estão de 

tal maneira gravadas nas mentes, que já não causam qualquer incômodo quando 

deparadas ao vivo.  

 Para Adorno,  

 
A violência é simultaneamente a negação de valores considerados universais: 
a liberdade, a igualdade, a vida. Se entendermos como o fez a filosofia 
política clássica que a liberdade é fundamentalmente capacidade, vontade, 
determinação e direito natural do homem, a violência enquanto manifestação 
de sujeição e de coisificação só pode atentar contra a possibilidade de 
construção de uma sociedade de homens livres [...]á violência não é 
necessariamente condenação à morte, ou, ao menos, esta não preenche seu 
exclusivo significado. Ela tem por referência a vida, porém a vida reduzida, 
esquadrinhada, alienada; não a vida em toda a sua plenitude, em sua 
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manifestação prenhe de liberdade. A violência é uma permanente ameaça à 
vida pela constante alusão à morte, ao fim, à supressão, à anulação 
(ADORNO, apud GUERRA, 1998, p.31).  

 
 

 Guerra (1998) afirma que a violência que permeia a sociedade atual é fruto da 

cultura, fruto da maneira como o homem organiza sua vida e seus relacionamentos 

com os outros homens. É evidente que o homem não exercita sua violência somente 

para a sua sobrevivência, como estava obrigado no passado, exercita-a por fatores 

ligados à cultura, ao seu meio, ao convívio e à influência que estes exercem sobre 

ele. 

 Ferreira (2002), diz que a violência é um fenômeno que se desenvolve e 

dissemina nas relações sociais e interpessoais, implicando sempre uma relação de 

poder que não faz parte da natureza humana, mas que é da ordem da cultura e 

perpassa todas as camadas sociais de uma forma tão profunda que, para o senso 

comum, passa a ser concebida e aceita como natural a existência de um mais forte 

dominando um mais fraco, processo que Faleiros (1995), descreve como “fabricação 

da obediência”. 

 É advertência de Buarque (1993): os arrastões, a violência, as greves 

selvagens, a desarticulação social começam a fazer com que representantes de 

classes médias e ricas, mesmo quando progressistas, comecem a falar a linguagem 

do apartheid: a meta da integração internacional para poucos em um Primeiro 

Mundo separado internamente por barreiras, cercas, condomínios fechados, seguros 

médicos privados, escolas particulares para poucos alunos.  

 Carvalho , complementa esta idéia ao dizer que: 

 

Não nos damos conta, mas este apartheid é notório, especialmente 
nas regiões metropolitanas, onde a maioria da população vive 
confinada em cortiços, favelas e casas precárias da periferia da 
cidade, excluídos não apenas do acesso a bens e serviços, mas 
também do usufruto da própria cidade. A pequena população rica vive 
em bairros que são verdadeiros condomínios fechados, com todos os 
bens e serviços disponíveis (CARVALHO, apud GUERRA,1998, p.27). 

 
 
 

Segundo Barazal (2014), a amplitude do problema da violência leva a reflexão 

da possibilidade de sugestão entre as questões de privações, seleção (competição), 

conflitos que supostamente fundamentariam a fase do ato violento, sejam eles de 

forma individual, grupos ou até institucional. 
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3.2. LEGÍTIMA DEFESA E ARMAS DE FOGO:  

 

Descreve Correia (2004) que não pode haver restrições, ao cidadão, do uso 

de arma de fogo para autodefesa, como prevê a Lei n.º 10.826/03, pois, o Estado 

deve prover o direito à vida e à segurança e, não podendo recorrer a toda hora (ao 

Estado), a autotutela é permitida. 

Lott, Jr. (1999), em seu livro (Mais Armas, Menos Crimes ? Entendendo o 

Crime e as Leis de Controle de Armas de Fogo.), realizou um profundo estudo 

nos EUA, considerando tanto a cultura americana e, diversos fatores (inclusive 

antropológicos econômicos, etc.) cuja estimativas calculam que entre 75 e 86 

milhões de pessoas possuem entre 200 a 240 milhões de armas de fogo, quanto a 

variação entre os índices de crimes e, o impacto da Lei sobre armas de uso discreto 

a partir de 1996. 

Descreve Lott, Jr.( 1999), com base nos dados obtidos (Tabela 2, 3, 4, 5, 6, 7 

e 8) que é possível observar que nos estados (dos EUA) que não possuem leis não-

arbitrárias os índices de crimes violentos são 81% mais altos e assassinatos de 

127%, do que nos estados, onde os cidadãos sem as leis não-arbitrárias (que 

facilitam o porte de arma de uso discreto). 

 

 
Figura 1: Crimes Violentos, 1960 a 1996, do FBI’s Uniform Crime Reports. 

Fonte: Cap. Três, pag. 41, “Mais Armas Menos Crimes”, Lott, Jr. 1999.  
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Figura 2: Assassinatos Violentos, 1960 a 1996, do FBI’s Uniform Crime Reports. 

Fonte: Cap. Três, pag. 41, “Mais Armas Menos Crimes”, Lott, Jr. 1999.  
 

 

 
Figura 3: Estupros, 1960 a 1996, do FBI’s Uniform Crime Reports. 

Fonte: Cap. Três, pag. 41, “Mais Armas Menos Crimes”, Lott, Jr. 1999.  
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Tabela 2: Índice de crime em estados e no distrito de Columbia, que permitem ou não o porte de 
armas de fogo de uso discreto (1992). 

Fonte: Cap. Três, pag. 44, “Mais Armas Menos Crimes”, Lott, Jr. 1999.  

 

 

 

Tabela 3: Modificações nas tendências de tempo em índices de crime antes e depois da adoção de 

leis não arbitrárias. 
Obs.: as variáveis de controle são as mesmas, e, fazem parte da amostra completa utilizada para 
todos os distritos no período de 1977 a 1992 (nota do autor , “Mais Armas, Menos Crimes”. 
 
Fonte: Cap. Quatro, pag. 70, “Mais Armas Menos Crimes”, Lott, Jr. 1999.  
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Figura 4: Efeitos das leis sobre armas de fogo de uso discreto sobre crimes violentos e assassinatos. 

 
Fonte: Cap. Quatro, pag. 71, “Mais Armas Menos Crimes”, Lott, Jr. 1999.  

 

Dessa forma, para Lott (1999) nos estudos anteriores referentes às armas de 

fogo foram examinadas apenas 170 cidades dos EUA em um único ano, porém 

produziram relatos semelhantes que também corroboram com a pesquisa efetuada 

ao longo de 54.000 observações em 3.000 distritos durante 18 anos, mas efetuado, 

mantendo uma série de outros fatores que antes não haviam sido considerados, o 

que reflete os resultados apresentados nas Tabelas (2 a 8), referente a permissão 

de uso de porte de armas de fogo visando a defesa dos cidadãos. 

Tocchetto (2005) considera a legítima defesa como a necessidade de 

incapacitar, limitar o agressor, impedindo que continue a fazer o que estava fazendo. 

Tratando-se de legitima defesa com armas, neste trabalho foram considerados: 

dados técnicos, características construtivas, comparação de “Sttoping Power” de 

armas e munições, com o objetivo de limitar e incapacitar o agressor. 

 Os estudos desse autor indicam que, mesmo atingido, é razoável esperar que 

a pessoa ou animal continue mexendo-se, ativo e hostil por 10 a 15 segundos, 

embora o termo instantaneamente, comumente utilizado para descrever 

incapacitação, aponte um ou dois segundos.    
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3.3. BALÍSTICA FORENSE - ARMAS DE FOGO: 

 

 Segundo Baruch e Moracci (2013), o segmento dedicado a apreciação 

técnico-científica da criminalística em ciências forenses, que analisa vestígios e 

indícios relacionados direta ou indiretamente com armas de fogo é denominado 

balística. 

 Elencar a materialidade dos fatos com medicina legal, proporciona em vivos a 

pesquisa das características das lesões traumáticas, cujo diagnóstico e 

determinação das circunstâncias, bem como os prognósticos e efeitos prováveis, 

temporários ou permanentes que são provocados, dependem do trajeto do projétil 

no corpo que incluem direção, sentido dos tiros e distância dos tiros, é de extrema 

importância para determinação das lesões de incapacitação (BARUCH e MORACCI, 

2013).    

 Descrevem também BARUCH et al (2013) que a Balística aliada à Medicina 

Legal, como análise complementar é fundamental para determinação das 

circunstâncias do evento ocorrido (homicídio, suicídio ou acidente), o que promove a 

prova robusta tanto para crimes violentos, quanto para uso indevido como disparo 

de arma de fogo ou posse ilegal de arma de fogo. 

 

3.3.1   Armas, Características, Conceitos e Classificação: 

 

Descreve Tocchetto (2006), que certos objetos são concebidos e feitos pelo 

homem com o fim específico de serem usados como arma e que, portanto, todo 

objeto que pode aumentar a capacidade de ataque ou defesa do homem, é uma 

arma.  Também são usados eventualmente como armas objetos que podem 

promover ferimentos incapacitantes ou até a morte, tais como: martelo, machado de 

lenhador, uma foice, pedras, madeiras, tesouras, estilete, ou quaisquer objetos que 

possam causar ferimentos e nesse caso são denominadas de armas impróprias. 

Complementa Tocchetto (2006), que algumas pessoas carregam 

habitualmente facões, tacos de golfe, facas ou outros objetos visando utilizá-los para 

sua defesa ou ataque e, não sendo instrumentos fabricados para esse fim, já que 

não é específico, passam também a ser considerados como armas próprias para 
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efeito de consideração da vontade do agente, já que os objetos se destinam 

especificamente à mesma finalidade. 

 Duas características básicas definem as armas próprias, as armas manuais e 

armas de arremesso (TOCCHETTO, 2006). As armas manuais são aquelas que 

funcionam como prolongamento do braço, utilizadas para combater corpo a corpo, 

no caso de espadas, punhais e a maioria das armas brancas. Já, as armas que 

produzem efeitos a distância de quem as utiliza, quer expelindo projéteis, quer elas 

próprias como projéteis. Nessa classificação denominam-se granadas de mão, 

dardos que, são lançadas através da mão do atirador como arremesso simples e, as 

armas que expelem projéteis, como armas de arremesso complexas, denominadas 

nesse caso de armas de fogo. 

Com base no exposto, os artefatos mecânicos que utilizam como força motriz, 

expansão de gases resultantes da combustão de substância ou mistura explosiva 

para expulsão de projéteis em direção e sentido determinados, são denominados, 

portanto, armas de fogo (BARUCH e MORACCI, 2013).    

 Informam BARUCH et al. (2013) que, para o funcionamento das armas de 

fogo três elementos são necessários:  

       “... 

1- aparelho arremessador, ao qual cabe: receber a carga de projeção 
e projétil; causar a inflamação da carga de projeção quando 
acionado pelo atirador; e orientar o deslocamento do projetil, 
enquanto o mantém sob ação dos gases em expansão o suficiente 
para imprimir-lhe velocidade adequada a seus propósitos; 

2- carga de projeção, substância ou mistura explosiva; 

3- projétil, agente cuja energia dá causa aos efeitos vulnerantes da 
arma cuja capacidade de fazê-lo depende, primordialmente, de 
sua massa e da velocidade com que atinge o ponto de impacto 
(BARUCH et al, 2013, p.147-148). 

 

3.3.2   Armas, Classificação Geral: 

 

A tarefa de descrição de armas de fogo se depara com o problema comum 

em estabelecimento de critérios a serem adotados e, dessa forma, inúmeros autores 

e pesquisadores tentaram estabelecer uma classificação para armas de fogo, já que 
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os elementos devem estar intrinsecamente específicos e diferenciadores visando 

divisão empírica, mas com valor prático e estando correta (TOCCHETTO, 2006).  

Informa Tocchetto (2006), que, o professor Eraldo Rebello, no livro Balística 

Forense apresentou uma classificação que pode ser considerada a mais prática, 

completa e abrangente classificação, pois é fundamentada em cinco critérios 

específicos e diferenciadores, independente um dos outros, Figura 5.  

 

 

Figura 5: Classificação das armas de fogo 

Fonte: TOCCHETTO, 2006. 

 

A classificação quanto à alma do cano; quanto ao sistema de carregamento; 

quanto ao sistema de inflamação; quanto ao funcionamento e, por fim, quanto à 

mobilidade e ao uso, são as descritas pelo professor Eraldo Rebello (TOCCHETTO, 
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2006), sendo que a ordem cronológica da evolução das armas de fogo, foram uma 

consequência da invenção da pólvora e sua evolução esteve na dependência da 

evolução da própria pólvora também. 

 

3.3.2.1  Armas, Classificação quanto a alma do cano: 

 

A partir de um cilindro de aço, que é perfurado longitudinalmente em seu 

centro através de uma broca ou ferramenta de perfuração calibrada (dentro das 

dimensões de projeto) é confeccionado o cano de uma arma de fogo (TOCCHETTO, 

2006). Quando essa perfuração é polida estaremos diante de um cano denominado 

de alma lisa, utilizado em espingardas, podendo ou não apresentar estrangulamento 

(redução do diâmetro) próximo à boca do cano, denominado de choque. 

Georg, Kelner e Silvino Jr (2011) explicam que, quando essa perfuração é 

realizada através de sulcos paralelos teremos uma característica descrita como 

“raia” ou “passo” (giro na ferramenta originando um ressalto denominado “rosca”) 

que pode ser no sentido horário (dextrogiro) mais comuns, ou, anti-horário 

(sinistrógiro) por exemplo armas americanas da Colt e, nesse caso, a denominação 

é arma de alma raiada, por exemplo revólveres, pistolas, submetralhadoras, rifles e 

fuzis. 

Descreve também Baruch et al. (2013), que quanto à classificação geral, 

também existem armas de almas mistas que, possuem os dois tipos de cano, um 

cano de alma lisa e outro cano de alma raiada, por exemplo armas de origem alemã 

com calibre .45’ no cano direito com alma raiada e calibre “16” no cano esquerdo de 

alma lisa e, que esse raiamento pode ser confeccionado basicamente pelo sistema 

de usinagem ou brochamento por corte, brochamento por bilha e martelamento ou 

forjamento a frio, permitindo portanto operação em dois sistemas de disparos de 

projeteis, ora através de projétil com raiamento, ora através de disparo sem 

raiamento, utilizando de projéteis múltiplos.  
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3.3.2.2  Armas, Classificação quanto ao sistema de carregamento: 

 

Georg, Kelner e Silvino Jr (2011), explicam que, quanto ao sistema de 

carregamento ou municiamento, as armas de fogo podem ser de antecarga e 

retrocarga. Para armas de antecarga, que estão em desuso2, cita-se como exemplo 

as primeiras armas desenvolvidas, tanto fixas como portáteis, onde o 

remuniciamento era feito pela boca do cano da arma, como nos casos da 

espingarda e do bacamarte.  

Para o sistema de retrocarga, o remuniciamento é feito pela porção anterior 

da arma, ou seja no carregador ou no tambor. Ex. todas as armas modernas, 

revólveres e pistolas. 

O ato de carregar uma arma de fogo se refere a colocar a munição no cano 

ou na câmara de combustão, de maneira que a pressão do gatilho (mecanismo de 

acionamento do percutor que provoca a deformação na espoleta) cause a 

inflamação da carga de projeção denominada disparo, que é o lançamento do 

projétil (BARUCH e MORACCI, 2013). 

Armas cujo carregamento é feito através da boca do cano, são classificadas 

como de antecarga, e aquelas com carregamento pela extremidade posterior, 

denominada culatra, são denominadas de retrocarga (BARUCH e MORACCI, 2013). 

Informa Tocchetto (2006), que as armas as primeiras armas de fogo, tanto 

fixas quanto portáteis eram todas de antecarga e esta operação necessitava de 

tempo e de equipamentos especiais. Portanto junto com a arma existia uma vareta, 

com uma das extremidades mais dilatada, destinada a socar a pólvora e o restante 

da carga (bucha e chumbo/projétil). Tais armas raramente são produzidas em escala 

industrial, possuem em sua grande maioria construção artesanal, na maioria das 

vezes com materiais inadequados e ainda são usadas em algumas regiões do 

Brasil. Embora em desuso, alguns aficionados ainda produzem e utilizam esse tipo 

de arma nos Estados Unidos da América – EUA, onde alguns fabricantes ainda têm 

em suas linhas de espingardas e rifles de carregamento pela boca (muzzle loaders) 

(BARUCH e MORACCI, 2013). 

                                                             
2  O termo “desuso” para o caso, seriam as armas manuais, já que as forças armadas, por exemplo o Exército 
Brasileiro utiliza morteiros 60 mm, 81 mm e 120 mm, que são considerados armas de antecarga.   
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3.3.2.3  Armas, Classificação quanto ao sistema de inflamação: 

 

A evolução histórica das armas está presente na classificação das armas, nas 

primeiras o sistema era através de mecha, que foi abandonado por não ser prático e 

muitas vezes perigoso ao atirador, surgindo na sequencia o sistema de inflamação 

por atrito, usando-se um fecho de roda ou fecho de miqueleta (sistema similar aos 

isqueiros), porém também obsoletos (TOCCHETTO, 2006). 

 Para esse autor, a evolução do sistema de inflamação da carga acompanhou 

a evolução da pólvora e o advento do cartucho. A pólvora preta (mistura de carvão, 

salitre e enxofre), foi a primeira conhecida e usada, para inflamar-se exigia que 

entrasse em contato com o fogo, por esse motivo as primeiras armas utilizavam 

sistemas de inflamação por mecha. Através de faíscas resultantes do atrito de uma 

ponta de sílex contra uma peça de aço serrilhado, a pólvora era inflamada por um 

pequeno orifício aberto no cano, denominado sistema de inflamação por atrito 

(TOCCHETTO, 2006).  

Certas substâncias, tais como fulminato de mercúrio, clorato de potássio e 

estifinato de chumbo foram descobertas por possuírem propriedades de se inflamar 

instantaneamente, com explosão, dessa forma foi possível a construção de cápsulas 

de espoletamento, surgindo, portanto, o sistema denominado de percussão. 

Posteriormente com o advento de pólvoras de base química, de nitrocelulose ou 

nitrocelulose e nitroglicerina, foi iniciada a fabricação das armas, tais como: de 

repetição, semiautomáticas e automáticas (TOCCHETO, 2006). 

Afirma Tocchetto (2006), que as armas percussão extrínseca (atualmente 

com uso bastante restrito) são portáteis, de antecarga e de percussão extrínseca, 

sendo que a detonação ocorre por ação de um percutor ou percussor, com sua 

extremidade superior adaptada para comprimir a cápsula de espoletamento contra o 

tubo saliente na qual a cápsula de espoletamento é uma peça isolada e colocada 

externamente sobre um pequeno tubo saliente (denominado por alguns de 

chaminé), que por sua vez, se comunica por um ouvido com a carga de projeção 

(pólvora) contida no interior do cano.  
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Através do uso de cartuchos nos quais estão embutidas a capsula de 

espoletamento ou espoleta, tornou-se mais prática a operação de inflamação e, 

portanto as armas de percussão intrínseca, são as mais usadas e fabricadas na 

atualidade (TOCCHETTO, 2006) e, conforme o tipo de cartucho utilizado as armas 

são classificadas em armas de percussão central e de percussão radial. A central 

são as que possuem espoleta ou espoletamento no centro do cartucho, já as que 

possuem cartuchos de percussão radial, anelar ou periférica, não possuem espoleta 

e, a mistura iniciadora (carga de inflamação) está disposta em anel, no interior da 

orla oca, saliente, do próprio culote do estojo (por exemplo, cartucho 22 LR). 

Percussão direta e indireta são os dois tipos existentes, a direta ocorre 

quando o percutor é o próprio cão ou está montado neste, podendo ser fixo ou 

móvel (também denominado flutuante) e, o indireto quando o percutor é uma peça 

inerte, retrátil, a qual é acionada pelo impacto do cão, no instante do tiro. Por fim, 

também existe a inflamação utilizada em peças de artilharia e em “bazucas” (lança 

rojões), que são provocadas por contato elétrico, inflamação elétrica (TOCCHETTO, 

2006). 

 

3.3.2.4  Armas, Classificação quanto ao funcionamento: 

 

Armas de fogo de tiro unitário e armas de repetição, são as classificações 

utilizadas quanto ao funcionamento das armas de fogo (BARUCH; MORACCI, 

2013). As armas capazes de apenas um disparo antes que ser proceda à recarga, 

são denominadas de armas de percussão intrínseca de tiro unitário simples, sendo 

necessário a retirada do estojo de munição. As armas que dispõe de dois ou mais 

canos paralelos, com mecanismos de disparos independentes, são carregados 

individualmente, são de tiro unitário múltiplo. 

 Informam Baruch et al. (2013), que as espingardas de caça e de competição 

estão entre as armas de tiro unitário mais comuns, mas existem carmas de cano 

raiado, como rifles de caça de grandes animais e armas de testes com o mesmo 

princípio de operação. 

 Com possibilidade de serem carregadas com munição para dois ou mais 

disparos, as armas de repetição têm apenas um mecanismo de disparo, e a cada 
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ciclo de extração e carregamento é realizado de forma mecânica. Subdividem-se em 

armas de repetição, semiautomáticas e automáticas. As armas de repetição, por 

exemplo, revólveres, carabinas, rifles e espingardas com sistema de alavanca (lever 

action), bomba (pump action) ou ferrolho (bolt action), os mecanismos de disparo, 

extração e carregamento são acionados exclusivamente pela força (TOCCHETTO, 

2006). 

 As armas semiautomáticas, tais como pistolas e, em menor escala, carabinas, 

rifles e até mesmo algumas espingardas, tem o mecanismo de disparo acionada 

pela força do atirador e o sistema de extração do estojo do cartucho utiliza o 

princípio da reação dos gases provenientes do disparo anterior, com alimentação de 

outro cartucho para o próximo disparo. O mesmo ocorre com as armas automáticas, 

com a diferença de que nestas apenas o primeiro tiro é acionado através de 

acionamento do gatilho e, arma dispara até que a posição do gatilho permaneça 

acionada ou enquanto existirem cartuchos de munição armazenados no 

compartimento de munição. Sistema existente em metralhadoras, com 

funcionamento contínuo e, submetralhadoras, fuzis de assalto, e certas pistolas, 

onde existem sistema que permite a opção através de um seletor (chave) que 

permite o tiro automático e o semiautomático (BARUCH; MORACCI, 2013). 

 

Figura 6: Armas de fogo tiro unitário, espingardas – Fonte: TOCCHETTO, 2006. 
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Figura 7: Arma de repetição, revólver 

 

Fonte: TOCCHETTO, 2006. 

 

 

 

Figura 8: Arma semiautomática, pistola 

Fonte: CABRAL at. al, 2007. 
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Figura 9: Arma automática, submetralhadora 

Fonte: CABRAL at al, 2007. 

 

 

 

 

Figura 10: Arma automática, metralhadora 

Fonte: CABRAL at al, 2007. 
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3.3.3   Armas de Uso Permitido e de Uso Restrito no Brasil: 

 

A Lei do Desarmamento (Lei n.º 10.826/2003) foi colocada sob consulta 

popular a alteração no art. 35 que, tornava proibida a comercialização de arma de 

fogo e munição em todo território nacional, salvo entidades previstas no art. 6º do 

estatuto.  

Como o novo texto causaria impacto sobre a indústria de armas do país e 

sobre a sociedade brasileira (interferência direta no direito à legítima defesa), o povo 

deveria concordar ou não com ele (artigo 35). Porém, ao contrário do que a classe 

política, Organizações não governamentais (ONG’s) e parte da mídia previam 

através da propaganda governamental massiva, os brasileiros rejeitaram a alteração 

da lei com 59.109.265 (cinquenta e nove milhões, cento e nove mil e duzentos e 

sessenta e cinco) votos, portanto 63,94% dos votos. 

Mesmo diante da resposta da sociedade (63,94% dos votos na continuidade 

do comércio de armas e munições), o governo federal continuou com a política do 

desarmamento da população civil e, através do poder discricionário (exercido 

através dos órgãos governamentais), vem sistematicamente negando porte e 

registros à população civil, mesmo com o cumprimento de todos os requisitos 

definidos na legislação3.  

Complementa Quintella et al. (2015), que o Decreto 5.123 de julho de 2004, 

reforça o caráter discricionário, ao exigir “efetiva necessidade”, reforça a idade de 25 

anos, estende todo aquele trabalho burocrático das certidões ao processo de 

renovação, passa a exigir a comprovação de capacidade técnica também nas 

renovações, e inclui a exigência de comprovação de capacidade psicológica.  

                                                             
3 Art. 12. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá: 

I- declarar efetiva necessidade; 
II- ter, no mínimo, vinte e cinco anos; 
III- apresentar original e cópia, ou cópia autenticada, de documento de identificação pessoal; 
IV- comprovar, em seu pedido de aquisição e em cada renovação do Certificado de Registro de 

Arma de Fogo, idoneidade e inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por meio 
de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, que 
poderão ser fornecidas por meio eletrônico; 

V- apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa; 
VI- comprovar, em seu pedido de aquisição e em cada renovação do Certificado de Registro de 

Arma de Fogo, a capacidade técnica para manuseio de arma de fogo; 
VII- comprovar aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo 

fornecido por psicólogo do quadro da Policia Federal ou por esta credenciado. 
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Esclarecem Quintella et al. (2015), que a lei necessita de ajustes, pois mesmo 

com a expressiva votação no referendo e, sendo que o Brasil é uma Democracia, 

enquanto válida (14 de novembro de 2015), a sociedade brasileira não está 

conseguindo exercer o direito ao comércio de armas e munições, mesmo cumprindo 

os requisitos legais, esbarra na interpretação e decisão de autoridade policial que 

está subordinada ao governo federal que é declaradamente a favor do 

desarmamento da população. 

Com a implantação, a Lei do Desarmamento definiu arma de fogo de uso 

permitido e de uso restrito em seus artigos 10 e 11 (BARUCH e MORACCI, 2013). 

Em seu artigo 49, o decreto 5.123 de julho de 2014 determina que “a classificação 

legal, técnica e geral e a definição de armas de fogo e demais produtos controlados, 

de uso restrito ou permitido, são os constantes do Regulamento para a Fiscalização 

de Produtos Controlados e sua legislação complementar”.  

Informam BARUCH et al. (2013) que nos artigos 16 e 17, a nova redação 

dada ao Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (o chamado R-

105) que foi dada pelo Decreto n.º 3.665, de 20 de novembro de 2000, definiu o que 

são armas de uso restrito e de uso permitido, conforme tabela 4, a seguir:  
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Art. 16. São de uso restrito: 

I- armas, munições, acessórios e equipamentos iguais ou que possuam alguma característica no que 
diz respeito aos empregos tático, estratégico e técnico do material bélico usado pelas Forças 
Armadas nacionais; 

II- armas, munições, acessórios e equipamentos que, não sendo iguais ou similares ao material 
bélico usado pelas Forças Armadas nacionais, possuam características que só as tornem aptas 
para emprego militar ou policial; 

III- armas de fogo curtas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia superior a 
(trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, como por exemplo, os 
calibres .357 Magnum, 9 Luger, .38 Super Auto, .40 S&W, .44 SPL, .44 Magnum, .45 Colt e .45 
Auto; 

IV- armas de fogo longas raiadas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia superior a 
mil libras-pé ou mil trezentos e cinqüenta e cinco Joules e suas munições, como por exemplo, 
.22-250, .223 Remington, .243 Winchester, .270 Winchester, 7 Mauser, .30-06, .308 Winchester, 
7,62 x 39, .357 Magnum, .375 Winchester e .44 Magnum; 

V- armas de fogo automáticas de qualquer calibre; 
VI- armas de fogo de alma lisa de calibre doze ou maior com comprimento de cano menor que vinte 

e quatro polegadas ou seiscentos e dez milímetros; 
VII- armas de fogo de alma lisa de calibre superior ao doze e suas munições; 
VIII- armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola, com calibre superior a seis 

milímetros, que disparem projéteis de qualquer natureza; 
IX- armas de fogo dissimuladas, conceituadas como tais os dispositivos com aparência de objetos 

inofensivos, mas que escondem uma arma, tais como bengalas-pistola, canetas-revólver e 
semelhantes; 

X- arma a ar comprimido, simulacro do Fz 7,62mm, M964, FAL; 
XI- armas e dispositivos que lancem agentes de guerra química ou gás agressivo e suas munições; 
[...] 

Art. 17.   São de uso permitido: 

I- armas de fogo curtas, de repetição ou semi-automáticas, cuja munição comum tenha, na saída do 
cano, energia de até trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, como 
por exemplo, os calibres .22 LR, .25 Auto, .32 Auto, .32 S&W, .38 SPL e .380 Auto; 

II- armas de fogo longas raiadas, de repetição ou semi-automáticas, cuja munição comum tenha, na 
saída do cano, energia de até mil libras-pé ou mil trezentos e cinqüenta e cinco Joules e suas 
munições, como por exemplo, os calibres .22 LR, .32-20, .38-40 e .44-40; 

III- armas de fogo de alma lisa, de repetição ou semi-automáticas, calibre doze ou inferior, com 
comprimento de cano igual ou maior do que vinte e quatro polegadas ou seiscentos e dez 
milímetros; as de menor calibre, com qualquer comprimento de cano, e suas munições de uso 
permitido; 

IV- armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola, com calibre igual ou inferior 
a seis milímetros e suas munições de uso permitido; 

V- armas que tenham por finalidade dar partida em competições desportivas, que utilizem cartuchos 
contendo exclusivamente pólvora; 

VI- armas para uso industrial ou que utilizem projéteis anestésicos para uso veterinário; 
[...] 

VIII- cartuchos vazios, semi-carregados ou carregados a chumbo granulado, conhecidos como 
"cartuchos de caça", destinados a armas de fogo de alma lisa de calibre permitido; 

Tabela 4: Decreto n.º 3665, 20 de novembro 2000 (Planalto, 2015)  

 

 

3.4. MUNIÇÕES, CARACTERÍSTICAS  

 

 Informam Cabral et al. (2007), que uma unidade composta formada, 

tipicamente de um estojo, uma espoleta, certa quantidade de propelente (pólvora e 

demais compostos químicos) e, um projétil tem o sinônimo de cartucho, porém a 
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palavra munição é bastante usada no sentido coletivo, isto é, como um conjunto de 

cartuchos. 

 
Figura 11: partes componentes de um cartucho de munição 

Fonte: CABRAL at al, 2007. 

 

Descrevem Cabral et al. (2007), que um cilindro (pequeno tubo) de latão ou 

de outro material (cobre, alumínio, teflon, ou outra liga de metal e, até plástico ou 

papelão), aberto na parte de cima e fechado no fundo, com um aro externo, o qual 

tem a função de ser acionado pela garra do extrator (sulco perimetral, chamado de 

gola, podendo o estojo se com aro, semi-aro, ou sem aro), é denominado de Estojo. 

Sendo a base, ou seja, a verdadeira estrutura do cartucho, não obstante não 

participar diretamente da detonação, o estojo que proporciona a unidade do conjunto 

chamado cartucho. Lembram Cabral et al. (2007), que as armas de antecarga não 

utilizam o estojo, pois a munição é montada dentro da arma, no momento que 

antecede o tiro.  

Complementa Tocchetto (2006), que o estojo é o componente externo e de 

maior dimensão nos cartuchos e é o único elemento que possibilita o cartucho seu 

funcionamento eficaz e a sua padronização como unidade de munição, cuja forma, 

dimensões, determinam as da câmara ou câmaras da arma em que for utilizado e o 

calibre nominal (da arma). Para armas raiadas, o estojo é cilíndrico ou levemente 

cônico, liso ou estrangulado em sua região anterior, com gargalo. A forma cônica 

tem objetivo de facilitação da extração do projétil após o tiro. Esses estojos (tipo 
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gargalo) são os do tipo garrafa e integram cartuchos usados em carabinas, rifles, 

fuzis, mosquetões e, também em alguns tipos de pistolas. 

Informam Cabral et al. (2007), que cartuchos próprios para espingardas, 

destinados a receber esferas de chumbo, ou balins, tem sempre forma cilíndrica, 

podendo ser levemente cônicos, Figura 12. 

 

 

Figura 12: diferentes tipos de estojo 

Fonte: CABRAL at al, 2007. 

 

Um pequeno “cadinho”, contendo em seu interior uma mistura iniciadora, com 

alto poder detonante (também descrito no item 3.2.2.3), que é atualmente estifinato 

de chumbo (também usados nitrato de bário, trissulfeto de antimônio, tetrazeno e, 

alumínio atomizado), cujas proporções variam conforme mistura e tipo de munição 

(fogo circular, fogo central comercial, fogo central militar), é denominado espoleta 

(CABRAL et al. 2007).  

 No fundo do cartucho existe uma deformação denominada “bolso”, que 

separada por uma parede interna possui um pequeno orifício (janela) que comunica 

o propelente (pólvora), por onde deverá passar a faísca iniciadora da combustão, 

onde é fixada (encaixada) a espoleta (CABRAL et al. 2007). 

Complementam Cabral et al. (2007), que existem dois tipos de mistura 

iniciadora (espoleta) para cartuchos (Figuras 13 e 14). O de fogo central, que são a 

grande maioria, e possui uma espoleta alojada no “bolso” do cartucho e o cartucho 

de fogo circular sendo o mais famoso dos cartuchos de fogo circular é o .22 (LR e 
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Curto). E, existem três tipos de espoleta a Boxer, que é a mais usada, que possui 

uma espécie de mini-bigorna, contra a qual é pressionada a mistura, e a espoleta 

Berdan, que não possuem a mini-bigorna, pois para os estojos Berdan, eles mesmos 

possuem essa “bigorninha e, bateria para cartuchos de caça, espoleta montada no 

alojamento existente no cartucho (Figuras 15, 16 e 17). 

 

Figura 13: Cartucho de fogo central 

Fonte: CABRAL et al, 2007. 

 

Figura 14: Cartucho de fogo circular 

Fonte: CABRAL et al, 2007. 

 

Figura 15: Espoleta Boxer 

Fonte: CABRAL et al, 2007. 

 

 

Figura 16: Espoleta Berdan 

Fonte: CABRAL et al, 2007. 

 

 

 



 38 

 

Figura 17: Espoleta Bateria 

Fonte: CABRAL et al, 2007. 

 

A combustão rápida (frações de segundo), de forma gradual e controlada, 

iniciada dentro do estojo e continuada ao longo do cano da arma, produz gases 

quentes em rápida expansão, e cuja pressão empurra o projétil para frente com 

enorme energia cinética (sobre o projétil) é efetuada através do propelente, sendo o 

mais conhecido e utilizado a pólvora. As mais antigas recebem o nome de “pólvora 

negra”, que foi substituída pela chamada “pólvora sem fumaça” (CABRAL et al, 

2007). 

A base de nitrocelulose, a pólvora sem fumaça é a base de nitrocelulose, 

porem existem a pólvora sem fumaça de fase simples e, a de base dupla, que 

inventada por Alfred Nobel, recebe um tratamento de nitroglicerina sobre a 

nitrocelulose. A pólvora de base simples é a de uso mais generalizado, tendo em 

vista que é mais estável e trabalha com menor calor, causando menos danos ao 

cano da arma (CABRAL et al, 2007). 

 

3.4.1   Munições, projéteis: 

 

Descreve Tocchetto (2006), que a denominação de projétil ou de alguma de 

suas partes nem sempre é correta, motivo pelo qual são apresentados elementos 

que permitam uma melhor identificação. Os cartuchos de fogo central e fogo circular, 

são carregados em regra, com um único projétil, alojado total ou parcialmente no 

interior do estojo. Os projéteis podem ser divididos em grupos, tais como: projéteis 

de liga de chumbo, projéteis encamisados e, projéteis em ligas de cobre (99,95% de 

Cu). Os mais comuns são feitos de ligas de chumbo (prioritariamente com estanho, 

antimônio ou arsênio), mas, existem projéteis de diversos materiais (Figura 18). 
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Figura 18: Partes de um projétil 

Fonte: CABRAL et al, 2007. 

 

Detalham Cabral et al. (2007), que os projéteis possuem uma base plana, 

onde é aplicada a pressão dos gases, um corpo cilíndrico, contendo sulcos para 

engraxamento, que fica embutido no estojo e uma ponta (ogival ou outras formas). 

Dentre os formatos, podemos citar: ogival, canto-vivo, semicanto-vivo, ogival ponta 

plana, cone truncado, ponta oca (hollow-point) e cone. Existem também projéteis 

comuns, semi-encamisados e encamisados. A “camisa” (Figura 19) é um envoltório, 

de liga de cobre ou outro material (existe até mesmo camisa de teflon4), que cobre o 

núcleo de chumbo, e que tem como fim dar uma rigidez externa maior para o projétil. 

 

 

Figura 19: Projéteis encamisados 

Fonte: CABRAL et al, 2007. 

 

 

                                                             
4 Uso de materiais como teflon, tem como finalidade dificultar estudo de balística na verificação das 
deformações das raias no projetil após o disparo (confronto do projetil com a suposta arma do 
disparo). 



 40 

Apesar de serem semelhantes, as armas de cano com alma lisa possuem 

características particulares e, seus cartuchos podem ser de metal, mas muito 

comumente são de plástico ou de papelão, possuindo apenas a base de latão 

(Figura 20). Possuem também espoleta do tipo bateria, uma carga de pólvora e uma 

bucha, que separa a pólvora dos bagos de chumbo, que são os projéteis (inclusive 

podendo ser um só, denominado “balote”). Esses cartuchos possuem um 

fechamento na boca chamados de virola ou orladura (CABRAL et al, 2007). 

 

 

Figura 20: Cartuchos de caça para armas de alma lisa 

Fonte: CABRAL et al. 2007. 

 

3.4.2   Munições, calibres: 

 

O diâmetro do projétil é, a princípio, o calibre da arma, o que corresponde 

também ao diâmetro do cano da arma (a medida). Como os primeiros cartuchos 

surgiram na Europa e Estados Unidos, até hoje são esses os padrões (de medida) 

adotados no mundo para denominar calibre (CABRAL et al. 2007). E, estabelecer 

com precisão o calibre de uma arma raiada ou de uma arma de alma lisa, nem 

sempre é uma tarefa fácil, pois com frequência não é feita a distinção do calibre real 

e o calibre nominal (TOCCHETTO, 2006). 
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Esclarece Tocchetto (2006), que nas armas raiadas o calibre real corresponde 

à parte não raiada da alma do cano, e deve ser medida (aferida) entre dois eixos 

diametralmente opostos e, nos casos em que o número de raias for par, haverá 

sempre pares cheios em oposição a outro e o calibre real será a medida entre eles. 

Porém, se o número de raias for ímpar, cada eixo fica em oposição a uma raia, o 

que torna a operação mais delicada, nesse último caso, a medida deve ser tomada 

entre a superfície de um eixo e a delimitação entre o eixo e a raia, em posição 

oposta (Figura 21).   

 

 

Figura 21: Determinação do calibre 

Fonte: TOCCHETTO, 2006. 

 

 Complementam CABRAL et al. (2007), que não existe um número preciso de 

calibres já inventados no mundo, podendo ser centenas, talvez chegando a mil, 

porém, os mais utilizados são pouco mais de cem, isso sem contar munições 

artesanais. Em se tratando de armas curtas a Tabela 5 contém os cartuchos e 

calibres mais conhecidos no Brasil. 
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Tabela 5: cartuchos e calibres mais conhecidos   

Fonte: Cabral et al, 2007. 

Explica Tocchetto (2006) que, nas armas de alma lisa, a medida do calibre 

corresponde ao diâmetro interno do cano, tomada em sua região mediana, não 

devendo ser tomada esta medida da boca do cano, pois, dependendo do tipo de 

choque, pode-se obter medidas diferentes para um mesmo calibre real. O calibre 

nominal, é o número que indica a quantidade de esferas de chumbo, com diâmetro 

igual a alma do cano (calibre real) de uma arma considerada, para formar o peso 

(massa) de uma libra (453,6 g), conforme Tabela 6. 

Calibre Nominal Calibre Real 

40 9,1 mm 

36 10,2 mm 

32 12,2 mm 

28 13,0 mm 

24 14,3 mm 

20 15,9 mm 

16 16,2 mm 

12 18,5 mm 

Tabela 6: calibre nominal e real, armas de alma lisa. 

Fonte: TOCCHETTO, 2006 
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3.5. PODER DE PARADA (STOPPING POWER). 

 

 Descreve Tocchetto (2006), que a capacidade que o projétil possui durante o 

impacto, de incapacitar uma pessoa ou um animal, instantaneamente5, impedindo 

que continue a fazer o que estava fazendo no momento do impacto, mesmo que 

atinja tecidos vitais, é denominado Poder de Parada (stopping power).  

 Esclarecem CABRAL et al. (2007), que os norte-americanos, para escolha de 

arma ideal para uso policial e/ou defesa pessoal, visando oferecer base científica 

desenvolverem o conceito de poder de parada de uma determinada munição de 

arma de fogo. 

Podemos rusticamente dizer que esse conceito (poder de parada) se aplica 

para avaliar em que medida a capacidade de reação é diminuída ou virtualmente 

anulada quando alguém é atingido por um determinado projétil de arma de fogo 

(CABRAL et al. 2007). 

 O valor de 13kgm (Hatcher’s Notebook) como sendo energia capaz de deter 

um homem, mesmo não atingido em área vital, foi definida pelos primeiros autores, 

como massa (força) necessária, sendo que o cálculo da energia de um projétil está 

definido pela fórmula, como mostra a  figura 22 (TOCCHETTO, 2006). 

O cálculo da energia de um projétil é feito pela fórmula:  

 

E = 1 .  mv²  

       2     g 

m = massa do projétil; 

v  = velocidade do projétil medida na distância em que se deseja calcular a energia; 

g =  aceleração da gravidade 

 

 

Figura 22: Determinação do calibre 

Fonte: TOCCHETTO, 2006.   

 

                                                             
5 Instantaneamente significa dentro de um a dois segundos (TOCCHETTO, 2006). 
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Dessa forma, foram desenvolvidas várias tabelas de “poder de parada” 

(Stopping Power) por especialistas, classificando os diversos calibres mais usados 

por policiais ou para defesa pessoal, dessa forma o interessado poderá adquirir uma 

arma, optando por diversos calibres e munições e, optar pelo maior poder de parada 

(para o calibre desejado), comparando-se preço, autonomia de tiro, portabilidade, 

quantidade de cartuchos, mecanismo (repetição, semi-automático), bem como 

portabilidade (CABRAL et al. 2007). 

 Sem que se chegue a um denominador comum, muitos outros estudos foram 

realizados e muito tem se falado em poder de parada (Stopping Power), já que as 

razões para eficiência do projétil são várias, mas visando com que esse (projétil) 

destrua ou ocasione severo dano ao suprimento de oxigênio carregado pelo sangue 

ao cérebro, o que mais afetam o ser humano são os que provocam maiores danos 

ao sistema vascular ou sistema nervoso central, embora seja considerada que a 

quebra de ossos e, ou de suporte de estrutura do esqueleto pode causar um colapso 

instantâneo, mas geralmente não resulta em uma bem sucedida parada da ação 

agressora, pois muitas vezes o agente estará em perfeitas condições para continuar 

a disparar sua arma (TOCCHETTO, 2006). 

 Descreve esse mesmo autor, que as pessoas motivadas pela cultura do 

cinema, erroneamente tem concepção que uma pessoa atingida por um projétil irá 

voar alguns metros para traz, porém isso não é verdade, pois, quando atingidas por 

um tiro (as pessoas), desde que não seja no cérebro, não sentem absolutamente 

nada, ou alguns referem como se fosse uma picada de injeção, já que no momento, 

não se deu conta. Efeitos maiores (ou menores) são considerados também quando 

os tiros atingem pessoas drogadas ou alcoolizadas já que os mecanismos de 

condução de informação ao cérebro estão prejudicados e, dessa forma, podem nem 

perceber que recebeu em seu corpo um ou mais tiros. 

Tocchetto (2006) explica que Evan Marshal realizou estudos sobre o poder de 

parada, visando incapacitação, definindo como objetivo a interrupção imediata da 

agressão em curso, sem que outro tiro, estocada ou pancada fosse desferida. Com 

a premissa de que, se o suspeito estivesse correndo, deveria, além disso, cair em 3 

metros de onde recebeu o tiro, sendo considerados casos de pessoas atingidas uma 

única vez no tronco e, com registros que deveriam incluir relatórios de perícia e do 
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legista, com descrição exata da entrada do projétil, trajeto no corpo, medições, 

fragmentos recuperados. 

Com base nesses registros documentados, foram criadas tabelas com dados 

estatísticos em enfrentamentos e tiroteios, nos quais foram usados cartuchos de 

diversos calibres, carregados com projéteis especificados, e demonstram a 

porcentagem de casos em que ocorreu a incapacitação com o primeiro tiro, para 

cada tipo diferente de cartucho, Tabela 7 (TOCCHETTO, 2006). 

 

 
Tabela 7: dados de enfrentamento e porcentagem de incapacitação  

Fonte: (TOCCHETTO, 2006). 
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Explica Tocchetto (2006) que, pode-se notar a grande diferença entre a atual 

arma policial (revólver .38” Special – cano 4”), com munição ogival de liga de 

chumbo (o que até pouco tempo era utilizado pela polícia) e a pistola .40 S&W ou 

.45” ACP com munição expansiva. Ainda que se usasse munição expansiva no 

revólver, a diferença se faria notar. Tabela 8. 

 

 

MUNIÇÃO VELOCIDADE DE PROJÉTIL 

Cor-bon 135gr JHP 1214 fps 

 
Cor-bon 155gr 
Cor-bon 180gr 
Remington 155gr 
Remington 165gr 
Remington 180gr 

 
JHP 
JHP 
JHP 

Golden sabre 
JHP 

 
1099 fps 
978 fps 

1042 fps 
1048 fps 
916 fps 

 
Federal 155gr 
Federal 180gr 
Federal 180g 

 
Hydra Sbok 

JHP 
HS 

 
1088 fps 
937 fps 
941 fps 

 
Winchester 155gr 
Winchester 180gr 
Winchester 180gr 

 
Silver Tip 

JHP 
Black Talon 

 
1091 fps 
914 fps 
903 fps 

 

Obs.: 1 grain (gr) equivale a 0,0648 gramas (1gr = 0,0648g);  
          1 pé (fp) equivale a 0,3048 metros (1fp = 0,3048m) 
 
Tabela 8: comparativo munição e velocidade projétil  

 
Fonte: TOCCHETTO, 2006.  

 
Dados e estudos de calibre e munição, bem como poder de parada (Stopping 

Power) também foram primordiais para análise, para escolha de novo equipamento, 

com base em um dos mais trágicos incidentes ocorridos na polícia americana, o 

famoso Miami Shoot-out em 1986, no qual morreram dois agentes do FBI e outros 

cinco ficaram feridos, com a conclusão por parte do FBI em colocar a grande culpa 

no tipo de munição utilizada pelos agentes (TOCCHETTO, 2006). 

Explica Tocchetto (2011), que grande variedade de munições e de armas 

curtas foram testadas e, finalmente foi escolhida o Calibre 10mm (.40”), porém foi 

verificado que muitos agentes, principalmente as femininas tinham dificuldade de 

controlar o forte recuo de 10mm, além de queixas que incluíam extremo estampido, 

grande flash na ponta do cano, etc. Dessa forma, novos estudos foram realizados, 
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criando-se uma nova especificação para calibre 10mm, chamado de “10mm lite”, ou 

“FBI Lite 10mm”, o qual o projétil de 180 grain possuía velocidade de 950 fps. 

Concluíram, através dos estudos realizados que o mesmo projétil poderia ser 

detonado na mesma velocidade de um cartucho que foi diminuído, para remover 

espaço vazio criado pela menor quantidade de pólvora usada pelo 10mm lite. Esse 

cartucho menor serviria de armação e magazines das pistolas 9mm, e as armas 

poderiam se diminuídas favorecendo o porte e, a capacidade de munição seria 

significativamente maior que a do calibre .45”, além do que somente com pequenas 

alterações nas pistolas 9mm as transformariam em .40”. Com isso a Smith & 

Wesson (S&W) uniu-se com a divisão de munição da Winchester e desenvolveram o 

cartucho .40” S&W. A Tabela 9, contém o quadro comparativo de munições 

Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) calibre .45” e calibre .40” S&W e, a Figura 

23, a imagem do efeito de tiro de .40” S&W e 9mm. 

 
CSCV = semicanto vivo 
EXPO = Expansivo ponta oca 
ETPP = encamisado ponta plana 
EXCV = encamisado semi cantovivo 

 

 

Tabela 9: quadro comparativo CBC cal .45 e cal .40 S&W 

 
Fonte: (TOCCHETTO, 2011). 
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Figura 23: comparação .40” S&W e 9mm 

Fonte: TOCCHETTO, 2011. 

 
 
 

3.6. EFEITOS DE TIRO E CARACTERÍSTICAS DE FERIMENTOS POR ARMA DE 

FOGO NO CORPO HUMANO. 

 

Descrevem Croce et al. (2009) que a integridade física ou saúde do corpo 

humano, seja do ponto de vista anatômico, fisiológico ou mental estão relacionadas 

com o estudo das energias que o atingem. Complementam esses autores que: “[...] 

são de sete ordens os grupos de energias produtoras do dano: mecânica, física, 

química, físico química, bioquímica, biodinâmica e mista” (CROCE et al, 2009, 

p.263)  

Croce et al (2009) afirmam que as armas de fogo são agentes de energia 

mecânica e, provocam danos, pois modificam completa ou parcialmente o estava de 

repouso o movimento do corpo já que o agente vulnerante projeta-se contra o corpo, 

sendo que a intensidade ou gravidade do trauma dependerão da “força de choque”, 

importância da região atendida. 
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Explicam Croce at al. (2009) que por sua peculiar ação, os projéteis de armas 

de fogo provocam lesões perfurando, contundindo, o que caracteriza como 

instrumentos traumáticos com característica pérfuro-contundentes, pois produzem 

nos organismos lesões características com orifícios de entrada e de saída que 

eventualmente podem faltar dependendo da característica da força propulsora. 

Conceitua também Tocchetto (2006), que os projéteis de armas de fogo, são 

verdadeiros instrumentos pérfuro-contundentes e, ao atingirem o corpo humano, 

produzem lesões ou feridas com características peculiares. Essas (lesões 

produzidas por armas de fogo) dependem de dois fatores, arma e munição 

(cartucho). Novas tecnologias permitem construção de armas cada vez mais 

perfeitas quanto ao ajuste das peças e com a introdução de compensadores de 

recuo ou uso de silenciadores, ocorre uma significativa redução da quantidade de 

resíduos de tiro. 

Informa Tocchetto (2006), que cartuchos carregados com projéteis de alta 

energia ou com projéteis expansivos (fragmentáveis ou não), mesmo com armas de 

configuração tradicional, implicam em lesões com características diferentes daquelas 

descritas na maioria da literatura (livros de medicina legal e de balística forense). 

Também modificações das pólvoras químicas e a diversidade de formas e 

tamanhos de seus grãos permitem que cada tipo de pólvora possua uma velocidade 

de combustão própria, fato este que vai influir diretamente na velocidade, trajetória e 

impacto do projétil (TOCCHETTO, 2006). Dessa forma, os conceitos clássicos 

adotados na balística, dos efeitos ou balística terminal (e também na medicina legal) 

devem ser revistos e modificados para lesões produzidas com armas de fogo 

dotadas de compensador de recuo ou de silenciador, bem como para lesões 

produzidas projéteis de alta energia.  

 

3.6.1   Efeitos do tiro: 

 

Informam Croce et al. (2009) que, os projéteis de armas de fogo produzem 

lesões pérfuro-contundentes, com entrada, trajeto e, na maioria das vezes orifício de 

saída, com formas e dimensões distintas. Portanto o estudo desses fatores com 

elementos de vizinhança que os acompanham auxiliam na solução das questões 
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médico-legais envolvendo a balística e, irá corroborar com a determinação do tipo de 

projétil e arma utilizada.  

Distinguem-se no estudo do tiro, efeitos primários e secundários. Os efeitos 

que resultam da ação do projétil ou dos projéteis e são característicos dos pontos de 

impacto, independente da distância. Dentre os efeitos primários, estão os produzidos 

em alvos animados ou alvos inanimados. Quanto atingem a epiderme, por ser 

menos elástica do que a derme, essa é a primeira a se romper, originando o orifício 

de entrada. Ao seu redor formam-se certas zonas com contorno e características 

importantes para o exame pericial (TOCCHETTO, 2006). 

Após passar pela pele, esta, por ser elástica, deforma-se e envolve o projetil 

formando uma espécie de luva que se fricciona contra o projétil, limpando-o e 

retirando de sua superfície as impurezas. Formando-se, então, a orla ou zona de 

enxugo que se localiza ao redor do orifício de entrada. Esse orifício toma a forma de 

um anel, no orifício de tiro perpendicular à superfície da pele. Nos tiros inclinados, a 

forma é excêntrica e elíptica, indicando com seu eixo maior direção do tiro 

(TOCCHETTO, 2006). 

Explica Tocchetto (2006), que ao atingir o limite de sua elasticidade, no ponto 

de impacto do projétil, a pele rompe-se. A epiderme menos elástica que a derme, é a 

que sofre diretamente a ação abrasiva e mecânica do projetil e que se rompe 

primeiro, formando uma orla escoriada ao redor do ponto de impacto, denominada 

de orla ou zona de contusão. A orla de enxugo e contusão localiza-se pelo menos 

instrumento, motivo pelo qual recebem a denominação de orla ou zona de contusão 

e enxugo. Figura 24.  

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

 
Figura 24: Vítima com três orifícios de entrada de projétil 

Fonte: BARUCH, et al 2013. 

 
 

Um projétil quando sai da boca do cano de uma arma raiada, inicia sua 

trajetória dotado de dois movimentos, o de translação e o movimento de rotação. 

Interferem na trajetória, além de fatores extrínsecos (densidade do ar e ação da 

gravidade) a velocidade inicial, sua estabilidade em relação ao eixo da trajetória e, 

fatores intrínsecos (forma, massa e densidade). Na figura 25, observamos o 

movimento de translação, onde o projetil descreve uma curva na atmosfera, em 

geral uma parábola, com a concavidade voltada para baixo, resultante da ação 

conjunta da força propulsora e da gravidade (TOCCHETTO, 2006). 

Esse movimento de rotação é determinado pela forma de hélice do passo das 

raias da arma e, ao de deslocar longitudinalmente no interior do cano, é forçado a 

acompanhar a hélice do passo das raias, resultando, portanto, esse movimento ao 

sair do cano. Além disso, são observados mais dois movimentos secundários 

denominados de precessão, em virtude do projétil produzir um cone de revolução e, 

de nutação que se trata de um movimento vibratório de menor amplitude 

(TOCCHETTO, 2006). 
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Figura 25: Movimentos de um projétil expelido por arma de alma raiada - “R” (rotação), “P” 

(precessão) e, “N” (nutação), 

Fonte: TOCCHETTO, 2006. 

 

 

Esclarecem Cabral et al. (2007), que “ incapacitação imediata do alvo (pessoa 

ou agressor), a rigor é um mito, até mesmo o conceito de “imediato”, para o caso de 

efeitos de ferimentos, é muito polêmico e impreciso, a não ser que o projetil atinja e 

cause danos a estruturas do Sistema Nervoso Central, ao correção ou a vasos 

sanguíneos de grosso diâmetro, não há razão fisiológica real comprovada para 

pessoa ficar imediatamente incapacitada já que existe oxigênio no sangue para 

garantir ação intencional por 10 a 15 segundos. Figura 26. 
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Figura 26: Simulação de impacto balístico no corpo humano 

Fonte: BARUCH, et al 2013. 

 

 

Complementam Cabral et al. (2007), que um projétil de arma não pode, 

portanto, derrubar um homem, e a quantidade de energia que um projétil descarrega 

em um ser humano equivale (dependendo dos fatores já demonstrados) a receber 

uma bolada de beisebol. Assim, a única possível causa física para a chamada 

incapacitação imediata (excluindo fatores psicológicos) é a destruição de tecidos. 

Portanto, somente pode ser considerado um disparo incapacitante quando atinge e 

destrói o cérebro, ou parte dele e quando atinge a parte superior da espinha dorsal, 

onde ficam as vértebras cervicais. 

 

 

3.6.2   Tiro Acidental: 

 

Explica Soares (2011), que o “tiro acidental”, é a denominação quanto este 

“se produzo em circunstâncias anormais, sem acionamento regular do mecanismo 

de disparo, devido a um defeito ou falta de mecanismo de segurança” (Toccheto, 

2003). Cabe a perícia efetuar a análise da arma, bem como do tipo de falha na 

operação ou funcionamento do mecanismo da arma de fogo e, se essa “falha” 

poderia ter ocasionado o acionamento involuntário do mecanismo de disparo, por 
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exemplo no momento do fechamento do cano, queda da arma (engatilhada ou 

desengatilhada), falha construtiva, ou até mesmo disparos anômalos (caso de arma 

exposta a calor intenso, sem marcas de percutor na base do projétil). 

 

3.6.3   Tiro Involuntário ou Tiro Voluntário: 

 

Descreve Tocchetto (2011), que analisando nas defesas dos réus, os casos 

de disparo, cuja denominação descrevem “tiro involuntário ou tiro voluntário”, 

informa que, estando a arma destravada por “orientação” por exemplo da “Brigada 

Militar” (em caso de abordagens), o peso da arma quando completamente municiada 

pode ser superior a força de tração do gatilho que é necessária para se produzir 

tiros. Portanto, excetuando-se casos de defeito na arma, o disparo de forma 

involuntária não exime a responsabilidade de quem manuseia. Assim esses disparos 

podem ser classificados como “tiro involuntário, não acidental” (Prof. Eraldo Rabello, 

libro “Balística Forense- Sagra-DC Luzzatto, Porto Alegre, 1995, 3ª Ed.). 
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4 DISCUSSÃO 

 

4.1. VIOLÊNCIA E USO ARMAS DE FOGO: 

A violência está intrínseca aos seres humanos é um mal social e, são 

oriundas de vários fatores, sejam de ordem doméstica, social, motivadas por etnia, 

religião, etc.  

Não existem estudos que caracterizam violência com armas de fogo. A 

Legislação Brasileira reconhece a hipótese da legítima defesa e, quando essa é 

reconhecida é atestada a inexistência do crime (CORREIA, 2004). 

Informa Lott (1999) em seu estudo, com base em dados coletados em 18 

anos de observação, comparando com dados anteriores, que: 

“.. 

 Evitar que cidadãos idôneos portem armas de fogo não encerra a 
violência, simplesmente deixa as vítimas mais vulneráveis a 
ataques; 

 Embora as pessoas tenham pontos de vista firmes em cada um dos 
lados desde debate, e um estudo provavelmente não colocará um 
ponto final na discussão, o tamanho e força de meus resultados 
sobre o desencorajamento e a ausência de provas de que os 
portadores de concessões de armas de fogo de uso discreto 
cometam crimes deve pelo menos usar hesitação aos que se opõe 
às armas de foto de uso discreto. 

 Em última análise, um interesse nos une: ao concedermos a 
cidadãos idôneos o porte de armas de fogo de uso discreto, 

estaremos salvando vidas ? A resposta é: sim, estaremos. (“More 
Guns, Less Crime – understanding crime and gun-controll 
laws”. Capitulo 8, pag. 142 a 148). 

...” 

 

Quintella et al. (2015), descreve que: “A própria ONU, organismo favorável ao 

desarmamento civil, publicou entre 2011 e 2014 aprofundados relatórios globais 

sobre homicídios. Houve, não sem motivos, um quase total silêncio sobre suas 

conclusões, por causa do óbvio: pela primeira vez na história ela não só colocou em 

dúvida a causalidade existentes entre a posse de armas e a criminalidade, como 

afirmou que “adicionalmente, sob uma perspectiva global, a enorme diferença entre 

as estimativas de proprietários de armas de fogo (centenas de milhões, de acordo 

com a estimativas da Small Arms Survey, 2007) e o número atual de homicídios 
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(centenas de milhares) indica que a maioria das armas dos cidadãos não é desviada 

e é possuída para propósitos legítimos”.    

 

4.2. ARMAS PARA LEGÍTIMA DEFESA, PORTABILIDADE, PODER DE PARADA 

- STOPPING POWER, USO CIVIL:  

 

Para Daher (1999), se existe um direito sobremaneira reconhecido, é 

a legítima defesa. Reconhecemo-la desde a atitude de engatinhar mais célere da 

criança que quer fugir do colo do próprio pai, se o chão lhe parece mais atraente, 

quando quer brincar, até o empunhar de uma arma, para defender com ela, a 

ameaça da própria vida, ou de terceiro. 

Assim, pode-se defender o patrimônio, a honra, a vida, sempre que forem 

indevidamente ameaçados por quem quer que seja. Este direito está assegurado por 

lei, no mesmo diploma em que são tipificadas outras condutas consideradas como 

crime, ou seja, no Código Penal. Neste diploma, está prevista a exclusão de ilicitude 

da conduta humana, quando o agente se defende: "não há crime quando o agente 

pratica o fato: em legítima defesa". 

Corroborando, Calhau (2002) afirma que, como regra geral, ninguém pode 

fazer valer o seu direito pela força. Se todos fizessem isto, voltaríamos a um estado 

primitivo onde vigoraria a lei do mais forte. O Direito Penal proíbe tal tipo de conduta, 

prevendo inclusive o crime de exercício arbitrário das próprias razões nesses casos. 

Todavia, nem sempre as pessoas podem recorrer ao Estado para a proteção de seu 

direito, sendo então, nesses casos, permitida a autotutela. A legítima defesa se 

enquadra nessa situação. Permite o Estado que, a vítima utilizando-se 

moderadamente dos meios necessários, rebata injusta agressão, atual ou iminente, 

a direito seu ou de outrem (artigo 25 do Código Penal Brasileiro). 
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4.2.1   Uso de Armas, superação do mito: 

 

O “Poder Dissuasório” da arma de fogo se, soma a legítima defesa própria e 

de terceiros, já que só de ser vista pelo potencial agressor, tem uma grande 

possibilidade de fazer com que este desista da agressão, já que a suposta vítima 

estará em condições de agir em legítima defesa e, em igualdade de condições, já 

que estando desarmada a reação é instinto de sobrevivência e erroneamente 

divulgada através da mídia como reação (CABRAL et al, 2007). 

Informa Quintella et a. (2015) que alguns estados dos EUA, obrigam que o 

portador da arma, demonstre estar armado e a conduta de esconder a arma é 

passível de punição.  

O que corrobora com a atuação para os agentes públicos, pois é 

importantíssimo o uso ostensivo de arma para caracterizar de forma ostensiva o 

poder dissuasório, principalmente na polícia preventiva, no caso da polícia militar no 

Brasil (CABRAL et al, 2007). 

Excetuando-se os casos de sadismo e desvio psicopatológico explícito, quer 

um agente público ou um civil, no exercício da legítima defesa, visando interromper 

a injusta agressão (CORREIA, 2004), quando se saca uma arma se hesita muito em 

usar a força letal, já que a pessoa tem uma tendência a interromper sua ação antes 

da completa neutralização do agressor (CABRAL et al. 2007). 

Tal atitude não é difícil explicar, o motivo, pois em última análise aumenta o 

risco para quem está utilizando a arma, até porque não é comum uma pessoa se 

sentir bem matando ou causando danos a outra pessoa. Outro fator (descrito no item 

3.4) se deve ao fato de se imaginar que determinadas armas tem capacidade 

milagrosa de se produzir a incapacitação imediata do agressor, ou seja, que um 

único tiro será suficiente, o que se comprova com as várias ocorrências da vida real 

obtidas das experiências dos próprios policiais, o que contradizem as crenças, que 

são falsas e perigosas (CABRAL et al. 2007).  

Estatísticas estimam com base em análises de ferimentos com armas de 

fogo, 50% dos casos de pessoas atingidas por tiros sobrevivam, 15% sofrem danos 

anatômicos graves e cerca de 5% dos casos resultam em morte, portanto mesmo 

quando há grandes destruições de tecido, não há garantias que o agressor 
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interromperá a ação, o que corrobora em afirmar que será muito difícil 

cientificamente se comprovar o excesso descrito na legislação até porque existem 

casos comprovados que criminosos que atingidos com cinco disparos com a 

munição .45” Automatic Colt Pistol (ACP) ou .45” Auto (CBC)6, ponta-oca, de 230 

grains (que descrita no item 3.4 com alto poder de parada) e mesmo assim não caiu, 

sendo que mais tarde (o indivíduo) relatou que: os tiros pareciam picadas de 

abelhas” (CABRAL et al. 2007). 

Portanto, ainda que seja diante um agressor, nunca é uma escolha fácil, para 

pessoas honestas e psicologicamente equilibradas, a decisão de matar um ser 

humano, por esse motivo, se comprova que o uso de armas é primordial para o 

exercício da legítima defesa e, deve ser aplicado as pessoas de bem, já que usarão 

a arma estritamente para proteger-se a si, ou as demais pessoas a sua volta 

(CABRAL et al, 2007). 

 

4.2.2   Portabilidade, manuseio, tipo de arma e munição: 

 

Com treinamento adequado em cursos de manuseio, se obtém a técnica 

necessária para operação com segurança, já que operação não é o objetivo desse 

trabalho, porém a regra fundamental e principal que deve ser elencada já que se 

trata de legítima defesa com uso de armas é: não existe arma descarregada. 

Portanto, toda arma de fogo está, por princípio, carregada e pronta para disparar e, 

o cano da arma deverá estar sempre apontado para uma região segura (CABRAL et 

al. 2007). 

Analisando-se os dados de poder de parada (item 3.4), efeitos de tiro (item 

3.5) e, munições e projéteis (item 3.3.1), armas de uso permitido e restrito (item 

3.2.3), observamos o quão absurda é a legislação já que para os casos de legítima 

defesa com base nos dados analisados a condição ideal é que a arma e o projétil 

atinja o agressor, em órgãos com maior profundidade possível, ocasionando com 

isso o melhor poder de parada e que tenha a mínima condição de atingir outra 

pessoa, portanto com base nos resultados o melhor calibre aplicável para legítima 

                                                             
6 Automatic Colt Pistol ou Auto trata-se de um cartucho sem aro, cilíndrico, para pistolas, 
desenvolvido pelo projetista de armas John Browning. Como o calibre foi introduzido pela Colt 
(fabricante de armas) passou a ser denominado dessa forma – Automatic Cold Pistol. 
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defesa seria o .40” S&W e, na sequência o .45” auto, ambos considerados restritos 

para uso civil, com isso erroneamente um civil pode utilizar por exemplo de um 

calibre 7,65mm, com grande velocidade, baixo poder de parada e grande 

capacidade de penetração, podendo portanto atingir outras pessoas. 

Parece evidenciar-se ser totalmente errônea e sem caráter e critério técnico, a 

definição através da legislação a limitação entre calibres permitidos e restritos, já 

que impede que o cidadão tenha acesso ao equipamento adequado para uso no 

exercício da legítima defesa própria ou de terceiros. 

Informa Tocchetto (2006), que a arma mais indicada para uso civil dever ter 

as seguintes características: 

“.. 

 Confiabilidade: ou seja, que funcione sempre que necessário, 
atingindo os objetivos que se propõe; 

 Rusticidade: a arma deve funcionar sob quaisquer condições 
climáticas. Deve ser fácil desmontagem e manutenção; 

 Potência: ao atingir o alvo, a 25 metros, deve transmitir energia 
cinética suficiente para incapacitar o agente agressor. Para tanto, 
ela terá que ser de um calibre condizente com essa condição...; 

 Precisão: hoje em dia, consideramos que uma arma para defesa 
pessoal deve ter um agrupamento de, no máximo 2” a 15 metros, 
pois sabemos que a maioria dos confrontos ocorre entre 1 e 7 
metros; 

 Portabilidade: o peso total de uma arma não deve ultrapassar 1kgf. 
Quanto menor o peso e o volume da arma, melhor para ao porte. 
As armas modernas apresentam um peso bastante inferior a 1kgf. 
Por exemplo um revolver de alumínio da Taurus, 5 tiros, tem um 
peso de 475gf. O revólver Taurus, 4 tiros de aço, tem um peso de 
648gf, e a pistola de polímero, também da Taurus, tem um peso de 
535gf. Portanto, todos com peso menor que 1kgf ...” 
(TORCCHETTO, 2006). 

 

Complementa Tocchetto (2006), que o comprimento do cano vai influir no 

fator portabilidade, pois quanto menor o cano, maior a portabilidade. Atualmente o 

fator confiabilidade está em igualdade de condições entre as pistolas e os 

revólveres, visto que ambos apresentam uma excelente tecnologia. As pistolas 

modernas apresentam dupla ação, trava de percutor, trava externa do gatilho e 

desarmador do cão. Com todos esses mecanismos de segurança, as pistolas são 

extremamente seguras para o porte e manuseio.  
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5  CONCLUSÕES 

 

O presente estudo permitiu concluir que: 

 

 Após pesquisa na literatura, foi observado que a violência é inerente ao ser 

humano e não nos instrumentos para se promover a agressão as pessoas, 

sejam eles verbais, de agressão física, facas, paus, pedras, armas de fogo, 

etc. 

 

 A Legislação Brasileira estabelece condições expressas para exercício da 

legítima defesa que nunca será justiça com as próprias mãos, mas sim defesa 

da própria integridade física ou de terceiros. 

 
 A própria ONU – Organização das Nações Unidas, não comprovou que o uso 

de armas possui relação direta com aumento da violência, muito pelo 

contrário, onde existem mais armas de fogo em poder dos civis em nações 

democráticas, menores os índices de violência. 

 
 Conceitos de Balísticas, incorporados a poder de parada (Stopping Power), 

demonstram que o uso de armas de fogo são meios de promover a defesa 

pessoal e evitam agressões promovidas pela característica do poder 

dissuasório. 

 
 Comprovou-se com os resultados, que a legislação brasileira, ao restringir 

calibres, erroneamente prejudica a defesa pessoal, já que não permitem que 

a população, mediante treinamento adequado, se utilizem do equipamento 

correto, já que os calibres e munições adequadas não estão dentro dos 

calibres permitidos para defesa pessoal e de terceiros, sendo necessária 

portanto readequação na legislação, já que a população decidiu pelo 

comércio de armas e munições na eleição (referendo) realizada em 2005, 

com mais de 63% dos votos válidos. 
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