
 
“Na próxima vez quero ver 200 pessoas armadas aqui dentro” 

Jair Bolsonaro, para plateia de 200 pessoas em um evento de sua campanha eleitoral – 
2018 

 
"O Cacete e a bala ganhou! Viva Bolsonaro!" 

Senador Major Olímpio, ao celebrar o resultado da votação que aprovou projeto que 
amplia o direito ao uso de armas de fogo por fazendeiros. 
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Ref.: Denúncia sobre violações de direitos humanos nas propostas que visam facilitação 
de acesso, porte e posse de armas por parte de civis, promovidas e defendidas pelo 
governo federal brasileiro, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro e grupos de 
parlamentares no Congresso Nacional. 
 
 

Senhora Comissionada Antonia Urrejola 
Relatora para o Brasil da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
 
Senhora Comissionada Margarette May Macaulay 
Relatora sobre os Direitos das Pessoas Afrodescendentes e contra a Discriminação 
Racial 
 
Senhor Paulo Abrão 
Secretário Executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prezadas Senhoras Relatoras e Prezado Senhor Secretário, 
 

Introdução 
 
Movimentos, organizações, grupos e coletivos da sociedade civil organizada, 
representantes da população afro-brasileira, periférica e favelada, ora articulada 
enquanto Coalizão Negra por Direitos, de abrangência e incidência nacional, dirigem-se 
respeitosamente a Vossas Senhorias, a fim de informar sobre a grave ameaça de 
violação de direitos expressa nas iniciativas que visam flexibilizar o porte e a posse  de 
armas de fogo, por parte de civis, em todo o território brasileiro.  
 
Como uma de suas principais promessas de campanha eleitoral, o atual presidente da 
república e seu governo trabalham desde o dia 1 de janeiro de 2019 para promover 
alterações legislativas que facilitem a posse e o porte de armas de fogo através de 
decretos presidenciais, tudo no sentido de ampliar, indiscriminadamente, a circulação 
de armas de fogo na população brasileira. 
 
Tais alterações têm gerado importante debate, uma vez que já há mudanças expressas 
através de decretos, bem como propostas de alteração de legislações em avançado 
processo de aprovação no Congresso Nacional, conforme veremos a seguir. 
Contrapondo praticamente todas as pesquisas, estudos e posicionamentos de 
instituições, juristas, especialistas e sobretudo das organizações da sociedade civil, o 
atual governo tem imposto uma política de armamento cujo objetivo é  ampliar a 
circulação de armas de fogo no Brasil, como medida de segurança pública. 
 
Não temos dúvidas de que a adesão à políticas armamentistas que propiciam a 
facilitação da posse e do porte de armas de fogo representam importante impacto à 
segurança pública e radical ameaça à vida de milhares de cidadãos e cidadãs brasileiras, 
sobretudo da população negra e pobre, alvo preferencial da violência letal em nosso 
país. Por isso apresentamos este documento à esta Comissão, no sentido de requerer 
manifestações e incidências junto ao Estado brasileiro, conforme se relata a seguir: 
 
 
Contexto Político 
 
Nos últimos anos direitos sociais foram violentamente atacados, investimentos públicos 
em políticas sociais voltados para os mais necessitados foram congelados, decisões estas 
que afetam principalmente a população negra, que representa 78% dos mais pobres, 
segundo a Fundação Perseu Abramo. Uma série de legislações de recrudescimento do 
estado penal, inclusive intervenções militares em algumas capitais brasileiras tais como 
Rio de Janeiro e Fortaleza, no Ceará, aumentaram ainda mais o número de negros 
mortos. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), foram 1.444 pessoas 
assassinadas por policiais até novembro de 2018, o que caracterizava aquele ano, em 
que o Rio de Janeiro estava sob a intervenção federal, como o mais violento em 16 anos. 
Desse total, 77% das vítimas eram negras. 
 

https://fpabramo.org.br/2018/11/30/negros-sao-78-entre-os-mais-pobres-e-somente-25-entre-os-mais-ricos/


Mas a situação política brasileira passou a inspirar ainda mais preocupação aos 
defensores da democracia em todo o mundo. Com a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, 
o poder central do país repousou sobre o colo de um grupo político que se coloca 
explicitamente contrário aos valores de direitos humanos e, pior, que expõe suas 
predileções por políticas de recrudescimento penal e de uso da força e da violência como 
prática formal da ação policial, bem como o encarceramento em massa, a relativização 
de métodos de tortura e a criminalização de movimentos sociais. Ao mesmo tempo, este 
governo dá início às práticas de cortes de direitos sociais, o que atinge em cheio a 
população negra, contingente sobrerrepresentado entre os mais pobres, e, portanto, os 
que mais precisam de serviços públicos do estado. 
 

Números do genocídio negro no Brasil 
 
O Atlas da Violência elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o 
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA)  é uma das produções científicas 
públicas mais importantes do país. Quando se debate segurança pública é possível 
discordar sobre as soluções, mas é importante que haja acordo sobre os dados. O Atlas 
vem então todo ano para balizar o debate e não deixa dúvidas: historicamente, a 
violência continua recaindo sobre a população negra e pobre. Os dados apresentados 
em junho deste ano, como mostraremos adiante, são impressionantes. Em 2017, 
enquanto a violência letal contra brancos diminuiu, contra negros aumentou. Isso é 
inaceitável do ponto de vista de uma sociedade democrática. Enquanto não houver um 
olhar racial para a questão da violência, a escalada continuará. Outros dados também 
apontam o que os movimentos sociais vêm dizendo desde sempre: a desigualdade 
econômica é causa direta da ascensão da violência, sobretudo aquela dirigida às 
populações majoritárias tratadas como minorias, como mulheres e negros. O processo 
de genocídio segue e nós seguimos na resistência contra ele. 
 
O referido estudo demonstra o impacto negativo que a circulação de armas tem na 
segurança pública. Os dados são evidentes: quanto mais armas circulando, mais roubos, 
mais assassinatos, mais feminicídios, mais suicídios. Entre 2016 e 2017, o número de 
pessoas assassinadas com armas de fogo cresceu 6,8%. O ano de 2017 chegou à 
assombrosa marca de  65.602 mil pessoas assassinadas no Brasil, 72,4% (47.510 mil) 
delas foram mortas por arma de fogo. As vítimas principais desta violência são, 
tragicamente, a população jovem e negra, 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil. Para 
se ter uma ideia, 59,1% do total de óbitos foram  homens entre 15 a 19 anos de idade. 
Segundo o Atlas, este cenário brutal pode ser explicado por dois fatores: guerras de 
facções criminosas e o processo de desmonte do Estatuto do Desarmamento de 2007 
(legislação restritiva da circulação de armas em território nacional). 
 
Pesquisa do IBCCRIM mostrou que uma vítima de um assalto quando armada possui 56% 
a mais de chances de ser morta do que a vítima desarmada. Além disso, há o fato 
dramático de que a simples presença de armas em casa também aumenta brutalmente 
as chances de suicídio. Pesquisas mostram que o risco de um homem cometer suicídio 
em casas onde há armas aumenta 10,4 vezes. 
 



Estes números, que valem para diversos países, no Brasil ganham contornos ainda mais 
graves. Em um estudo envolvendo 56 pesquisadores de diversos países, houve 
unanimidade em afirmar que “o relaxamento da atual legislação [o Estatuto do 
Desarmamento] sobre o controle do acesso às armas de fogo implicará mais mortes e 
ainda mais insegurança no país”.  
 
De acordo com o relatório do Mapa da Violência de 2015, o Estatuto do Desarmamento 
foi responsável por poupar 160.036 vidas desde sua sanção pelo presidente Lula, em 
2003. Deste total de pessoas salvas, o estudo indica que 113.071 foram jovens na faixa 
etária entre 15 e 29 anos. 
 
O argumento pela escolha individual também encontra o problema de que estas armas 
privadas são muitas vezes roubadas e terminam na mão de criminosos, gerando um 
problema coletivo. Uma CPI da ALERJ mostrou como em 10 anos no estado do Rio de 
Janeiro foram extraviadas ou roubadas 17.662 armas das empresas de vigilância ou 
segurança privada. Nessa mesma CPI mostrou-se que das armas ilegais apreendidas, 
68% tinham sido armas legais num primeiro momento e 18% tinham sido armas 
desviadas das Forças Armadas ou das polícias. Ou seja, 86% das armas ilegais foram em 
algum momento legais e depois desviadas para o crime. 
 

86% das armas ilegais foram em algum momento  
legais e depois desviadas para o crime 

 
Como dito, a violência continua recaindo sobre os corpos negros em um processo 
iniciado com a escravidão e que chega, sem interrupção, a 2017, ano em que 75,5% das 
vítimas de homicídios foram indivíduos negros. Isso é o mesmo que dizer que para cada 
indivíduo não negro que sofreu homicídio em 2017, aproximadamente, 2,7 negros 
foram mortos. O negro e a negra correm risco de vida no Brasil. Nos últimos dez anos, o 
número de homicídios de negros cresceu 30% a mais do que o de não-negros. Em 2017, 
houve uma redução de 0,3% no homicídio de não negros enquanto o de negros cresceu 
7,2%! É importante, portanto, para qualquer debate sobre segurança pública questionar 
os dados apresentados de forma genérica. Algum político ou policial poderia dizer: em 
tal bairro, o número de crimes violentos caiu, sem ressaltar que nos bairros negros e 
periféricos, ele aumentou. Não é possível que isso não seja notado pelas autoridades. O 
enclausuramento de populações mais ricas em condomínios aponta para esta lógica: 
quem pode pagar, se protege, quem não pode – negros e pobres – fica ou abandonado 
pelo estado ou é tratado como criminoso por este mesmo estado. 
 
Os dados de Alagoas são especialmente chocantes em relação a isso. Em 2017, a taxa de 
homicídios de negros superou em 18,3 vezes a de não negros! A discrepância é chocante 
e a palavra genocídio se encaixa com precisão. A terra de Zumbi dos Palmares é um dos 
estados mais perigosos do país para indivíduos negros, ao mesmo tempo que ostenta o 
título do estado mais seguro (do ponto de vista da violência letal intencional) para 
indivíduos não negros. A maioria esmagadora dos assassinatos são cometidos através 
do uso de armas de fogo.  
 



Avanço do conservadorismo 
 
Após muitos anos de denúncias das práticas sistemáticas de violência do Estado e do 
genocídio negro e de muita pressão popular, sobretudo dos movimentos negros 
organizados e dos setores de defesa de direitos humanos, o Senado Federal instituiu em 
2016 a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Assassinato de Jovens. A partir 
de 29 reuniões e audiências públicas, o resultado foi categórico: o Estado brasileiro 
promove, por meio de suas políticas de segurança pública, aliadas à falta de 
investimento e fomento de oportunidades aos mais pobres, em especial à população 
negra, um verdadeiro genocídio da juventude brasileira. O Relatório Final, de 155 
páginas, resultante dos trabalhos da CPI, traz considerações extremamente graves sobre 
os índices de violência. Segundo ele, o Brasil “vive em guerra civil não declarada” 
(SENADO, 2016, p. 145). A polícia brasileira, que constitui o braço armado do Estado, 
matou em cinco anos mais do que a polícia norte americana em 30 anos de trabalho. 
Em média, cinco pessoas são assassinadas pela polícia diariamente. Contudo, o risco de 
ser vítima de homicídio doloso não se dá de modo aleatório e indiscriminado - existe um 
perfil explícito dos principais alvos: jovens (53%), negros (77%), do sexo masculino 
(93%). Isto fica evidente na declaração de que a “cada 23 minutos ocorre a morte de um 
jovem negro no Brasil” (SENADO, 2016, p. 32). Assim, após um trabalho grandioso e 
exaustivo, a CPI chegou à seguinte conclusão: “o Estado brasileiro, direta ou 
indiretamente, provoca o genocídio da população jovem e negra” (SENADO, 2016, p. 
145). 
 
Muitas publicações de centros de pesquisas e registros de discursos de ativistas e 
militantes dos movimentos sociais, especialmente do movimento social negro, há muito 
tempo denunciam o extermínio da população negra no país. No entanto, o relatório 
desta CPI possui outro caráter. Trata-se de um documento produzido pelo Senado 
Federal e, portanto, pelo próprio Estado brasileiro, que admite categoricamente que os 
números de homicídios “revelam uma realidade que não podemos descrever senão pela 
palavra genocídio” (SENADO, 2016, p. 117). Portanto, este Relatório assume um vulto 
de importância sem precedentes. Quando o próprio Estado brasileiro admite que os 
jovens negros são os principais alvos de uma política de extermínio que mata 
anualmente quase 60 mil pessoas, e que “este processo de genocídio está 
umbilicalmente marcado pelo racismo institucional” (SENADO, 2016, p. 146), ninguém 
mais poderá contestar o que já vinha sendo denunciado há décadas. 
 
Propostas que visam armar a população, “para que possam se defender”, ignora fatos, 
evidências, pesquisas, elaborações acadêmicas e científicas, além de toda a mobilização 
da sociedade em torno do tema, e propõe algo dissonante ao que vem sendo discutido 
e defendido como solução para o grave problema de segurança pública vivida no Brasil. 
Como não caracterizar tais iniciativas como deliberados ataques e violações aos direitos 
humanos em nosso país? 
 
 
Dos efeitos trágicos imediatos 
  



No Brasil existe uma categoria autorizada a portar e utilizar armas de fogo, conhecida 
como CAC - Caçadores, atiradores e colecionadores. Este grupo cresceu 
exponencialmente nos primeiros cinco meses do governo Bolsonaro. A média mensal, 
de janeiro a maio, passou de 3.442 novos CAC em 2018 para 4.546 este ano - um salto 
de 32%.  No acumulado dos cinco primeiros meses de 2019, 22.734 pessoas se tornaram 
CAC no país. No mesmo período do ano anterior, foram 17.212. Na esteira do 
crescimento da categoria, houve também maior número de armas registradas para CAC: 
de 20.641 para 25.010. A média mensal subiu de 4.128 novas armas, de janeiro a maio 
de 2018, para 5.002 neste ano. 
  
Os dados foram levantados pelo Exército a pedido do jornal O GLOBO. Especialistas 
destacam que o crescimento não tem relação direta com os decretos de Bolsonaro, em 
meio a revogações e reedições, mas ressaltam que as novas normas vão fazer os 
números subirem ainda mais. Daniel Cerqueira, pesquisador do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) na área de segurança e armas de fogo, ressalta que os CAC 
começaram a crescer mais fortemente nos últimos anos. Aqui o registro: 
https://oglobo.globo.com/brasil/armas-numero-de-atiradores-colecionadores-
aumenta-32-nos-primeiros-cinco-meses-de-2019-23791349 
 

Quanto mais armas em circulação, mais armas nas mãos da criminalidade. 
  
Uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de 
2011, apontou em seu relatório final (Página 42), que numa amostragem de mais de 
10.000 armas, de um universo de mais de 100.000, cerca de 18% das armas rastreadas 
foram, na origem, vendidas da fábrica para o poder público antes de serem apreendidas 
na ilegalidade no Rio de Janeiro. 
  
Ainda segundo o relatório, em suas páginas 47 e 48, em 2006 a Sub-Relatoria de 
Indústria, Comércio e C.A.C. da CPI do Congresso Nacional solicitou o rastreamento de 
armas brasileiras apreendidas na ilegalidade pela polícia do Rio de Janeiro – todas 
selecionadas dos depósitos da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos - DFAE. O 
rastreamento junto aos fabricantes Forjas Taurus S/A, Amadeo Rossi, CBC e IMBEL 
concluiu que dessa amostragem de armas, cerca de 68% foram, na origem, vendidas da 
fábrica para o mercado civil interno (isto é, para lojas que as revenderam) antes de 
serem apreendidas na ilegalidade. Aqui o registro: 
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fecb46ea-cc99-48f1-a562-
81f70c762381/RelatorioCPI%20Armas.pdf 
  
Há um outro estudo importante, este americano, onde o prof. John J. Donohue III (Univ. 
Stanford), um dos mais proeminentes pesquisadores mundiais sobre os efeitos da 
difusão de arma de fogo, publicou junto com colegas, em abril de 2019, no Jornal of 
Empirical Legal Studies o mais abrangente artigo científico sobre o efeito da 
flexibilização do porte de armas nos EUA (onde a lei difere de estado para estado). Neste 
trabalho, em que os autores se basearam numa metodologia econométrica robusta para 
capturar a causalidade, eles concluíram que a flexibilização da lei fez aumentar entre 

https://oglobo.globo.com/brasil/armas-numero-de-atiradores-colecionadores-aumenta-32-nos-primeiros-cinco-meses-de-2019-23791349
https://oglobo.globo.com/brasil/armas-numero-de-atiradores-colecionadores-aumenta-32-nos-primeiros-cinco-meses-de-2019-23791349
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fecb46ea-cc99-48f1-a562-81f70c762381/RelatorioCPI%20Armas.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fecb46ea-cc99-48f1-a562-81f70c762381/RelatorioCPI%20Armas.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fecb46ea-cc99-48f1-a562-81f70c762381/RelatorioCPI%20Armas.pdf


13% a 15% a taxa de crimes violentos em 10 anos". Página 78. Aqui o registro: 
https://sci-hub.tw/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jels.12219 
 
Dos “Decretos de Armas” como política de segurança pública, suas deficiências e 
inconstitucionalidades 
 
Após eleito, o Presidente Jair Bolsonaro iniciou uma política de segurança pública 
baseada no argumento de “dar ao cidadão o direito de se defender”, editando uma série 
de decretos cujo objetivo é a flexibilização do porte e posse de armas por milhares de 
civis. 
 
Além de usurpar a competência legislativa do congresso nacional ao legislar, via decreto, 
sob matéria que é de competência do congresso nacional, o presidente também 
transfere ao cidadão comum o ônus de garantir sua própria segurança, que segundo os 
artigos 6 e 144 da Constituição Federal é atribuição indelegável do Estado. 
 
Em apenas seis meses de governo, o presidente já editou sete decretos sobre armas, 
conforme quadro abaixo: 
 

o Decreto nº. 9.685, de 15 de janeiro de 2019: Altera o Decreto nº 5.123, 
de 1º de julho de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização 
de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - 
SINARM e define crimes. – Revogado pelo Decreto nº. 9.785, de 7 de 
maio de 2019.  

o Decreto nº. 9.785, de 7 de maio de 2019: Regulamenta a Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o 
registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de 
munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de 
Gerenciamento Militar de Armas. – Revogado pelo Decreto nº. 9.844, de 
25 de junho de 2019.  

o Decreto nº. 9.797, de 21 de maio de 2019: Altera o Decreto nº 9.785, de 
7 de maio de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o 
porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o 
Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de 
Armas, e o Decreto nº 9.607, de 12 de dezembro de 2018, que institui a 
Política Nacional de Exportação e Importação de Produtos de Defesa. – 
Revogado pelo Decreto nº. 9.847, de 25 de junho de 2019. 

o Decreto nº. 9.844, de 25 de junho de 2019: Regulamenta a Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o 
registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e 
sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar 
de Armas. – Revogado pelo Decreto nº. 9.847, de 25 de junho de 2019. 

o Decreto nº. 9.845, de 25 de junho de 2019: Regulamenta a Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o 
registro e a posse de armas de fogo e de munição. 

https://sci-hub.tw/https:/onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jels.12219
https://sci-hub.tw/https:/onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jels.12219


o Decreto nº. 9.846, de 25 de junho de 2019: Regulamenta a Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre o registro, o cadastro e a 
aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e 
atiradores. 

o Decreto nº. 9.847, de 25 de junho de 2019: Regulamenta a Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o 
registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e 
sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar 
de Armas. 

 
Em Nota Informativa Nº 3.440, DE 2019, a consultoria técnica do Senado Federal 
analisou os Decretos presidenciais editados em 25 de junho de 2019. O documento de 
10 páginas (anexo), aponta diversas inconsistências, deficiências técnicas e 
inconstitucionalidades. Segundo o documento, “Fica patente, então, a extrema 
precariedade técnica no esforço de regulamentação do Estatuto do Desarmamento, pois 
bastaria um decreto bem feito – e não três que se ressentem de boa técnica – para atingir 
esse objetivo (...) essa precariedade técnica, embora não implique, por si só, vício de 
qualquer espécie, dificulta sobremaneira a análise desses regulamentos, porque 
prejudica a desejável clareza das suas disposições.” 
 
Já o Ministério Público Federal, através de sua Procuradoria dos Direitos do Cidadão - 
PGR-00308856/2019, editou três notas técnicas e uma representação, todas elas 
apontando a explícita inconstitucionalidade e ilegalidade nas propostas de flexibilização 
do porte e da posse de armas de fogo, a ver anexo nos seguintes links: 
 
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/notas-tecnicas/nota-
tecnica-8-2019 
 
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/notas-tecnicas/nota-
tecnica-9-2019 
 
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/representacoes/representacao-7-2019 
 
https://static.poder360.com.br/2019/06/nota-tecnica-conjunta-pfdc-e-7a-ccr-mpf.pdf 
 
 
Em resumo, foram editados 7 decretos, sendo que os mais graves foram os de 07 e 21 
de maio, pois aumentaram as categorias profissionais que poderiam portar armas para 
19, aumentaram o número de munição de 50 unidades para 5 mil unidades por ano, 
aumentaram o prazo de porte de 5 para 10 anos e também aumentaram a potência 
cinética das armas de 400 joules para 1620 joules, passando a permitir ao cidadão 
comum o uso de armas que anteriormente era restrito somente às forças armadas. 
Exemplo: .44 magnum, 9mm, espingarda calibre 12 de cano serrado semi-automática e 
fuzil do tipo T4 que não dispare rajada. 
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Na sequência, em decorrência das ações de inconstitucionalidade ajuizadas contra os 
dois decretos, nas vésperas do julgamento das ações pelo STF, em 25 de junho o governo 
editou 04 (quatro) novos decretos, dos quais 03 (três) estão em vigor (9845, 9846 e 
9847), que revogaram os decretos de 7 e 21 de maio, quais sejam, os dec. 9785 e 
9797/2019, no entanto com praticamente o mesmo conteúdo. Com essa manobra 
inviabilizaram o julgamento das ações pelo STF por perda de objeto e mantiveram a 
política de armamento, cometendo o que em nosso entendimento classifica-se como 
fraude a jurisdição e ao controle de constitucionalidade, uma vez que tais atos 
perturbam a ordem jurídica e afrontam o princípio da segurança jurídica. 
 
Paralelamente, tramitou no Senado Federal, o Projeto de Decreto Legislativo 233/2019 
(com mais 05 PDLs apensados sobre o mesmo tema) com fim de sustar o teor dos 
decretos de armas de 07 e 21 de maio. Os PDLs foram aprovados na Comissão de 
Constituição e Justiça CCJ e no mesmo dia no plenário de Senado Federal sob o principal 
argumento de usurpação de competência do legislativa pelo Presidente da República. 
Ambos foram remetidos para Câmara dos Deputados, porém, também perderam o 
objeto, uma vez que os decretos foram revogados. 
 
Frisa-se mais uma vez, os decretos que flexibilizaram o porte e a posse de armas 
editados em 05 e 21 maio de 2019, foram revogados por outros 03 decretos editados 
em 25 de junho, com o mesmo conteúdo numa manobra ardilosa e inconstitucional 
da presidência da república.  
 
 

Sobre os Projetos de Leis em tramitação: 
 

Importante registrar que atualmente tramitam tanto na Câmara Federal quanto no 
Senado, aproximadamente 200 projetos de lei que visam flexibilizar o porte e/ou a posse 
armas. Apenas neste ano de 2019, 40 propostas foram apresentadas. 
 
Após a aprovação do PDL 233/2019 pelo senado federal, foram aceleradas a tramitação 
de projetos de leis que flexibilizam o porte de armas, dessa vez propostos pelo poder 
competente: O Legislativo, são eles:  
 
PL 3.715/2019:  O Plenário do Senado aprovou em 26/06 o projeto que define toda a 
extensão do imóvel rural como residência ou domicílio – o que permite ao proprietário 
ou gerente de uma fazenda andar armado em toda a área da propriedade e não apenas 
na sede. 
 
O PLS 224/2017 o projeto de lei que permite que residentes em áreas rurais, maiores de 
21 anos, compram arma de fogo, anteriormente a idade mínima era de 25 anos. 
 
Ambos projetos seguem agora para análise da Câmara dos Deputados. 
 



Nota-se que ambos projetos priorizam o armamento em áreas rurais, o que potencializa 
a já drástica situação de violência no campo, contra camponeses sem terra, indígenas e 
população quilombola. 
 
 
Sobre a violência no Campo 
 
A Comissão Pastoral da Terra (CPT) em seu relatório anual Conflitos no Campo Brasil, 
compreendendo o período de 2018, apresentou dados sobre os conflitos e atos de 
violências sofridos por trabalhadores e trabalhadoras do setor agrário brasileiro, entre 
os quais comunidades indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais. 
  
Segundo os registros dos últimos 2 anos, 99 pessoas foram assassinadas por conta de 
conflitos relacionados à ocupação e posse de terras. Neste ano de 2019, até abril foram 
registradas outras 10 mortes com as mesmas características, quase todas por armas de 
fogo. Aqui o registro: https://cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4371-
conflitos-no-campo-brasil-2017 
 

Comunidades Quilombolas – o alvo 

Nos últimos 10 anos, 2017 foi o mais violento para as comunidades quilombolas. Em 
comparação a 2016, houve um aumento de 350% no número de quilombolas 
assassinados. O dado é parte de um trabalho de pesquisa promovido pela Coordenação 
Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) e a Terra 
de Direitos, em parceria com o Coletivo de Assessoria Jurídica Joãozinho de Mangal e a 
Associação de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais da Bahia (AATR). 
 
Outro dado relevante refere-se à concentração de assassinatos por região entre 2008 e 
2017: o Nordeste lidera, seguido da região Norte. 
 
De acordo com o Relatório de Violência no Campo de 2018, houve um aumento dos 
conflitos no campo. O documento aponta alta de 59% de famílias expulsas de suas terras 
por jagunços e pistoleiros. O número de envolvidos também cresceu, para um milhão 
de pessoas. A área em disputa também avançou para mais de 39 milhões de hectares e 
a disputa pela água também registrou aumento. 
 
 
Da Conclusão e dos Pedidos 
 
Cumpre destacar que o Brasil é signatário de todos os tratados internacionais de Direitos 
Humanos. Os decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro e as legislações que a 
maior circulação de armas em todo o país violam gravemente os compromissos de 
proteção dos direitos que deveriam ser observados e promovidos pelo Estado brasileiro. 
 
As políticas de segurança pública efetivadas pelo Estado e, mais  especificamente, os 
decretos e projetos de leis que possibilitam posse e porte de armas violam proposições 
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da Declaração Universal de Direitos Humanos e em nível regional, desrespeita também 
a Convenção Americana de Direitos Humanos. 
 
Da Mesma forma o Estado brasileiro ratificou a Convenção sobre a Eliminação de todas 
as formas de Discriminação Racial - 1968, comprometendo-se, assim, a eliminar todas 
as formas de discriminação. Mas parece, desde então, ignora-la e, no atual contexto, 
contrapô-la. 
 
Verifica-se por todo o exposto a flagrante violação de um direito de todo ser humano, 
que no Brasil impacta majoritariamente as pessoas negras, informado no artigo 3 da 
Declaração de Direitos Humanos, segundo o qual “todo ser humano tem direito à vida, 
à liberdade e à segurança pessoal”. 
 

Muitas outras importantes vozes da opinião pública brasileira se levantam contra 
absurdas tentativas de aprovação de legislações ou decretos que tentam a aumentar a 
violência e a opressão contra setores historicamente marginalizados da sociedade 
brasileira. 
 
Organizações da sociedade civil, movimentos sociais, entidades de classe, 
pesquisadoras/es, psicanalistas, psicólogas/os, educadoras/es e ativistas que atuam 
para a promoção dos Direitos Humanos lançaram manifesto contra a ampliação da 
posse de armas no Brasil, nos links abaixo registrados: 
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2019/01/em-manifesto-
organizacoes-pedem-que-posse-arma-nao-seja-flexibilizada.shtml 
 
http://midianinja.org/news/manifesto-contra-a-ampliacao-da-posse-e-do-porte-de-
armas-de-fogo-no-brasil/ 
 
Em carta aberta à sociedade brasileira, governadores de 14 Estados brasileiros se 
colocaram contrários às políticas de flexibilização da posse e porte de armas. Importante 
lembrar que no Brasil, a Segurança Pública é responsabilidade direta dos Estados e 
apenas indireta do Governo Federal, de onde se propõe a mudança. Aqui o registro:   
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/05/21/governadores-carta-
decreto-bolsonaro.htm 
 
Como se vê, são notórios os riscos à democracia, à ordem constitucional e aos direitos 
consagrados pela Convenção Americana de Direitos Humanos, notadamente das 
pessoas negras, pobres e moradoras do campo, das favelas e periferias do Brasil. 
 
Considerando a ampla maioria de parlamentares comprometidos com a aprovação das 
propostas daí oriundas e a consequente dificuldade em impedir a aprovação das 
medidas apresentadas, faz-se necessária uma emergencial ação no sentido de fortalecer 
as iniciativas das organizações da sociedade civil em suas incidências juntos aos 
parlamentares, à interlocutores no governo e a opinião pública como um todo, uma vez 
que apenas com muita pressão popular será possível reverter a atual situação. 
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Solicitamos à esta Comissão Interamericana de Direitos Humanos: 
 
a) Seja emitido posicionamento público contrário às medidas aqui denunciadas, 
bem como direcionar tais apontamentos aos parlamentares do Congresso Nacional, ao 
Ministério da Justiça e à Presidência da República Federativa do Brasil. 
 
b) Sejam enviados observadores internacionais para acompanhar os trâmites 
destas propostas nas comissões e nas votações em plenário do Congresso Nacional, com 
o intuito de comentar e se posicionar publicamente a cada momento, emitindo tais 
entendimentos à opinião pública brasileira. 
 
c) Seja estabelecido um canal de diálogo permanente com o movimento negro 
brasileiro, que está dedicado à crítica às medidas anti-democráticas e de 
aprofundamento do genocídio negro no Brasil, por parte do atual governo. 
 
d) Sejam adotadas outras medidas que esta Comissão Interamericana considere 
pertinentes para a garantia dos direitos da população negra, pobre, quilombola, 
moradora de favelas, periferias urbanas e do campo. 
 
e) Que sejam possibilitadas audiências junto à esta comissão para que organizações 
do movimento negro brasileiro possam apresentar suas demandas e registrar suas 
impressões sobre o momento político brasileiro. 
 
Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição 
desta Comissão Interamericana de Direitos Humanos para quaisquer informações 
complementares e/ou providências que se façam necessárias. 
 
Assinam: 
 
COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS 
 
AFROUNEB - Núcleo Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da 
Universidade do Estado da Bahia 
AGANJU - Afro Gabinete de Articulação Institucional e Jurídica 
Agentes de Pastoral Negros do Brasil - APNs 
Alma Preta 
Articulação Nacional de Pescadoras e Pescadores 
Articulação Nacional de Psicologas(as) Negras(os) e Pesquisadores - ANPSINEP 
Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê 
Associação de Amigos e Familiares de Presos/as - Amparar 
Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará - CEDENPA 
Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - CEERT 
CLB - Coletivo Luiza Bairros 
Círculo Palmarino 
Coletivo de Juventude Negra Cara Preta 
Coletivo Negro Afromack 
Coletivo Sapato Preto Lésbicas Amazonidas 



Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas - Conaq 
Conselho Pastoral de Pescadoras e Pescadores 
Criola 
Cursinho Popular Carolina de Jesus 
Educafro 
Evangélicos Pelo Estado de Direito 
Frente de Mulheres Negras do DF e Entorno. 
Frente Favela Brasil 
Frente Nacional de Mulheres do Funk 
Frente Nacional Makota Valdina 
Gabinete Assessoria Jurídica Organizações Populares- Gajop 
Geledés - Instituto da Mulher Negra 
IDEAS - Assessoria Popular 
Ilê Omolu Oxum - Rio de Janeiro 
Iniciativa Negra por Uma Nova Política Sobre Drogas 
Instituto AMMA Psique e Negritude 
Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso - IMUNE 
Instituto Marielle Franco 
Instituto Negra do Ceará - Inegra 
Irohin - Centro de Documentação, Comunicação e Memória Afro-brasileira 
Mães da Bahia 
Mahin Organização de Mulheres Negras 
Mandata Quilombo da Deputada Estadual Erica Malunguinho - SP 
Marcha das Mulheres Negras de SP 
MNU - Movimento Negro Unificado 
Movimento dos Atingidos pela Base Especial de Alcantara 
Movimento de Mães do Socioeducativo do Ceará 
Movimento Nacional de Pescadoras e Pescadores 
NEGRARIA -Coletivo de Artistas Negros de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana/MG 
Nova Frente Negra Brasileira 
Núcleo de Consciência Negra da USP 
Okan Dimó - Coletivo de Matriz Africana 
Pretas em Movimento 
Programa Direito e Relações Raciais - PDRR-UFBA 
Protagonismo Negro da UFSM 
PVNC - Movimento Pré-Vestibular para Negros e Carentes 
Rede Afirmação 
Rede de HistoriadorXs NegrXs 
Rede de Mulheres Negras de Pernambuco 
Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio 
Rede Fulanas NAB 
Teatro Negro e Atitude, BH/MG 
Renafro 
Uneafro 
Unegro 
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