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Desde 2002, pelo menos 1.700 mortes foram
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provocadas pelo uso de armas de fogo por civis
no Estado do Rio de Janeiro. Esta é a principal
conclusão do mais recente levantamento do
Núcleo

de

Pesquisas

sobre

Criminalidade

e

Violência Urbana (Necvu) da UFRJ, encomendada
pelo

deputado

estadual

Carlos

Minc

(PT),

presidente da Comissão Especial para Averiguar
Cumprimento das Leis, da Alerj. O lado positivo
do trabalho, coordenado pelo sociólogo Michel
Minc e Misse: pesquisa se deteve em 880 casos de

Misse, é que, segundo dados das delegacias morte ou lesão por arma de fogo em que vítima e
legais do estado, entre 1995 e 2005 o número de

autor se conheciam

armas apreendidas quadruplicou, enquanto o número de homicídios caiu 20%.
O resultado da pesquisa, cujos números, devido à metodologia usada, saíram de uma amostra de
880 vítimas, será usado pela comissão que trabalha pelo voto Sim no referendo do dia 23 de outubro,
quando eleitores de todo o país responderão à pergunta ''O comércio de armas e munições deve ser
proibido no Brasil?''.
O sociólogo elogiou - ''a melhor fonte de dados do Brasil'' - e ao mesmo tempo criticou o sistema das
delegacias legais, utilizado por sua equipe na pesquisa. Ausência de dados como a causa da morte de
cadáveres encontrados na via pública acabaram diminuindo em muito a amostragem.
- Tivemos que tirar da pesquisa mais de seis mil casos de encontros de cadáver porque
simplesmente não havia informações especificando se a morte era por arma de fogo ou não.
O trabalho foi pedido por Minc para verificar a eficácia das leis restritivas de desarmamento em
âmbito federal e estadual que vêm sendo promulgadas desde 1996. A equipe do Necvu usou para sua
amostragem números das delegacias legais de abril de 2002 até maio de 2005, apesar de o montante
total ter sido o número de 32.340 casos de homicídio ou lesão por arma de fogo entre 1999 e 2005.
Segundo explicou Misse, só a partir de 2002 os dados ganharam mais exatidão, já que não houve
mais repetição de casos por causa da coexistência de delegacias convencionais e ''legais''.
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Dos 32 mil casos entre 1999 e 2005 e registrados por todo tipo de delegacia, os pesquisadores
''filtraram'' apenas os casos registrados nas delegacias legais. Destes, os delitos produzidos por armas
de fogo e, por fim, os delitos em que vítima e autor se conheciam.
- Este ponto levanta a questão da morte ligada a conflitos interpessoais. É um número grande de
mortes que não têm relação com o crime organizado, que aconteceram porque a arma de fogo estava
disponível, ao ao alcance. Não estamos falando de bandidos, e sim de vizinhos - disse Minc, que é
coordenador da campanha nacional pelo voto Sim.
Ouvido ontem pelo Jornal do Brasil, o tenente Melquisedec Nascimento, um dos articuladores da
campanha do voto Não no Rio, disse que respeita os números da pesquisa mas que acha precipitado
tecer opiniões sobre o estudo. O oficial, que é presidente da Associação dos Militares Auxiliares e
Especialistas, acredita que exatamente por causa da dificuldade em coleta de dados alegada pelos
próprios sociólogos é que as conclusões devem ser mais estudadas.
- Se a fonte dos números é pouco precisa, não podemos tomar posição em relação ao resultado de
uma pesquisa destas. Seria o mesmo que medir a inflação de acordo com os preços praticados pelos
camelôs - disse o tenente, que reconhece a letalidade das armas nas mãos de civis sem o preparo
para uso.
- O Estatuto do Desarmamento já é eficaz neste ponto, pois proíbe que pessoas não autorizadas
andem com armas pelas ruas. Tenho certeza de que os pesquisadores irão constatar queda no número
de armas apreendidas e no número de homicídios dolosos a partir de dezembro de 2003, quando o
atual estatuto foi aprovado. A diferença que o que nós estamos votando agora não é o
desarmamento, e sim a proibição da venda de armas para quem quer exercer o seu direito à vida, que
inclui o direito à legítima defesa - disse o oficial.
De fato, os números recolhidos pelo Necvu revelam que as leis restritivas de armas fizeram bem às
estatísticas. A partir de dezembro de 2003 houve queda nos homicídios dolosos e nos flagrantes de
porte ilegal de arma. Mas quando se trata de apreensões realizadas pela PM, Misse vê uma influência
direta.
- O aumento da apreensão de armas influenciou na queda do número de homicídios. O que
queremos dizer é ''Menos arma, menos crimes'' - disse Michel Misse.
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O agressor que mora ao lado

Das 32.340 vítimas analisadas pela equipe do Necvu, foram retiradas 6.722 classificadas como
''encontro de cadáver'', no qual não havia como discriminar entre arma de fogo, arma branca ou mal
súbito. Dos 25.618 restantes, apenas 1.450 tinham relação de conhecimento com o autor do crime.
Outros 12.632 são catalogados como ''desconhecidos'' e para surpresa do sociólogo Michel Misse,
11.536 eram sem informação ou ignorado. Analisando, porém, os 1.450 casos em que havia relação
entre vítima e agressor, a conclusão é assustadora: 25% dos ''criminosos'' de ocasião eram vizinhos
da vítima, que cometeram o crime por impulso. O que, na opinião do sociólogo, é determinante:
- No crime premeditado, se escolhe entre a arma branca e a de fogo. No crime por impulso, a arma
de fogo está à mão e é usada no lugar de um soco, por exemplo.
O quesito ''parentes'' responde por 18% dos 1.450 casos analisados, mostrando que a presença das
armas no caso acabaram provocando uma tragédia familiar. Em seguida vêm os crimes passionais,
dividos em duas categorias: ''relacionamento afetivo atual'' (16%) e ''relacionamento afetivo do
passado'' (3,3%).
O Necvu tem outra pesquisa em andamento, que talvez fizesse mais diferença ainda para os
partidários do Sim durante a campanha eleitoral para o referendo do dia 23. Os primeiros números
informam que de 128 reações armadas de vítimas de latrocínio, 58 terminaram com a morte daquele
que reage com revólver em punho, ou seja, 44% - e o perigo da arma em casa é um dos principais
argumentos da atual campanha eleitoral.

