
Referência: Consulta n. 285/2020

Assunto: Tipificação da conduta de possuir acessório de arma

de fogo conhecido como “luneta” e “monóculo”

1. Trata-se de consulta realizada pela Promotoria de Justiça da

Comarca de Cruzeiro  do  Oeste a respeito  da  conduta  de  “possuir,  deter,  portar,

adquirir,  fornecer,  receber,  ter  em  depósito,  transportar,  ceder,  ainda  que

gratuitamente,  emprestar,  remeter,  empregar,  manter  sob sua guarda ou ocultar”

acessório conhecido vulgarmente como “luneta” (de alcance 3-9x40) e “monóculo”. 

2.  A tipificação objeto da consulta  ganha contornos de certa

complexidade  em  especial  diante  da  reiterada  sucessão  de  atos  normativos

verificada ao longo do último biênio, fazendo com que as normas complementares

dos  tipos  previstos  no  Estatuto  do  Desarmamento  implicasse  em  algo  grau  de

incerteza no que diz respeito ao seu processo de subsunção.

Até recentemente, incumbia ao Decreto n. 3.665/00 (R-105) a

função  de  servir  de  complemento  à  aplicação  do  Estatuto  regulamentando  a

classificação das armas de fogo, munições e  acessórios, de uso permitido e

restrito, integrando, assim, os tipos penais elencados na legislação extravagante.

Ocorre que, mesmo antes da revogação do intitulado R-105, o

conceito de “acessório”, tratado aqui como objeto material dos crimes dos arts. 12,

14, 16 do Estatuto, ensejava diversos entendimentos em razão de sua amplitude

conceitual. Diante disso, e dependente da linha interpretativa adotada, poder-se-ia

ampliar ou restringir o rol de produtos abarcados pelos tipos incriminadores. 

Em apertada síntese, dois aspectos interessantes que, sempre

mereceram atenção refere-se ao conceito de acessório trazido como gênero pelo art.

3º  do  Decreto  n.  3.665/00,  então  abarcando  conceitos  especializados  previstos

naquele próprio ato regulamentar, tais como os de (a)  acessórios de arma (art. 3º,
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inciso II,  do Decreto n. 3665/00);  (b) acessórios explosivos  (art.  3º,  inciso III,  do

Decreto  n.  3665/00);   e  (c)  acessórios iniciadores  (art.  3º,  inciso IV,  do Decreto

3665/00). Interessa ressaltar que, por força desta normativa, especificamente quanto

à abrangência do objeto material  dos tipos que preveem a figura do “acessório”,

existiam duas posições.

Segundo  uma  primeira  corrente,  a  expressão  acessórios

prevista no tipo devia ser interpretada na sua concepção de “gênero”. Logo, todos os

acessórios seriam considerados para fins de incidência do Estatuto,  o  que dava

ensejo  à  possibilidade  de  enquadrar  outros  produtos  distintos  de  acessórios  de

armas  propriamente  ditos.  Inclusive  aqueles  que,  em  certas  ocasiões,  eram

entendidos como  equipamentos de uso controlado, tais como escudos, capacetes,

coletes e espadas.1

Já  para  uma  segunda  corrente,  somente  os  acessórios  de

armas, descritos portanto no art. 3º, Inciso II, do Decreto 3.665/00, é que poderiam

ser  considerados  para  fins  de  incidência  do  Estatuto.2 Assim,  seria acessório  o

“artefato  que,  acoplado  a  uma  arma,  possibilita  a  melhoria  do  desempenho  do

atirador, a modificação de um efeito secundário do tiro ou a modificação do aspecto

visual da arma”, tais como silenciador, mira telescópica3.

Pois  bem,  muito  embora  tenham  existido  sucessivas

1 Nessa linha, Fernando Capez traz que seriam acessórios de uso restrito e subsumidos ao art. 16
do  Estatuto,  os  objetos  conhecidos  como  óculos,  binóculos,  monóculos,  bem  como  os
equipamentos de proteção balística, tais como escudos, capacetes, coletes (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Legislação penal especial, vol. 4, 8ªed. São Paulo: Saraiva, 2018)

2 Embora Renato Marcão não traga maiores aprofundamentos teóricos,  refere  que  o conceito de
acessório, para fins do art. 16, seria tão somente aquele descrito no art. 3º, inciso II, do Decreto n.
3665/00  (MARCÃO,  Renato.  Estatuto  do  Desarmamento:  anotações  e  interpretação
jurisprudencial da parte criminal da Lei n. 10.826, de 22-12-2003. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011)

3 Nesse sentido, algumas decisões que se utilizam dessa linha de raciocínio: TJPR - 2ª C.Criminal -
AC – 1476336-9 - Ponta Grossa – Rel.: Roberto De Vicente - Unânime - J. 05.05.2016, g.n.);
TJPR - 2ª C.Criminal - AC – 1476336-9 - Ponta Grossa – Rel.: Roberto De Vicente - Unânime - J.
05.05.2016,  g.n.);  TJDFT  -  Acórdão  713904,  20131010011602APR,  Relator:  ROBERVAL
CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento:
19/9/2013,  publicado  no  DJE:  24/9/2013,  g.;  TJMS.  Apelação  Criminal  n.  0002771-
84.2013.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Manoel Mendes Carli, j:
08/11/2016, p: 11/11/2016
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modificações no cenário normativo nacional4 – algumas que, inclusive, levariam à

revogação  do  Decreto  n.  3.665/00  –  os  questionamentos  acerca  do  termo

“acessório” se manteriam5. 

 Isso porque, as definições dos  artefatos de uso permitido e

restrito passaram a ser extraídas, agora, do Decreto n. 9.847/19, cujo teor não alude

especificamente a acessórios bélicos.  Da mesma forma, o tema também passou a

ser  tratado  no  Decreto  n.  10.030/19 que,  em  seu  art.  15,  §2º,  II  (Anexo  I  –

Regulamento de Produtos Controlados), definiu como sendo  de uso controlado os

acessórios  de  arma  de  fogo,  definidos  no  glossário  da  normativa  (Anexo  III  do

Decreto n. 10.030/19). O fez, aparentemente, nos mesmos termos do intitulado R-

105, acrescentando na nova normativa apenas a designação “de fogo”6.  Ou seja,

fala-se agora em “acessórios de armas de fogo” e não mais em meros “acessórios

de armas”, tal qual a anterior redação.

Daí porque, nesse cenário, nos parece que é possível que, de

partida, delimite-se o âmbito da pesquisa e da própria interpretação a respeito do

tema. Com efeito, na atualidade, parece já existir justificativa normativa para ter-se

como premissa que a  discussão relacionada aos  acessórios,  ao menos neste

ponto,  deve  referir-se  somente  aos  casos  em  que  se  faz  possível  enquadrar

determinado  objeto  como  sendo  “acessório  de  arma  de  fogo”,  nos  termos  do

4 Sobre o tema, cf. estudo realizado no passado por nossa Equipe: “Armas de fogo e Munições:
análise  das  alterações  trazidas  pelo  Decreto  n.  9847/2019”.  Disponível  em  <
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo_-_Decreto_9_785-2019_-
_Regulamento_das_Armas_versao_definitiva_pos_Portaria_-_em_20-8-2019.pdf >

5 No entanto, tem-se percebido que as decisões judiciais, têm-se inclinado,  em certo aspecto, para
uma maior adesão da segunda linha argumentativa, considerando para fins de incidência dos arts.
12,  14 e 16,  somente aqueles considerados como acessório  de arma de fogo,  não incidindo
portanto, aqueles casos de equipamentos possivelmente de utilização bélica.  

6 Embora  o  Decreto  nº  10.030/2019  não  traga  o  conceito  amplo  de  acessório,  tal  como  o
regulamento anterior (fato que poderia ensejar uma interpretação mais restritiva da norma, se
para tais fins, considerasse somente aquela interpretação que dava conta que todo o gênero
“acessórios” era visto como objeto material de certos tipos penais enxertos no Estatuto) há outros
produtos que poderiam ser considerados acessórios, para fins de subsunção aos tipos penais do
referido estatuto (caso o intérprete, optasse pela utilização de um conceito estendido do objeto
material definido como “acessório”), tais como os equipamentos de proteção balística (art. 15, §2,
inciso VI, do Decreto 10.030/19), os agentes lacrimogêneos (art. 15, §2, inciso VII, do Decreto
10.030/19), equipamentos (aqui descritos como binóculos ou monóculos) de visão noturna ou
termal de emprego militar ou policial (art. 15, §2, inciso X, do Decreto 10.030/19).
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glossário agora normatizado no Anexo III do Decreto n. 10.030/19.

Assim, para dar cabo da Consulta efetuada, resta analisar:

i) inicialmente, se os objetos mencionados (luneta e monóculo)

podem ser enquadrados no conceito de acessório de arma de fogo.

ii)  somente  a  partir  daí  é  que  será  possível,  num momento

posterior, analisar se esses objetos podem ser considerados acessórios de arma de

fogo de uso restrito ou permitido, para fins de possível incidência dos tipos penais

delineados pelos arts.12, 14 e 16, do Estatuto do Desarmamento.

É o que passamos a expor.

3.  Nesse  primeiro  momento,  basta  recordar  que  a  atual

regulamentação define  acessório  de  arma de  fogo como sendo o  “artefato  que,

acoplado  a  uma  arma,  possibilita  a  melhoria  do  desempenho  do  atirador,  a

modificação de um efeito secundário do tiro ou a modificação do aspecto visual da

arma”. Logo, passamos para uma análise individualizada dos objetos.

(i) Quanto ao acessório “monóculo”

Conceitualmente,  um monóculo  é  uma  peça  fabricada  em

Poliestireno injetado, isto é, um tipo de plástico, geralmente com um fio ao redor da

circunferência, que proporciona o aumento da visualização, sendo precipuamente de

uso individual. Para seu uso, portanto, não se faz necessário uma acoplagem a outro

acessório ou arma de fogo: 

Fonte: Imagens extraídas do Google
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Por força desta estrutura básica detalhada e, ainda, por ser um

equipamento  utilizado  em  uma  infinidade  de  atividades  cotidianas  -  tais  como

corridas, velejamentos, teatro, observação de pássaros ou em qualquer atividade do

tipo  de  observação  –  até  onde  nos  parece,  não  haveria  que  se  referir  a  uma

utilização acessória, acoplado em uma arma de fogo, a fim de possibilitar a melhoria

do desempenho do atirador ou a modificação de um efeito secundário do tiro ou a

modificação do aspecto visual da arma. 

Dúvida poderá surgir, de toda forma, quando houver  eventual

alteração estrutural do monóculo com objetivo de utilizá-lo acoplado a uma arma de

fogo. São casos que, ao menos em tese, permitirão enquadrá-lo como um acessório

de arma de fogo.7 

(ii) Quanto ao acessório “luneta”

Quanto  às  vulgarmente  chamadas “lunetas”,  na  realidade,  a

referência é às miras telescópicas. Elas correspondem a certos dispositivos óticos,

destinados a facilitar e melhorar a precisão dos impactos de projéteis disparados por

armas de fogo, ou até mesmo de armas de ar comprimido, principalmente em tiros

de longa distância, quando utilizadas acopladas por meio de suporte8: 

Fonte: Imagens extraídas do Google

7 Especificamente no caso do monóculo, vale ressaltar que este equipamento pode possuir como
característica o fato de estar apto à visão noturna ou termal. Em sendo este o caso – e adotada a
interpretação mais ampla há pouco referida –, em tese, é possível ver sua subsunção à categoria
dos produtos de uso restrito (art. 15, §2º, X, do Decreto n. 10.030/19) o que permitiria subsunção
ao art. 16 do Estatuto. 

8 Com base no Glossário das Forças Armadas, conceitua-se a  mira telescópica  como sendo  um
“sistema telescópico de mira ou visada, basicamente composto por uma luneta e um suporte,
devidamente afixado sobre a arma, através do qual se faz a visada e enquadramento do alvo”
Disponível  em:  <  https://www.defesa.gov.br/arquivos/File/legislacao/emcfa/publicacoes/  
md35_g_01_glossario_fa_4aed2007.pdf   > Acesso em 20/05/2020   
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Diante  destas  características,  ao  que  parece,  não  existiria

qualquer  óbice  em  considerar  que  estes  objetos  podem  corresponder  a  um

acessório de arma de fogo para fins de incidência do Estatuto9. 

4.  Realizada esta primeira análise - e já tendo sido constatado

que  os  monóculos,  ao  menos  como  regra, não  poderiam  ser  considerados

acessórios de arma de fogo; e a miras telescópicas (lunetas), por outro lado, podem

sê-lo – nos interessa saber se este último objeto pode ser tido como acessórios de

arma de fogo de uso restrito ou permitido, para fins de possível incidência dos tipos

penais delineados pelos arts.12, 14 e 16, do Estatuto do Desarmamento.

Neste  particular,  recordamos  que  quando  da  aplicação  do

revogado Decreto n. 3.665/00 (R-105), os acessórios tidos como lunetas, a depender

de suas particularidades – acompanhadas ou não de lasers, lanternas ou possuindo

ou não visão noturna –, poderiam ser considerados de uso restrito (nos termos do

art. 16, incisos XVI, XVII, XVIII) ou serem de uso permitido (nos termos do art. 17,

inciso VII), a saber:

Característica Previsão Uso Restrito ou Uso Permitido

Luneta com visão noturna art. 16, Inciso XVI Uso Restrito

Luneta com laser art. 16, Incisos XVIII Uso Restrito

Luneta com pontaria com aumento
maior que seis vezes e diâmetro da

objetiva menor que trinta e seis
milímetros (6x36)

art. 16, Inciso XVII Uso Restrito

Luneta com pontaria com aumento
menor que seis vezes e diâmetro da

objetiva menor que trinta e seis
milímetros (6x36)

art. 17, Inciso VII

Uso Permitido (A partir da publicação
da Portaria n. 56 – COLOG, as

pessoas físicas passaram a ter seu
uso liberado, ou seja, sem a

necessidade de registo para uso (CR)

9 Nesse sentido, os seguintes julgados: TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1543973-3 - Chopinzinho -
Rel.: Roberto De Vicente - Unânime - - J. 24.11.2016; TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1557393-4 -
Matelândia - Rel.: Luís Carlos Xavier - Unânime - - J. 30.03.2017; TJPR - 2ª C.Criminal - AC -
1594975-6 - Apucarana - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - - J. 16.03.2017; TJPR
- 2ª C. Criminal - AC - 1563196-2 - Salto do Lontra - Rel.: Roberto De Vicente - Unânime - - J.
30.03.2017 
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Este cenário de estabilidade, porém, teria deixado de existir a

partir do Decreto n. 10.030/19, em especial conforme a interpretação que venha a

ser realizada. É que este Decreto restringiu o rol dos acessórios de arma de fogo

tidos como lunetas, classificando-as segundo as suas especificidades técnicas, em: 

i)  lunetas de visão noturna (art. 15, inciso X); e

ii) lunetas direcionadas exclusivamente ao emprego militar ou

policial (art. 15, inciso XI). 

De  forma tabular,  comparando  ambos  os  Decretos  temos  o

seguinte panorama:

Miras Telescópicas de Uso Restrito

Decreto nº 3665/00 Decreto nº 10.030/19

art. 16, inciso XVI – Equipamentos para visão
noturna, tais como óculos, periscópios, lunetas,

etc…”

art. 15, inciso X - os equipamentos de visão
noturna ou termal de emprego militar ou

policial;

art. 16, inciso XVII – dispositivos ópticos de pontaria
com aumento igual ou maior que seis vezes ou

diâmetro da objetiva igual ou maior que trinta e seis
milímetros;

Sem correspondente

art. 16, inciso XVIII – dispositivos de pontaria que
empregam luz ou outro meio de marcar o alvo

Sem correspondente 
(Embora possa ensejar, em tese, a aplicação

do art. 15, inciso XI)

Sem correspondente

art. 15, inciso XI - os PCE que apresentem
particularidades técnicas ou táticas

direcionadas exclusivamente ao emprego
militar ou policial

Assim,  atualmente,  há  que  se  considerar  que,  no  que  diz

respeito à  mira telescópica (luneta), somente será considerado  acessório de arma

de fogo de uso restrito aquele que possuir visão noturna ou que for  de  utilização

exclusiva ao emprego militar ou policial10. 

10 Especificamente a este respeito, cf. ainda a Portaria n. 118/2019 – COLOG de 04 de outubro de
2019 que dispõe sobre a lista de produtos controlados pelo Exército e trata das “particularidades
técnicas e táticas direcionadas ao emprego militar ou policial”  (nº  de ordem 9.7.0100) desses
acessórios.”
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Especificamente em relação à  segunda hipótese  – isto é, de

utilização exclusiva ao emprego militar  ou policial  –,  advirta-se que,  até onde se

conseguiu aferir, na atualidade, ainda não existe um ato normativo que especifique

“quais seriam os equipamentos de utilização exclusiva ao emprego militar ou até

mesmo  policial”.  Trata-se  de  questionamento  que,  de  toda  forma,  poderá  ser

formulado, via quesitação técnica ao órgão especializado11.

Por  fim,  quanto  às  lunetas  de  alcance  3-9x40,  a  partir  de

pesquisas realizadas por esta Equipe12, constatou-se que, aparentemente, se trata

de um  acessório bélico indicado para  carabinas,  airsofts,  bestas  e  paintball,  sem

conter, aparentemente, nenhuma especificidade técnica apta a ensejar sua utilização

“exclusiva pelas forças policiais ou militar”. Justamente por isto, faz-se necessário

uma última digressão para aferir se teriam elas potencial de figurar como “acessório

de arma de fogo de uso permitido”. 

5.  Tal qual referido, quando da vigência do R-105, as miras

telescópicas  que apresentassem um  alcance inferior  a  6x36 eram consideradas

como  “de  uso  permitido”,  desde  que  sua  utilização  estivesse  de  acordo  com

determinação legal ou regulamentar.

Essa  regulamentação,  não  obstante  os  aspectos  gerais

previstos  em  outros  atos  normativos, sempre  esteve  a  cargo  do  Comando  do

Exército que, a partir de junho de 2017, passou a regulamentar os procedimentos

administrativos  de  concessão,  revalidação,  apostilamento  e  cancelamento  de

registo,  por  meio  da  Portaria    COLOG  n.56/17  13,  posteriormente  alterada  pela

Portaria COLOG n. 41/18, a qual passou a dispensar o registro, por parte do usuário

pessoa física, daqueles  acessórios de arma de fogo,  do tipo pontaria, desde que

11 A depender  da  complexidade do  caso,  a  formulação  de  quesitos  ao  órgão  responsável  pelo
controle  dos  produtos  de  uso  controlado,  possibilitaria  um parecer  técnico  especializado.  No
Paraná, esta atribuição está a cargo da 5º SFPC cujo contato poderá se dar através do telefone
(0xx41) 3316-4840 ou por meio, do seguinte endereço eletrônico:  comsoc05@dfpc.eb.mil.br ou
comsocial5rm@gmail.com. 

12 Consulta  realizada  por  meio  das  seguintes  páginas  abertas  ao  público  em  geral:
https://www.warsoftbrasil.com.br/produtos/luneta-riflescope-3-9x40/ ;
https://www.mundodacarabina.com.br/luneta-3-9x40-aoe-mil-dot-e-paralax-mount-11mm-spa-
artemis-fxr ) 

13 Disponível em<http://www.dfpc.eb.mil.br/phocadownload/Portarian56.pdf>
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fossem categorizados como produtos de uso permitido (art. 2º,§1º)14. 

Com a publicação do Decreto n. 10.030/19, porém, houve uma

diminuição dos produtos anteriormente categorizados como de uso restrito e uma

consequente  ampliação dos produtos categorizados como de uso permitido. Com

efeito, o rol de  produtos de uso permitido passou a abarcar, ao que parece,  todos

aqueles produtos que não se encontram descritos no rol de produtos de uso restrito

(art.  15,  §  3º)  e  não  somente  aqueles  anteriormente  assim  definidos,  conforme

demonstra a tabela comparativa a seguir:

Miras Telescópicas de Uso Permitido

Decreto n. 3665/00 Decreto n. 10.030/19

Art 17, inciso VII – dispositivos óticos de pontaria 
com aumento menor que seis vezes e diâmetro da
objetiva menor que trinta e seis milímetros (6x36)

Art. 15 § 3º São produtos controlados de uso 
permitido os PCE não relacionados nos § 1º e § 
2º

 

Considerando  esta  ampliação  -  e  não  tendo  havido  a

revogação das Portarias mencionadas -, necessário se faz verificar a existência de

eventual conflito entre os atos normativos, a ponto de  inviabilizar a aplicação da

Portaria COLOG n. 56/18 (com as alterações da Portaria n. 41/19) ao novo rol de

produtos categorizados como de uso permitido. 

E,  dentro  deste  contexto,  após  realizar-se  uma  análise  dos

pontos que aqui nos interessam, não se identificou aparentes pontos conflitantes que

justificassem a não aplicação da norma prevista  pela  Portaria  COLOG n.  56/18.

Logo, ao menos em princípio, pode-se concluir que todas as miras telescópicas de

uso  permitido  teriam  passado  a  estar  dispensadas  de  registro  perante  o  órgão

competente. Consequentemente, especificamente no que diz respeito à ausência de

registro, não seria mais possível admitir-se qualquer adequação típica aos artigos 12

e 14 do Estatuto desses acessórios15. 

14 Art.  2º §1º Ficam isentas de registro: II  – as pessoas físicas, quando utilizarem: a) armas de
pressão;  b)  fogos  de  artifício;  ou  b)  acessórios  de  arma,  do  tipo dispositivo de  pontaria
considerado de uso permitido.

15 Apesar  desta  conclusão,  verificou-se  que  em recente  julgado  do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio
Grande do Sul reconheceu-se a possibilidade de adequação típica em sentido contrário ao ora
interpretado. Até onde se notou, porém, na ocasião, não teriam sido integralmente enfrentados os
aspectos técnicos presentes na Portaria do COLOG relacionados à dispensabilidade do registro.
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De  toda  forma  é  sempre  necessário  salientar  que,

normativamente, as consultas efetuadas por este Centro de Apoio têm como escopo

a  mera  indicação  de  possíveis  providências  a  serem  tomadas.  Esta  forma  de

atuação busca o intransigente respeito à independência funcional dos Consulentes.

Nesse sentido é que se fornece o presente material, para o fim

de subsidiar a Promotoria provocante.

Curitiba, 29 de maio de 2020. 

Equipe do Centro de Apoio das Promotorias 

Criminais, do Júri e de Execuções Penais

Neste sentido, cf. TJRS, Quarta Câmera Criminal. Apelação Criminal, Nº 70079873014, Relator:
Newton Brasil  de Leão, Julgado em: 10-10-2019;  TJRS, Quarta Câmera Criminal,  Apelação
Criminal, Nº 70081174542, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em: 12-09-
2019.
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