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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

1VAFAZPUB
1ª Vara da Fazenda Pública do DF

 0713015-93.2018.8.07.0001Número do processo:

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)Classe judicial:

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO
FEDERAL

RÉU: FORJAS TAURUS SA

SENTENÇA

 

 

 

Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
 em face da empresa  , para a condenação desta por danos materiais(MPDFT) FORJAS TAURUS S/A

causados ao Distrito Federal (DF) e danos morais coletivos, bem como o pedido de suspensão temporária
de participação em licitação, por ter, segundo a inicial, entregue à Administração armas inservíveis ao uso
policial em razão do risco de realizarem disparos acidentais e das inúmeras outras falhas relacionadas ao
uso deste armamento.

O autor indica que as 750 (setecentos e cinquenta) armas foram entregues à Polícia Civil do DF em
decorrência do contrato nº 42/2014 (processo administrativo nº 052.000.751/2013), cujo montante total de
recursos financeiros da contratação foi de R$ 1.613.975,50 (um milhão seiscentos e treze mil novecentos
e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).  

Informa que a PCDF realizou  visita técnica na sede da empresa requerida oportunidade em que elegeu os
modelos e a quantidade das pistolas necessárias à corporação. O processo administrativo seguiu com a
autorização da contratação direta da empresa Forjas Taurus S/A por inexigibilidade de licitação. Foram
emitidas as notas de empenho e, em 09 de maio de 2014, o Contrato nº 42/2014 foi assinado pelo então
Diretor-Geral da PCDF e pelos representantes legais da FORJAS TAURUS S/A, à época, EDUARDO
FELDMANN COSTA e EDUARDO ERMIDA MORETTI.

Noticia que as 750 (setecentos e cinquenta) pistolas calibre .40 S&W foram quitadas pela Nota Fiscal  nº
132388 e os conjuntos de carregadores das pistolas pela Nota Fiscal nº 145417. 

Aduz que as pistolas de calibre .40 S&W produzidas pela empresa (de quatro modelos diferentes: a PT
100, a PT 24/7 PRO DS, training e a PT 640 DA/AS) não estavam dotadas de sistema de segurança contra
disparos acidentais, conforme vários exemplares examinados pelo Instituto de Criminalística, bem como
foi constatado um alto percentual de defeitos de funcionamento, os quais evidenciam que elas são
efetivamente imprestáveis para o emprego policial. 
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Sustenta que a empresa FORJAS TAURUS S/A estipulou que as armas de fogo que vendeu para a PCDF
estavam providas de um sistema de segurança contra disparos acidentais apenas como subterfúgio para
assegurá-la de vantagem comercial.

Descreve a realização de vários testes com as armas, cita que os defeitos já tinham sido identificados em
outras corporações como a Polícia Militar do DF (PMDF), em outras Unidade Federativas e também
internacionalmente, com a abertura de processos judiciais e administrativos contra a requerida.

Assinala que expediu o TERMO DE RECOMENDAÇÃO CONJUNTA nº 1/2018 exortando a Direção da
Corporação a promover o recolhimento de todas as armas de fogo abrangidas pelo contrato nº 42/2014 e a
apresentar um cronograma para a retirada desses equipamentos no prazo máximo de 9 meses. 

Requer em antecipação de tutela a "realização de bloqueio de R$ 11.656.223,90 (onze milhões, seiscentos
e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais e noventa centavos) nas contas bancárias da FORJAS
TAURUS S/A por meio do sistema BACEN-JUD com transferência do numerário para conta judicial

. No mérito, a procedência dos pedidos para condenar a requerida,  : vinculada ao presente feito" in verbis

a) ao pagamento de quantia certa no valor de R$ 1.656.223,90 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis
mil, duzentos e vinte e três reais e noventa centavos), correspondente ao valor das armas de fogo
defeituosas do contrato nº 42/2014, a ser atualizado, a título de ressarcimento integral do dano material
causado ao Distrito Federal;

b)  ao pagamento de quantia certa no valor de R$ 10 milhões, em virtude do dano moral coletivo
provocado;

c) à suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a Administração pelo prazo
de dois anos, em virtude da sua incapacidade técnica e ética. 

Em amparo a sua tese fez considerações de direito, colacionou doutrina e jurisprudência e juntou farta
documentação.

O feito foi originariamente distribuído à 8ª Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela
antecipada - ID n. 17120278.  

A parte autora agravou - AGI n. 0707775-29.2018.8.07.0000 - tendo a decisão sido mantida, conforme
documento de ID n. 31604578. 

Citada, a ré aventou preliminar de ilegitimidade ativa do MPDFT e ausência do interesse de agir. No
mérito, defendeu que cumpriu os termos do Contrato nº 42/2014, sendo que a ocorrência de problemas
técnicos pontuais e isolados por si só não constitui descumprimento contratual passível de aplicação de
sanções legais ou contratuais, e eventual substituição de armamentos julgados defeituosos dependeria da
comprovação de imperfeições no equipamento. Disse que dotou todas as suas pistolas de um mecanismo
de segurança, conforme exigências das normas do Exército. Teceu esclarecimentos acerca das tratativas
que estavam em andamento com a Polícia Civil. Pugnou pela improcedência dos pedidos (ID n.
18840833), juntando documentos. 

O Distrito Federal ingressou no polo ativo como litisconsorte - ID n. 20273995.  

Decisão da 8ª Vara Cível de Brasília de ID n. 20433353 declinou da competência em razão do ingresso do
Distrito Federal nos autos. Pelo ID n. 23669176 os autos foram recebidos e ratificados os atos processuais
praticados.  

Réplicas apresentadas pelos ID’s n. 22963211 e 22963707. 

Intimados para especificação de provas, apenas o Ministério Público pediu a produção de prova oral (ID
n. 24351184). 
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Decisão saneadora pelo ID n. 25864338 em que se afastou a preliminar de ilegitimidade do MPDFT e
restou deferido o pedido de produção de prova oral.  

Audiências realizadas pelos IDs n. 34554398 e 38675757. 

Em decisão de ID n. 51632872 deferiu pedido do Distrito Federal para que o armamento adquirido por
meio do Contrato nº 42/2014 (100 do modelo PT 100 PLUS, 250 do modelo PT 24/7 PRO DS; e 400 do
modelo PT 640 SA/DA) seja excluído da dotação material da PCDF e, em consequência, desconsiderado
para fins de qualquer limite legal ou regulamentar exigido pelo Exército Brasileiro, com a finalidade de
permitir a aquisição de novo acerco bélico pela corporação.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais a saber: o MPDFT pelo ID n. 57157055, o
Distrito Federal pelo ID n. 59962185 e a empresa requerida pelo ID n. 64768246.

Os autos vieram conclusos para sentença. 

É o relatório.

Passo a fundamentar e a decidir. 

Inicio pela questão preliminar pendente de apreciação pelo Juízo. 

DA PRELIMINAR 

Em decisão saneadora de ID n. 25864338 restou afastada a preliminar de ilegitimidade ativa do MPDFT,
sem que houvesse a interposição de recurso. 

Analiso, agora, a preliminar de ausência de interesse de agir também suscitada em contestação. 

A Constituição da República prevê, em seu art. 129, inciso III, que é função institucional do Ministério
Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Já o inciso VII traz como função institucional
o controle externo da atividade policial.

No caso, verifica-se que a preliminar de ausência de interesse de agir é intrínseca a questão da
legitimidade ativa do Ministério Público, principalmente por ter atuado em todas as esferas judiciais
(penal e cível), bem como dentro do seu âmbito de atuação institucional, qual seja com a abertura de
inquérito civil, celebração de termo de ajustamento de conduta com a empresa ré, tratativas
administrativas, como a expedição de termo de recomendação conjunta direcionado a autoridade policial
no tocante ao recolhimento das armas e outros.  

Aliás, os argumentos da ré já foram afastados por esse Juízo, conforme decisão de ID n. 25864338, na
qual restou consignado que “o Ministério público possui legitimidade para promover demanda que busca

. resguardar o patrimônio público, no caso, o suposto fornecimento de bens inservíveis à Administração"

Desse modo, o interesse de agir decorre justamente da perspectiva de obtenção de provimento judicial
reparatório aos interesses que o autor está vocacionado a proteger, bem como se confunde com o próprio
mérito da demanda.  

Por fim, nota-se que nesse campo estaria presente a discussão acerca da inexistência de relação de
consumo entre autor - MPDFT - e a empresa ré. 

Ocorre que o Distrito Federal passou a compor a lide no polo ativo e adoto como razão de decidir trecho
do voto da Des. Relatora Maria Ivatônia, ao analisar o Recurso em Sentido Estrito, nos autos ação penal
que trata das imputações penais correlatas à presente demanda, n. 2018.01.1.014425-2, que assim dispôs:  
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"Frise-se que a questão da alegada vulnerabilidade do Distrito Federal frente à Forja Taurus S/A, que
fundamentou a tipificação dos fatos imputados aos denunciados nos crimes previstos no art. 7º, incisos
VII e IX c/c art.11 da Lei 8.137/90, ao menos em sede da presente análise perfunctória, encontra-se
atendida. 

Conforme bem posto pelo juízo a quo, de fato, não há dúvidas de que o Estado, nos contratos
administrativos que celebra, pode assumir a condição de consumidor, conforme previsto no art. 2º, caput
do CDC, ao adquirir produtos e serviços como destinatário final fático e econômico. 

E assim também o seria caso adotada a conhecida teoria finalista mitigada, consagrada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a aplicação da legislação consumerista
em proteção à parte que ostente vulnerabilidade suficiente para colocá-la em posição de desvantagem
frente ao fornecedor. 

No caso, tenho que o Distrito Federal, à primeira vista, assume a condição de consumidor por se
apresentar tecnicamente vulnerável em relação à Forja Taurus S/A, haja vista que, não obstante a
existência de órgão especializado em perícias sobre armamentos e balística no âmbito da própria Polícia
Civil do DF, certo que o ente federativo não detém qualquer controle sobre os projetos de criação,
desenvolvimento e fabricação dos diferentes armamentos comercializados pela pessoa jurídica,
competência atribuída ao Exército Brasileiro por força do Decreto 3.665/2000. 

Ora, ainda que se admita que o Instituto de Criminalística da Polícia Civil detenha a expertise necessária
e suficiente para atestar, em exames próprios às instruções forenses e processuais, a prestabilidade e
qualidade de armas de fogo, desarrazoada seria a conclusão de que tal mister serviria à averiguação de
toda e qualquer arma adquirida pelas forças policiais para o desempenho de suas funções precípuas de
segurança, o que não é o caso. 

Inclusive, pelo que se vê, há indícios de que o Exército Brasileiro, teria constatado desautorizadas
modificações nos armamentos comercializados em comparação aos protótipos anteriormente aprovados,
o que levou a decretação de medidas acautelatórias contra a fornecedora, tais como a apreensão, a
vedação de comercialização e a suspensão da produção de pistolas modelo 24/7, calibre .40 S&W, de
mesma espécie àquelas adquiridas pela Polícia Civil do Distrito Federal." 

 

Assim, afasto a preliminar de ausência do interesse de agir.  

DO MÉRITO 

Afastadas as preliminares, sem prejudicial de mérito arguida, bem como encerrada a fase postulatória com
a produção das provas requeridas pelas partes e submetidas ao contraditório posterior, com a apresentação
de alegações finais no prazo legal. Imperativo, pois, o exame do mérito, na forma do art. 366 do Código
de Processo Civil (CPC).  

Como já salientado, a questão fática controvertida diz respeito à existência de vícios de segurança nas
armas fornecidas pela ré no âmbito do contrato nº 42/2014, bem como se tais vícios são originários da
fabricação ou na inadequada manutenção. Já as questões de direito dependem da confirmação dos vícios
nas armas relatados na inicial e são as seguintes: (i) a ré deve ressarcir os valores desembolsados para
aquisição de todas as armas do contrato; e (ii) o fornecimento de armas com vícios de segurança resulta
em danos morais coletivos. 

Pois bem.  
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O Contrato nº 42/2014 (ID n. 17270027, p. 2/9) foi celebrado entre a PCDF e a empresa ré, obedecendo
os termos do Projeto Básico (ID n. 17269742, p. 16/19), da proposta da empresa (ID n. 17269742, p.
20/23), da autorização e da justificativa de inexigibilidade de licitação (ID n. 17270022, p. 12), baseada
no art. 25, inciso I c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21/6/1993, conforme
cláusula segunda.   

As armas foram entregues, conforme Despacho de ID n. 17270052, p. 5, bem como houve a quitação do
preço ajustado. A listagem das armas está juntada pelo documento de ID n. 17270052, p. 6/25 e de ID n.
17270062,  p. 1/20 e 22/27. 

DOS LIMITES DO CONTRATO - SEGURANÇA DAS ARMAS 

A PCDF adquiriu 750 (setencentos e cinquenta) pistolas TAURUS de calibre .40 S&W, de três modelos
diferentes, sendo 250 unidades da pistola PT 24/7 PRO DS; 100 unidades para o modelo PT 100 PLUS e
400 unidades para o modelo PT 640 SA/DA. 

A requerida sustentou que teria adimplido todas as obrigações contratuais assumidas perante a PCDF por
meio do contrato nº 42/2014. Nesse sentido, teria realizado a entrega das pistolas dentro do prazo
contratual e prestando garantia contratual sempre que requisitada.

Não obstante o fato de ter entregue as armas de fogo no prazo contratual, a tese exposta na inicial não é
exatamente sobre isso, mas sim o fato de as pistolas não terem sido providas com sistema de segurança
confiável contra disparos acidentais, como previsto em contrato, segundo os autores.  

Com a farta documentação carreada aos autos é possível perceber que as armas fornecidas pela empresa
ré, anteriormente ao contrato entabulado e em decorrência dele, foram objeto de queixas e de perícias
isoladas devido aos disparos acidentais e outras falhas apontadas por quem as utilizou. 

Nota-se que o objeto do contrato (cláusula terceira - ID nº 17270027, p. 2) dispõe que passa a integrar o
termo a proposta da empresa e o projeto básico. Sobre os dispositivos de segurança deve-se recorrer à
proposta comercial da empresa ré (ID n. 17269742, p. 20/23), sendo que para cada pistola há descrição
específica dos itens de segurança, vejamos:

- Modelo PT100 Plus, com mira de trítio - "sistema de segurança contra disparos acidentais, trava
 e posição meia monta, trava de percussor, (...) ferrolhomanual e ambidestra com desarmador de cão

aberto após o último disparo (...)" (grifos no original)

- Modelo PT640 SA/DA - "sistema de segurança contra disparos acidentais, trava de percussor, trava de
gatilho e  , indicador de cartucho na câmara, (...) ferrolho aberto após o últimotrava manual externa

" disparo (...) (grifos no original)

- Modelo PT24/7 PRO DS - "sistema de segurança contra disparos acidentais, trava de percussor, trava
de gatilho e trava manual externa ambidestra com desarmador do percussor e  indicador de cartucho na

" câmara, (...) ferrolho aberto após o último disparo (...) (grifos no original)

O MPDFT indicou que no site da empresa requerida consta a informação que permite inferir a ideia
equivocada e inaceitável de que qualquer arma de fogo que caia ao chão pode disparar (imagem constante
- ID n. 17050265, p. 10). Dessa maneira, afirma a parte autora que a inserção da informação a respeito da
presença de um SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS, sem qualquer tipo
de ressalva na proposta comercial, leva à conclusão lógica e jurídica de que a empresa estava assegurando
que os seus equipamentos, independentemente de qualquer condição externa, não estariam sujeitos a esse
tipo de evento.

Em sua defesa a empresa esclarece que o alerta mencionado pelo MPDFT constante no site da Taurus não
contradiz o convencionado por essa e a PCDF no âmbito do Contrato nº 42/2014, tampouco se trata de
informação nova e que já não fosse do conhecimento da referida Instituição. 
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Alega que suas armas estão dotadas de sistema de segurança nos termos da Portaria nº 07 DLOG, de
28.04.2006, conforme trechos da contestação a seguir transcritos: 

 

"105. Como consta na proposta comercial DVN nº 516/13 da Taurus à PCDF, as armas fornecidas
possuem um sistema de segurança, composto por diversas peças, destinado a evitar a ocorrência de tiro
acidental por queda, sistema esse testado e aprovado pelo Exército Brasileiro em atenção às determinadas
condições estabelecidas pelas normas técnicas aplicáveis. 

106. Os mecanismos de segurança das pistolas devem atender no mínimo aos requisitos estabelecidos nos
testes da Norma do Exército Brasileiro – NEB/T E-267A, para Protótipo de Arma de Fogo (revólver e
pistola), aprovada conforme Boletim n. 148, de 17/08/11 – CTEx e homologada através da Portaria no
049, de 30/11/11, do DCT (doc. 6). Esta Norma é empregada pelo Centro de Avaliações do Exército –
CAEx (antigo Campo de Provas da Marambaia), para a avaliação e aprovação dos protótipos de um novo
modelo de pistola, visando a autorização para a fabricação e comercialização desse novo modelo, por
indústrias nacionais. Esta norma deve ser aplicada quando da realização de testes e exames periciais em
pistola de fabricação nacional, para verificar sua adequação em relação ao protótipo aprovado.  

107. A Taurus dotou todas as suas pistolas de um mecanismo de segurança para, desde que esse
mecanismo esteja acionado, impedir a ocorrência de tiro acidental, por queda, dentro dos critérios
estabelecidos em tal Norma. Não é por outro motivo que a Taurus possui autorização para fabricação
desse equipamento.  

108. Fundamentalmente tal Norma, que traz critérios similares a normas internacionais sobre o tema,
prevê que nos testes dos mecanismos de segurança das pistolas, com simulações de queda em vários
ângulos realizados em uma manta de um específico tipo de borracha com certo grau de dureza, a pistola
não pode disparar por uma queda de altura de até 1,20 m do solo. 

123. Nessas circunstâncias é que os fabricantes de armas de fogo procuram alertar em seus manuais sobre
os riscos, bem como sobre os cuidados que se deve ter no uso e manutenção do produto. A Taurus não é
exceção.  

124. Como mencionado pelo próprio MPDFT, ao apontar informações veiculadas pela Taurus em seu site
na internet, a Taurus faz diversos alertas relacionados aos dispositivos de segurança. Nesse sentido,
grandes empresas como Glock, Sig Sauer, Walther, HK, Patriot Ordnance Factory Inc. (POF-USA),
Ceska Zbrojovka (CZ) trazem em seus manuais (doc. 10) alertas sobre os riscos que uma arma pode gerar
se mal utilizada. Alguns desses manuais preveem expressamente que a arma pode disparar
involuntariamente em caso de queda." (ID n. 18840833, p. 36/37, 41)

 

De modo a comprovar que o acervo bélico, objeto do contrato desta ação, não tem as condições de
segurança necessárias para a atividade policial e/ou uso por particular, foram juntados ao feito cópia do
processo administrativo  nº 052.000.751/2013, do inquérito civil  nº 08190.055967/16-18, reportagens
veiculadas em vários tipos de mídia, estudo de caso de outros Estados, bem como cópia de algumas peças
processuais em que figura como parte a empresa ré em outros juízos.

Porém, analisar-se-á, na apreciação do mérito, apenas as provas correlatas com o armamento originário do
Contrato n. 42/2014.

Feitas as considerações acima, passo a análise das provas juntadas ao feito. 

DOS LAUDOS PERICIAIS
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Segundo o MPDFT, a Taurus teria descumprido o Contrato nº 42/2014 ao entregar à PCDF pistolas que
não atenderiam às especificações contratuais, visto que elas são desprovidas do mecanismo de segurança
contra disparo acidentais. 

Para comprovar a alegação, fundamentou com a juntada do conjunto probatório colhido nos autos do
Inquérito Civil Público nº 08190.055967/16-18, instaurado pelo MPDFT em 03.11.2016, em decorrência
inicialmente de notícia de fato apresentada pelo policial civil Luciano Gomes Vieira.  

Além disso, foram juntados (i) laudos do Instituto de criminalística do Distrito Federal e ofícios referentes
a pistolas fornecidas no referido contrato; (ii) laudos periciais produzidos pela PCDF em armas fornecidas
pela Taurus antes desse contrato; e (iii) ocorrências policiais registradas no Distrito Federal e
outras Federações. 

Quanto ao Contrato nº 42/2014 os documentos de prova são:

a) laudos periciais produzidos pelo Instituto de Criminalística da PCDF referente as armas adquiridas
no contrato n. 42/2014

a.1) LAUDO PERICIAL nº 1585/2016 (ID n. 17048974, p. 68/79), o Instituto de Criminalística teve a
oportunidade de analisar 12 das 250 pistolas TAURUS, modelo PT 24/7 PRO DS adquiridas pelo referido
contrato, com os seguintes números: 01 – SGZ59366, 02 – SGZ59370, 03 – SGZ59376, 04 – SGZ59379,
05 – SGZ59461, 06 – SGZ59464, 07 – SGZ59467, 08 – SHM72160, 09 – SHM73365, 10 – SHM73368,
11 – SHM75872, 12 – SHM77013. Na ocasião, então, foram realizados os testes de eficiência, de ação de
ferrolho, de ejeção, dos elementos de segurança, do carregador, de força de tração do gatilho e,
finalmente, de segurança de queda. 

A conclusão do laudo encontra-se nas p. 77/78 do documento acima indicado, excetuando que alguns
testes não foram realizados com a arma nº 11, de série SHM75872 e que nos testes de queda dez armas
apresentaram baixa confiabilidade por movimentação da trava de segurança e/ou deslocamento do
percutor, porém tais situações não representam uma falha completa no aspecto de segurança. 

a.2) LAUDO PERICIAL nº 24140/15 - IC (ID n. 17048952, p. 61/68) indicou que a arma de modelo PT
24/7 PRO DS, número de série SGZ59443 não tinha qualquer alteração. 

a.3) LAUDO PERICIAL nº 24142/15 (ID n. 17048952, p. 74), indicando a deterioração prematura da
estrutura de outro exemplar. Realmente, no exame realizado no dia 05 de maio de 2015 na pistola de
número de série SGZ59456, os peritos constataram que houve “envelhecimento precoce da estrutura da
arma (enferrujada)”. 

a.4) LAUDO PERICIAL nº 33577/2015 (ID n. 17048974, p. 28/30), examinou a arma modelo PT 100P,
número de série SHS63130, concluindo que a arma estava quebrada. Pelo ofício de ID n. 17048974, p. 31,
verificou-se que a arma foi consertada pela empresa e devolvida em perfeitas condições dentro do prazo
de garantia.  

a.5)  LAUDO PERICIAL nº 11361/2016 (ID n. 17048974, p. 82/87), que revelou desconformidades em
outro modelo de pistola, a PT 100. Com efeito, após submeter a pistola TAURUS PT 100, número de
série SHS 63067, a exames periciais no dia 27 de maio de 2017, para aferir suas condições de
funcionamento, os peritos concluíram que “o cano desta arma foi fabricado com pino de trava do
mergulhador fora da posição correta”, identificando, portanto, defeito na fabricação do equipamento, que
poderia seguramente acarretar falha de funcionamento numa possível situação real de rua.

a.6) LAUDO PERICIAL nº 33577/2015 (ID n 17048974, p. 28) que assinalou que a arma de fogo modelo
PT 100, calibre .40 S&W, número de série SHS63130,  era dotada de sistema de segurança acionado por
alavanca ambidestra, mas a parte direita dessa alavanca apresentava-se quebrada, com perda de material. 
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a.7) LAUDO PERICIAL nº 36734/2016 (ID n 17049045, p. 60/61) examinou a arma modelo PT 640
PRO, número de série SHM80860, concluindo que a arma estava em perfeitas condições de uso. 

  b)  Ofício emitido pela Divisão de Controle de Armas, Munições e Explosivos (“DAME”) da PCDF

O ofício nº 185/2015-DAME (ID n. 17269271, p. 15), indica que 7 pistolas objeto do contrato foram
encaminhadas ao representante da empresa TAURUS em Brasília, por terem apresentado defeito (pane).
As referidas armas são as seguintes: pistolas marca TAURUS, modelo 24/7, calibre .40 S&W, números de
série SGZ59437, SGZ59459, SGZ59471, e pistolas marca TAURUS, modelo 640, calibre .40 S&W,
números de série SGZ66109, SGZ69086, SGZ69105 e SGZ69118. 

Já o Ofício nº 316/2016-DAME (ID n. 17269271) encaminha duas pistolas para o representante da
empresa TAURUS em Brasília, por terem apresentado defeito. As referidas armas são pistolas marca
TAURUS, modelo 24/7, calibre .40 S&W, número de série SHM75872,  e pistola marca TAURUS,
modelo PT100, calibre .40, número de série SHS63130.

c) 1 Listagem preparada pelo DAME a respeito de armas consideradas inservíveis a este órgão

Em adição a todas essas irregularidades, deve-se ressaltar ainda que há uma listagem de armas de fogo
objeto do contrato nº 42/2014, que foi elaborada pela DAME, com status de “INSERVÍVEL”. Constam
desse rol pistolas marca TAURUS, modelo PT 24/7 PRO DS, calibre .40 S&W, números de série
SGY38205, SGZ59406, SGZ59416, SGZ59456, SHM75880, SHM77015 e SHM88179; e modelo PT 640
SA/DA, calibre .40 S&W, número de série SGZ69105. 

Os demais laudos juntados ao feito são oriundos de outros processos, bem como analisaram armas
similares daquelas disponibilizadas à PCDF, porém com período de fabricação anterior, dentro de outros
contratos.

Além das armas periciadas, as demais pistolas adquiridas por meio do Contrato de n. 42/2014 foram
recolhidas, estando atualmente armazenadas na DAME/PCDF,  após Termo de Recomendação Conjunta
nº 01/2018, expedido pelo Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial - NCAP e
pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social à Diretoria-Geral da Polícia Civil do
Distrito Federal, conforme IDs n. 17049243 e 48079929. 

DA PROVA ORAL

Em audiência de instrução realizada em 16/5/2019 foram colhidos os depoimentos de ÁLVARO LUIZ
SANDIVO SANCHES ALMEIDA, CARLOS VIEIRA ZARDO, LUIZ GASPAR RIBAS MARIZ,
PATRÍCIO JUNIOR DE OLIVEIRA e PAULO RENATO ALVARENGA FAYÃO - ID n. 34554398.

Transcrevo abaixo os depoimentos LUIZ GASPAR RIBAS MARIZ e PAULO RENATO ALVARENGA
FAYÃO, agentes da PCDF, respectivamente constantes no ID n. 34554398, p. 7/8 e p. 11/12:

"que é agente de polícia da PCDF." Dada palavra ao MPDFT, respondeu: que é lotada na DOE –
Divisão de Operações Especiais; que ingressou na PCDF no ano de 2006; que na DOE está desde 2008;
que é instrutor de armamento e tiro na Escola Superior da PCDF (antiga Academia de Polícia); que é
chefe da seção de instrução, e lotado há 5 anos; que essa seção é uma área dentro da DOE; que conhece
todas as armas que são utilizadas no âmbito da PCDF (PT100, PT101, PT24/7, PT940, PT640 e outros);
que todos esses modelos são da fabricante Taurus; que a única exceção são algumas pistolas da Glock e
que estão disponíveis apenas para membros do DEPATE (Departamento de Atividades Especiais); que a
maioria das armas são da Taurus em razão da legislação; que há restrição de importação quando há
modelos similares no mercado nacional; que, segundo a experiência do depoente, entende que há
deficiências no armamento da Taurus; que faz uma distinção entre incidentes de tiro, que envolvem panes
ou mau funcionamento, disparo acidental ou involuntário, e desde que não haja dano, das hipóteses de
acidentes (quando há dano a pessoa ou a bem material); que incidentes de tiro ocorrem rotineiramente,
variando entre falha no armamento, na munição ou do operador; que esses tipos de casos não são
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registrados; que apenas são registrados os casos em que há danos (acidentes); que esclarece que
eventual disparo acidental, se não há dano ou lesão corporal a alguém, é classificado como incidente;
que não se recorda, no âmbito do stand de tiros, de ocorrências de disparo acidental por queda da arma;
que tomou conhecimento de forma indireta de disparos por queda de arma; que do ponto de vista técnico,
o depoente entende que é inaceitável o disparo de arma sem o acionamento do gatilho; que também é
considerada falha grave se o operador aciona o gatilho e não dispara; que em qualquer uma das falhas
apontadas, coloca-se em risco a vida do policial e de terceiros; que nunca presenciou e não tem
conhecimento de ocorrência de acionamento da tecla do gatilho e não haver disparo ou de não haver o
acionamento da tecla do gatilho e haver disparo por falha da pistola Glock; que, atualmente, as polícias
estão conseguindo comprar pistolas importadas no caso de grupos especiais, porque a legislação permite
a aquisição de armamento importado nessa hipótese; que a corporação da Polícia Federal inteira utiliza
armas Glock, há alguns anos; que alguns grupos de Polícias Legislativas também estão utilizando o
armamento importado; que entende que a Glock vem sendo adquirida em virtude de apresentarem uma
melhor qualidade, e custo parelho; que esclarece que não só a fabricante Glock, mas outras também,
como a SIGSAUER; que já conversou com colegas da corporação que tiveram casos de disparo
acidental, mas não se lesionaram; que existe um receio entre seus colegas de corporação de deixar a
pistola Taurus cair; que existe, na atividade policial, um receio sobre a confiabilidade no funcionamento
da pistola Taurus; que não sabe informar à respeito de ressalvas da fabricante sobre a possibilidade de
disparos acidentais pela queda; que as pistolas Taurus têm sistema de segurança, sendo um de
acionamento manual e outro sistema interno que é liberado quando se aciona o gatilho; que não é
esperado que ocorra disparo com a queda da pistola, independentemente do acionamento da trava
manual.” Em sequência, dada palavra ao Distrito Federal, respondeu: “que o depoente, antes mesmo
da PCDF disponibilizar, adquiriu uma pistola Glock para seu trabalho, em substituição à pistola Taurus;
que outros colegas também adquiriram pistolas importadas para utilizar no seu trabalho, em substituição
à pistola Taurus.” Por fim, dada palavra à requerida FORJAS TAURUS S/A, respondeu: “que não
participou, de nenhuma forma, da execução do contrato nº 42/2014; que a compra da Glock pelo
DEPATE aconteceu por volta de 2017; que foram adquiridas 200 pistolas Glock; que acredita que são,
por volta, de 4000 pistolas Taurus, contando todos os modelos; que como há maior número de pistolas
Taurus é estatisticamente mais provável que possam ocorrer incidentes com estas pistolas em relação às
pistolas Glock; que essa analise deve ser realizada proporcionalmente; que não sabe precisar detalhes
sobre as normas técnicas aplicadas à segurança de pistolas; que os policiais recebem treinamento básico
de manuseio e manutenção da pistola; que cada policial que tem a arma acautelada, tem a
responsabilidade de realizar a manutenção da pistola; que não sabe dizer se o policial, ao querer trocar
a pistola, também recebe orientação de manutenção dessa nova pistola; que o policial recebe
treinamento no curso de formação de ingresso e, depois, nos cursos de progressão; que esses
treinamentos são obrigatórios; que não existe um padrão da quantidade de tiros disparada por policial
no curso de formação; que acredita que sejam cerca de 200 tiros disparados no curso de formação; que
200 tiros é o mínimo necessário, segundo entende o depoente, mas que no padrão brasileiro acaba sendo
uma quantidade boa; que no padrão americano o treinamento envolve uma quantidade muito maior que
200 tiros; que, para curso de formação, a orientação é de que é obrigatória a utilização da trava
manual; que, para os cursos de progressão, essa orientação não é obrigatório; que na atividade rotineira
do policial orientar que mantivesse a arma travada exigiria um movimento a mais para efetuar o disparo
e, por isso, não existe uma padronização na conduta do policial, quanto ao uso da trava manual.” 

“que é Delegado da PCDF; que está na PCDF desde 2006, mas, como Delegado, desde 2010.” Dada
palavra ao MPDFT, respondeu: “que no ano de 2017 assumiu a Direção interina da Divisão de
Controle de Armas e Explosivos da PCDF; que quando assumiu já estava disponível um documento
(dossiê) que envolvia os acidentes e incidentes que tivessem relacionados às armas Taurus; que até então
o documento estava sobrestado; que no dossiê foram juntadas diversas ocorrências de incidentes e
acidentes (com ou sem vítimas), com os respectivos laudos; que dentre essas ocorrências, destacava-se
uma ocorrência de 2015 de uma arma de uma policial civil que, após a queda no vestiário da 4ª
Delegacia de Polícia, ocorreu um disparo sem o acionamento voluntário da tecla do gatilho; que no
acionamento voluntário o operador aciona o gatilho; que esclarece, então, que sem o acionamento
voluntário quer dizer sem força humana; que foi a partir dessa ocorrência que o instituto de
criminalística passou a realizar os testes de queda em um chão de concreto, e não seguindo o que está
disposto na norma ‘NIJ’; que a norma NIJ exige que o teste seja feito em um chão de borracha, com uma
determinada espessura e densidade (dureza); que a partir desse laudo a PCDF resolveu pegar, por
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amostragem, 25 armas Taurus, modelo 24/7, do contrato 2004/2005, para submeter ao teste de queda
também em piso de concreto; que dessas 25 armas que foram testadas, houve conclusão dos peritos
indicado que 10 delas eram de baixa confiabilidade, sendo que em 3 dessas 10 armas houve efetiva
detonação da espoleta, e em 7 delas houve a marcação da espoleta (o percurtor chegou a ‘beliscar’ a
espoleta); que, segundo o perito, essa marcação representava perigo de segurança, de efetivamente
ocorrer um disparo; que, posteriormente, foram encaminhadas outras 12 armas do lote do contrato
42/2014 para perícia; que dessas 12 armas, salvo engano, 10 armas foram consideradas de baixa
confiabilidade, seja pela movimentação da trava de segurança, seja pela movimentação do percurtor;
que com a conclusão do teste em chão de concreto, refizeram os exames de ocorrências anteriores
utilizando, também, o teste do chão de concreto; que no teste da arma que envolvia a ocorrência com o
policial LUCIANO, refeito o teste de queda em piso de concreto, a conclusão foi de que houve o
acionamento do gatilho por inércia; que diante desses testes realizados, a Taurus encaminhou ofício à
PCDF informando que os testes não seguiam os padrões internacionais para pistolas automáticas e do
Exército Brasileiro; que a partir de então iniciaram tratativas entre a Taurus e a PCDF para a
realização de manutenção preventiva das pistolas, mas elas não evoluíram; que foram sobrestadas as
tratativas acerca dessas manutenções em razão de uma discussão jurídica sobre a forma que se daria o
recall; que não foi implementado o recall, pelo que entende o depoente, porque não houve o
reconhecimento de falhas pela Taurus no seu armamento; que não se recorda do número de ocorrências
policiais que envolvem incidentes ou acidentes com pistolas Taurus; que após a divulgação dos laudos
periciais houve uma movimentação, inclusive por parte do Sindicato, para que as armas fossem
retiradas; que não teve contato com vítimas de disparos acidentais das armas Taurus; que teve
conhecimento da inspeção realizada pelo Exército Brasileiro na fábrica da Taurus (não se recordando o
ano em que ocorreu), em que foi determinada a suspensão de fabricação do modelo 24/7; que o MPF de
Sergipe, e a Procuradoria do Estado de Goiás, também ajuizaram ação contra a Taurus; que sabe dizer
que houve uma ação nos EUA contra a empresa Taurus em que houve um acordo anterior à propositura
da demanda; que não tem conhecimento da existência de associação de vítimas das armas Taurus; que as
armas do contrato nº 42/2014 foram tiradas de circulação, mas não sabe dizer qual a localização atual
em que as armas permanecem; que não tem conhecimento de reposição dessas armas recolhidas.” Em
sequência, dada palavra ao Distrito Federal, respondeu: “que, ultimamente, é muito comum que
policiais comprem armas de outras marcas, porque entendem que são de melhor qualidade.” Por fim,
dada palavra à requerida FORJAS TAURUS S/A, respondeu: “que, indagado sobre a metodologia
de queda utilizada nos testes, o depoente esclarece que de fato a nova metodologia, utilizando chão de
concreto, foi o fator determinante para a tomada de decisão; que o depoente esclarece que não foi sua
decisão, mas entende que esta foi a razão; que o depoente tem ciência de que os testes com as 25 armas,
que não são objeto do contrato nº 42/2014, estavam compatíveis com as normas técnicas antes utilizadas;
que o depoente tem conhecimento de que a norma NIJ tem aplicação internacional; que não participou
dos testes realizados.” Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo.

Houve realização da segunda audiência em 2/7/2019, com a oitiva da testemunha LUCIANO GOMES
VIEIRA e o informante DOMINGOS TOCCHETO, cujos depoimentos abaixo restam transcritos e
constam no documento de ID n. 38675757, p. 2/4 e 5/9:

“que já litigou contra as FORJAS TAURUS; que esta ação não está mais em curso; que é Policial Civil
desde 2006; que sofreu um acidente com arma da TAURUS em 08/11/2011; que recebeu a arma cerca de
dois anos antes; que o modelo da arma era a 24/7 Police.” Dada palavra ao MPDFT, respondeu: “que
atuou no Departamento de Atividades Especiais – DEAPT, no Instituto de Criminalística de Trânsito e na
2ª DP; que recebeu treinamento de armas de fogo (pistolas) no curso de ingresso e cursos de reciclagem;
que participava também de clubes de tiro e os cursos rotineiros; que a PC/DF fornecia as armas para os
policiais, sendo que a maior parte era modelo 24/7; que acredita que o uso do armamento da TAURUS
se deve em razão da legislação nacional restritiva; que no dia 08/11/2011, chegando em casa, tirou o
coldre da cintura e a arma escorregou do coldre e caiu ao solo; que ao cair a arma disparou; que a arma
caiu de, aproximadamente, 90cm de altura; que o tiro acertou o depoente no peito, abaixo do mamilo
direito; que o tiro transfixou o corpo do depoente e atingiu o teto; que foi socorrido por um vizinho e
levado para o Hospital de Base, onde ficou internado por 6 dias na UTI e mais uns 20 dias em quarto
individual; que passou por diversos procedimentos para tratar o ferimento; que ficou cerca de 100 dias
afastados de suas atividades; que ficou com algumas sequelas como, por exemplo, redução da
capacidade pulmonar, contração involuntária do músculo das costas em virtude do rompimento, e a
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cicatriz; que, a partir do momento que levou o disparo, buscou maiores informações para saber o que
tinha acontecido; que realizou investigações na internet, em diversas línguas e diversos países sobre
armamentos da marca TAURUS e a existência de outras vítimas; que cerca de dois anos depois, tomou
conhecimento de uma outra vítima, que é o Major Bruno, da PM/GO; que ainda teve conhecimento de
outros policiais civis que tiveram problemas com a arma TAURUS, mas que não foram lesionados; que
soube de acidentes anteriores ao seu, inclusive, mas que eram tratados como casos isolados; que,
juntamente com o Major Bruno e o Tenente Castro, ambos policiais militares de GO, chegaram ao
número de 110 vítimas de disparos acidentais com pistolas da TAURUS; que embora tenha procurado,
principalmente pela internet, em outros países e outras línguas, não encontrou casos relacionados a
armas de outras fabricantes; que somente encontrou acidentes registrados nos Estado Unidos com armas
da fabricante TAURUS; que participou de audiência pública no Congresso Nacional sobre os defeitos
dos armamentos, criação de uma possível CPI, discutir a legislação para abertura do mercado de armas
no Brasil e ampliação da concorrência; que o pedido de abertura de CPI foi arquivado, mas há recurso
contra essa decisão; que pela TAURUS participou da audiência DOMINGOS TOCCHETTO, GERALDO
DOMINGOS e o então Vice-Presidente da TAURUS (‘Salesio Nus’); que esclarece que DOMINGOS
TOCCHETTO e GERALDO DOMINGOS estavam defendendo a posição da TAURUS, mas não sabe
dizer se estavam na condição de representantes da empresa; que criou um grupo de Whatsapp com
pessoas que haviam sido vítimas com armas da TAURUS; que dessas pessoas do grupo, 25 participaram
da criação de uma Associação; que as demais não quiseram participar da criação da Associação porque
já tinham advogados ou por outros motivos, como possíveis custos; que o objetivo desta Associação era
ingressar com possível ação coletiva; que os advogados da TAURUS apresentaram uma proposta de
acordo para os membros da Associação, e apenas um dos associados não aderiu; que o acordo firmado
continha cláusulas de sigilo sobre valores de indenização e divulgação sobre o fato, ressalvados atos em
juízo em que as partes comprometem com a verdade; que a via do termo de acordo ficou com o advogado
da Associação, Sr. Walter Moura; que não acompanhou presencialmente a realização dos testes do lote
de armas do contrato nº 42/2014 da PC/DF; que tomou conhecimento do resultado dos testes; que foram
realizadas duas perícias com a arma do depoente, uma utilizando os critérios NIJ e outra no local do
acidente; que o exame de local constatou que houve um disparo de arma de fogo, por queda; que outro
exame de balística foi realizado seguindo as diretrizes da NIJ e não no local do evento; que no exame de
balística não foi constatado disparo nos testes de queda; que esclarece que o teste de queda não foi
realizado no mesmo tipo de piso do local do acidente; que foi realizado um segundo teste em sua arma
em piso de borracha, não havendo disparo, mas com marcação de espoleta; que depois foi realizado um
novo teste (terceiro) utilizando piso de concreto, havendo disparo da arma de fogo em três das quatro
quedas efetuadas e, em uma delas, a marcação da espoleta; que deixa claro que sua arma não era do lote
do contrato nº 42/2014; que dos casos que mencionou acima (110 episódios), nenhum deles ocorreu em
piso de borracha, todos ocorreram em piso rígido (concreto, porcelanato, aço); que dos 110 episódios,
100 foram ocasionados por queda e 10 disparos sem ocorrência de queda e sem acionamento de gatilho
(por motivos diversos).” Em sequência, dada palavra ao Distrito Federal, nada perguntou. Por fim,
dada palavra à requerida FORJAS TAURUS S/A, respondeu: “que a arma do depoente ligada ao
acidente não era nova, já tinha sido utilizada por uma colega; que, no momento da troca, a arma passou
por uma revisão na PC/DF pelo armeiro credenciado; que o ano de fabricação de sua arma era 2006;
que acredita que seu coldre foi encaminhado à perícia; que a arma, após a realização dos testes, foi
acautelada dentro do Instituto de Criminalística para posterior exames; que o primeiro laudo ocorreu
logo após o incidente; que não precisar as datas do segundo e terceiro laudos em relação à arma do
depoente, mas acredita que o segundo ocorreu entre os anos de 2011 e 2015, e o terceiro no ano de
2015; que no próprio sistema de acompanhamento de processos da Polícia Civil consta que sua arma
permanece acautelada no Instituto de Criminalística; que há registro das condições da arma nos laudos;
que não sabe dizer os termos do acordo, mas acredita que a TAURUS não reconhece defeito em suas
armas; que com a celebração do acordo a ação individual do depoente foi encerrada.” 

 “que não mantém vínculo permanente com a TAURUS, mas realiza, esporadicamente, pareceres
técnicos em processos judiciais; que não realizou elaboração de pareceres para outras fabricantes de
armas; que nos casos judiciais oficia como assistente técnico da TAURUS; que é biólogo e advogado, e
exerceu durante 21 anos a função de perito criminalístico do Instituto de Criminalística de Porto
Alegre/RS; que atuava no IC de Porto Alegre na Seção de Balística Forense; que no Brasil as indústrias
de armas submetem os protótipos que pretendem fabricar ao Ministério do Exército; que o Ministério do
Exército possui três normas, a depender do tipo de arma; que no caso de pistolas ele adota NEB nº
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267-A, que é muito semelhante à NIJ (norma americana); que além da NIJ, pode mencionar a norma
SAAME, que é um protocolo adotado por outros fabricantes de pequeno porte, como COLT,
WINCHESTER, BERETA, TAURUS entre outros; que a SAAME é semelhante à NIJ, e quase idêntica à
NEB nº 267-A; que as três normas mencionadas utilizam em seu protocolo testes em queda de piso de
borracha; que tem conhecimento da existência uma norma chamado NATO adotada em países com a
Alemanha, que utilizam testes de queda em piso de concreto e em piso de borracha; que esclarece que
poucos países no mundo adotam essa norma; que as principais fabricantes de arma adotam a SAAME;
que no Brasil, em geral, os Institutos de Criminalística utilizam a norma NEB, que é utilizada para
aprovar os protótipos, contudo, alguns Institutos usam também a NIJ, que difere da NEB nos testes de
queda em relação à altura e rigidez da borracha utilizada no piso; que a altura utilizada no teste de
queda pela NEB é de 1,20m, e na NIJ é de 1,22m; que entende que os testes são realizados em pisos de
borracha para evitar danos nos protótipos que estão sendo testados, e também porque é a norma que
observam no testes dos protótipos; que quando a arma cai num piso de concreto ela pode sofrer
deformação e impedir a sequência dos testes; que não tem conhecimento de estudos para reformulação
dos protocolos de testes nacionais; que não sabe afirmar se já participou, como assistente técnico, de
teste de armas do lote do contrato nº 42/2014.” Dada palavra à requerida Forjas Taurus S/A,
respondeu: “que a altura prevista no teste (1,2m a 1,22m) é utilizada porque seria a altura aproximada
de onde permanece a arma dentro do coldre; que o teste de queda realizado em uma manta de borracha
reflete de forma razoável uma situação concreta/real; que anteriormente, os testes eram realizados em
uma prancha de madeira, que era uma superfície dura, e a manta de borracha se aproxima desse grau de
dureza; que a manta de borracha se aproxima mas não apresenta o mesmo grau de dureza de um piso de
concreto; que a norma NIJ é adotada para as armas de uso policial nos Estados Unidos; que a norma
NIJ é proveniente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos; que a norma SAAME foi produzida
pelas próprias fabricantes de armas e serviu de base para a criação da NIJ, que é usada pelo
Departamento de Justiça; que analisou o processo do depoente Luciano Gomes; que no primeiro laudo,
os peritos realizaram quedas com três alturas, sendo elas de 0,5m, 1,0m e 1,5m; que nesse teste não
houve detonação ou marcação de espoleta em nenhuma das quedas; que os peritos, então, consideraram
que os mecanismos de segurança da arma estavam funcionando adequadamente, segundo o protocolo
NEB; que no primeiro laudo foram realizadas mais de 30 quedas, sendo três quedas em cada uma das
alturas com a pistola estando carregada e descarregada, bem como travada e destravada; que, em
virtude da quantidade de quedas do primeiro laudo, quando foi realizado o segundo laudo a arma já não
estava nas mesmas condições, já que pode ocorrer desgaste e desajuste de peças; que nos autos não tinha
informação qual foi a destinação da arma entre os anos de 2011 e 2014, momento em que foi realizado o
segundo laudo; que não havia registro nos autos da cadeia de custódia da arma entre o primeiro e o
segundo laudos; que classificam três tipos de ocorrências: incidente de tiro (uma interrupção da
sequência de tiros sem danos para a arma ou sem danos para a arma e atirador), acidente de tiro (uma
interrupção da sequência de tiros com danos para a arma ou com danos para a arma e atirador), tiro
acidental (todo o tiro que é produzido sem o acionamento do mecanismo normal de disparo); que as
causas de um tiro acidental podem ser a utilização incorreta da arma, por falta de limpeza, por falta de
manutenção da arma, inexistência de mecanismo de segurança ou falha no mecanismo de segurança; que
o perito tem condições de identificar a causa do tiro acidental, dizendo se está relacionada a um
problema de fabricação ou a algum problema em sua utilização/manutenção; que a arma é uma
máquina, portanto, precisa de limpeza e lubrificação periódicas; que toda a arma, quando sai do
fabricante, possui um manual; que no manual das armas da TAURUS consta recomendação de limpeza
mensal, independentemente de utilização ou não da arma; que a cada utilização o manual da TAURUS
recomenda limpeza; que o manual também recomenda limpeza a cada 200 tiros; que o manual também
recomenda, antes da primeira utilização, fazer uma manutenção, que seria testar a arma e suas
condições de uso; que a recomendação do fabricante é de que a arma seja mantida dentro do coldre,
sempre travada e sem cartucho na câmara mas com cartucho no carregador; que, segundo a NEB, toda
arma produzida atualmente no Brasil exige a presença de um mecanismo de segurança; que, em geral, as
polícias dos Estados, Militar e Civil, não mantém uma política de treinamento dos policiais e de
substituição dos cartuchos; que, em regra, as Policias Militares deixam a cargo do próprio policial a
manutenção de sua arma, mas eles não são treinados adequadamente para essa manutenção; que mesmo
quando são treinados para realizar a manutenção, os policiais muitas vezes não realizam essa
manutenção; que nos processos em que atuou percebeu que nenhuma polícia mantém registros de datas
de procedimentos realizados nas manutenções das pistolas dos policiais; que esclarece que a cadeia de
custódia é o cuidado que o perito tem de observar desde o fato até a realização da perícia; que esses
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cuidados passam pela apreensão da arma, e seu acondicionamento em embalagem especial e adequada,
com um lacre inviolável; que muitas vezes não é observada essa necessária cadeia de custódia,
prejudicando o trabalho do perito, pois não há garantia de que a arma esteja no mesmo estado da data
do fato; que, segundo avaliação do depoente, tem sido usual em sua atuação em processos judiciais a
não observância da cadeia de custódia.” Em sequência, dada palavra ao MPDFT, respondeu: “que a
Portaria nº 82/2014 do SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) estabelece normas
específicas para a cadeia de custódia; que a manutenção recomendada para cada arma não está prevista
em algum normativo, mas apenas no manual do fabricante, pelo que o depoente tem conhecimento; que
as normas de segurança de testes (NIJ e NEB) são exigências mínimas de segurança do armamento; que
o fabricante pode agregar outros dispositivos de segurança, desde que sejam aprovados pelo Ministério
do Exército; que não há exigência legal do fabricante em fabricar suas armas com características além
daquelas previstas na norma NEB, no Brasil; que desconhece o contrato nº 42/2014 firmado entre o
Distrito Federal e a TAURUS, e suas cláusulas; que se as armas estiverem em perfeito estado de
conservação pelo usuário, e ainda assim ocorrer um disparo na queda da altura de um coldre, é porque
houve uma falha no mecanismo de segurança, a ser constatada por perícia técnica; que a perícia irá
verificar se a arma está ou não em perfeito estado de conservação; que diante de informativo de manual
de que qualquer arma pode disparar em caso de queda, o depoente entende como um alerta ao usuário,
pois depende da queda e das condições em que está a arma; que o alerta ocorre porque se a queda
ocorre fora das condições de altura e conservação da arma previsto na norma técnica e manual do
fabricante, pode ocorrer o disparo; que desconhece de alguma empresa fabricante de armas no mundo
faça constar no manual a altura a partir da qual pode ocorrer disparo acidental; que não sabe informar
a respeito da distinção do CDC entre fato e vício do produto; que nunca acompanhou procedimento de
verificação sumária realizada pelo Exército Brasileiro na empresa TAURUS; que não tem conhecimento
de que o Exército Brasileiro verificou na fábrica da TAURUS indícios de alteração de protótipo
aprovado; que pelo que se recorda, a primeira vez que atuou como assistente técnico da TAURUS foi há
cerca de 2 a 3 anos; que participou de audiência pública no Congresso Nacional sobre armas da
TAURUS; que nunca teve vínculo contratual com a TAURUS; que esclarece que seu único vínculo com a
TAURUS foi para atuar na condição de assistente técnico em alguns processos específicos; que já atuou
em mais de 10 processos; que em geral nesses processos, alega-se defeito da arma ou disparo acidental;
que apenas para esclarecer, disparo acidental não deve ser confundido com tiro acidental; que nas suas
obras literárias, o depoente trata de todos os fabricantes de armas do Brasil e de pistolas INBEL e
TAURUS, que são as fabricantes desse tipo de arma; que em 1979 publicou dois livros, sendo um relativo
às armas ROSSI e outros relativo às armas BOITO; que cada indústria patrocinou o livro com os dados
técnicos de seus armamentos; que por volta de 1980 mostrou à TAURUS os livros da ROSSI, ao que foi
indagado se a ROSSI tinha autorizado a divulgação dos dados técnicos dos armamentos; que respondeu
que sim e que informou à TAURUS que os dados técnicos do armamento da TAURUS, fornecidos à
Polícia de Nova Iorque; que a TAURUS entendeu que, como não havia segredo industrial nesses dados,
procurou o depoente para patrocinar a publicação de livro com os dados da TAURUS; que acredita que
isso ocorreu por volta dos anos 1980; que o nome do livro é ‘TAURUS – Uma garantia de Segurança’;
que esse livro já tem diversas edições; que tem conhecimento de uma ação coletiva movida contra a
TAURUS, apenas pela imprensa; que que não sabe dizer a razão da ação coletiva; que, pelo o que o
depoente viu noticiado na imprensa, houve um acordo; que, pelo que o depoente tem conhecimento, não
há diferença das armas fabricadas no Brasil e nos Estados Unidos; que a ação movida nos Estados
Unidos o depoente não sabe onde foram fabricadas; que o depoente esclarece que a TAURUS não
repassou nenhuma informação das armas, objeto da ação nos Estados Unidos; que procura manter uma
relação técnica com as fabricantes para ‘não ter as portas fechadas’ para obtenção de dados técnicos,
que são utilizados na elaboração dos seus livros; que a publicação de seus livros depende das
informações técnicas repassadas pelas fabricantes; que, indagado sobre a maior ocorrência de casos de
acidentes com armas TAURUS, o depoente entende que decorre da maior quantidade de armas existentes
e comercializadas com as polícias do Brasil; que para comparar é necessário quantidade similar de
armas de outras fabricantes e disponibilizadas e em utilização pelas polícias no Brasil; que não sabe o
percentual de armas TAURUS no mercado de armas nos Estados Unidos; que os mecanismos de
segurança entre revolveres e pistolas da TAURUS são diversos; que o depoente tem 4 revolveres
registrados em seu nome, que são utilizados para demonstração e como material didático; que nenhuma
dessas armas utilizadas como material didático e demonstração são pistolas, apenas revolveres; que não
usa arma de fogo por opção e porque não possuir treinamento contínuo e adequado; que também entende
que não possui o domínio emocional necessário para usar a arma em situações extremas; que o depoente
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entende que o policial deve manter a arma sempre travada; que o depoente esclarece que Estados como
São Paulo, por exemplo, os policiais não recebem treinamento adequado; que pode ainda mencionar
Goiás, Espírito Santo; que a opinião à respeito do treinamento dos policiais foi extraído de sua atuação
em processos judiciais; que nos processos em que atuou não teve acesso ou informação à respeito dos
treinamentos disponibilizados aos policiais do DF; que nunca participou de curso de formação de
policiais; que já participou de cursos de formação de instrutores de tiro em escolas credenciadas pela
Polícia Federal; que no processo do depoente Luciano os peritos não registraram alterações das
condições da arma entre o primeiro e o último laudos; que o depoente não examinou a arma; que o
depoente entende que o tão só fato da quantidade de testes no primeiro laudo já seria suficiente para
alterar as condições da arma; que a simples reiteração da queda, mesmo em piso de borracha, pode
afetar os ajustes das peças e seus mecanismos; que nos casos em que atuou como assistente da TAURUS,
não houve relato de queda em piso de borracha na situação concreta/real; que esclarece que mencionou
que não houve observância da cadeia de custódia no caso especifico do depoente Luciano, na elaboração
do segundo e terceiro laudos, porque o perito não anotou no laudo as condições que o perito recebeu a
arma; que deduziu a não observância da cadeia de custódia em razão dessa omissão no laudo do perito.”
 Por fim, dada palavra ao Distrito Federal, respondeu: “que em relação ao caso do depoente Luciano,
os peritos não abriram a arma no primeiro laudo; que para dizer se havia boa utilização da arma era
necessário que ela fosse aberta pelos peritos; que o depoente não possui dados estatísticos dos resultados
dos testes de quedas.” 

 

DA VERIFICAÇÃO SUMÁRIA REALIZADA PELO EXÉRCITO BRASILEIRO

No ano de 2016, o Exército Brasileiro realizou verificação sumária com a finalidade de verificar os relatos
de ocorrência de "falhas" nas armas da empresa ré - ID n. 17048859, p. 40 e ID n. 17048879, p. 1/42.

O EB prestou informações sobre o procedimento para a Polícia Militar do Distrito Federal, conforme
documento de ID n. 42538247 em que explica a ausência de falhas ou problemas nas pistolas.

Apesar da informação de que houve a instauração de um processo administrativo no âmbito do Exército
Brasileiro, para averiguar o cometimento de ilícito penal ou infração administrativa, a conclusão deste não
foi juntada ao feito. 

DA ANÁLISE DAS PROVAS

Após análise do caderno processual, este Juízo constatou a ausência de comprovação de que os vícios
apontados pelos autores são originários da fabricação dos armamentos fornecidos pela TAURUS. 

Justifico. 

Destaca-se que nos termos da Lei n. 10.826/2003, artigo 24, incumbe ao Comando do Exército autorizar e
fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e
demais produtos controlados, excetuadas as competências do SINARM.

Nota-se que a discussão travada no feito - problemas de segurança envolvendo as armas da empresa ré -
foi levada ao conhecimento do Exército Brasileiro que promoveu a Verificação Sumária descrita em
tópico acima, sem encontrar problemas sistêmicos nos armamentos, conforme alguns trechos que ora
transcrevo - ID n. 42538247:

 

"6. Por ser sumária e ter prazo para encerramento, a VS não permite maior dilação probatória,
necessária para a construção da certeza de que houve uma infração administrativa ou um crime
tipificado no código penal militar. Essa certeza será construída ao longo de um processo administrativo
(sancionador, sindicância, IPM), decorrente, este, sim, das conclusões da VS.
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7. Com relação aos problemas e falhas em pistolas da Taurus, apontados por órgãos de segurança
pública, constatou-se que sua origem é multifatorial, sendo um dos fatores, inclusive, a deficiência na
manutenção do armamento. Portanto, vários fatores poderiam ter convergido resultando nessas falhas.

8. A VS concluiu, após analisar armas apresentadas por órgãos de segurança pública, que algumas
peças de pistolas modelo PT24/7 e PT 840 apresentavam desenhos distintos daqueles inicialmente
aprovados por ocasião da avaliação dos protótipos para fins de obtenção do ReTEx.

 9. Tal conclusão, por si só, não implica que as armas, de fato, apresentavam falhas ou problemas.
Apenas caracteriza, em tese, que o fabricante incorreu em infração administrativa por modificar um
produto controlado com a fabricação já autorizada, sem consentimento".

Partindo da conclusão exarada no bojo da Verificação Sumária é possível afirmar que as pistolas
fornecidas pela Taurus estão dentro dos padrões nacionais de controle para fabricação de armas, contendo
os itens de segurança necessários para o manuseio e utilização do equipamento. 

Quanto aos laudos produzidos pelo Instituto de Criminalística da PCDF, não é possível afirmar que existe
a ocorrência de defeitos no sistema de segurança dos equipamentos avaliados, nem mesmo chegar à
conclusão de que o sistema de segurança das pistolas fornecidas é ineficaz ou que todo o lote de
750 pistolas é defeituoso. Ou seja, o número de pistolas submetidas à testagem é ínfimo em comparação
ao número de armas adquiridas na tratativa. 

Consigna-se que as pistolas objeto do Contrato n. 42/2014 foram ou deveriam ter sido produzidas
segundo os parâmetros definidos pela NEB/T E-267-A. Pois, se assim não fosse, não teria havido a
chancela para sua comercialização. Ainda, antes de realizar a compra do armamento, a própria PCDF
realizou visita técnica à fábrica da Taurus para avaliar se as pistolas seriam as adequadas para a atividade
policial e compra por aquela instituição. 

Sobre os dispositivos de segurança deve-se recorrer à proposta comercial da empresa ré (ID n. 17269742,
p. 20/23), sendo que para cada pistola há descrição específica dos itens de segurança. Porém, como se
denota da descrição dos itens de segurança das pistolas, existe a informação de que as armas dispunham
de sistema de segurança, mas, não se presume que este é infalível. 

A prova dos autos é cristalina ao indicar que algumas armas foram testadas e apresentaram "defeitos" ou
ausência de confiabilidade no quesito de segurança, especificamente disparo acidental quando submetida
a quedas. 

Por oportuno, consigno que os testes realizados pelo Instituto de Criminalística da PCDF não seguiram a
Norma do Exército  Brasileiro - NEB/T E-267A utilizada pelo Centro de Avaliações do
Exército (“CAEx”).

Por óbvio, até mesmo como explicado pela testemunha DOMINGOS TOCCHETO (ID n. 38675757, p.
5/9), os testes para a avaliação e aprovação dos protótipos de um novo modelo de pistolas são realizados
em piso de borracha, que se aproximam no quesito dureza dos pisos de concreto, cerâmica, asfalto, para
evitar danos irrecuperáveis nos protótipos que inviabilizem a testagem geral da arma. Assim, a realização
do teste de queda com lançamento direto no chão de concreto pode ocasionar resposta distinta dos ensaios
realizados com os protótipos. 

Como bem ponderado pela requerida em circunstâncias como a acima descrita é que os fabricantes de
armas de fogo procuram alertar em seus manuais sobre os riscos, bem como sobre os cuidados que se
deve ter no uso e manutenção do produto.
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Apenas para corroborar, em pesquisa realizada pela internet objetivando a busca de manual para manuseio
de armas, localizou o manual da arma de fogo P320 X-SERIES da SIG SAUER, empresa fabricante de
armas, com o seguinte aviso de segurança:

 

"Sua arma de fogo vem equipada com recursos de segurança efetivos e bem projetados. No entanto, nunca
dependa exclusivamente de nenhum mecanismo de segurança. Mecanismos de segurança são projetados
para aumentar a proteção e não substituir práticas de manuseio seguro. O manuseio descuidado e
incorreto de qualquer arma de fogo pode resultar em um disparo não intencional. Muitos recursos de
segurança são incorporados em sua arma. Apenas hábitos de manuseio seguro de armas podem garantir o
uso seguro das mesmas. Assim como com qualquer dispositivo mecânico, a segurança está sujeira a
quebras ou problemas de funcionamento e pode ser afetada por desgaste, abuso, sujeira, corrosão,
montagem incorreta, ajuste ou reparo incorreto ou falta de manutenção."

 

Lado outro, é importante salientar que um sistema de segurança, em especial um sistema voltado a evitar
tiros acidentais em caso de queda, mesmo que eficaz, não priva a existência de risco de tiro acidental caso
não observados determinados cuidados e instruções que constam do manual do produto, bem como caso a
queda ocorra em condições não contempladas nas normas técnicas sob as quais o produto foi fabricado.

Porém, inexistindo evidências técnicas que demonstrem que o motivo dos disparos, falha no sistema de
travamento, decorreu por defeito de fabricação dos produtos, é impossível concluir pelas deficiências nas
armas nos termos indicado pelo MPDFT. 

Inclusive, denota-se dos laudos que foram observadas na confecção das armas as normas técnicas
aplicáveis, bem como que o sistema de segurança das pistolas é satisfatório e funciona adequadamente. 

Diante dos estritos termos do Contrato nº 42/2014, a ocorrência de problemas técnicos pontuais e isolados
por si só não constitui descumprimento contratual passível de aplicação de sanções legais ou contratuais,
e eventual substituição de armamentos julgados defeituosos dependeria da comprovação de imperfeições
no equipamento.

Ainda, é possível concluir dos documentos carreadas ao feito que a empresa ré se prontificou a fazer uma
manutenção em todo o armamento fornecido, disponibilizando técnicos para tal atividade, sendo que o
procedimento não foi levado a frente, bem como houve reparo em algumas pistolas.

Assim, ausente comprovação de que as armas entregues à PCDF no âmbito do Contrato n. 42/2014
padeciam de vícios de segurança originários da fabricação, restam prejudicadas as questões de direito,
quais sejam, o ressarcimento dos valores desembolsados para aquisição de todas as armas do contrato,
condenação em danos morais coletivos e a suspensão temporária de participação em licitação.

Aliás, a suspensão temporária de participação em licitação, presume que houve a inexecução total ou
parcial do contrato, nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93, o que não ocorreu na presente demanda.
Nota-se que, o contrato previa a possibilidade de rescisão unilateral pelo Poder Público bem como
dispunha as penalidades em caso de descumprimento da avença, sendo que não houve a aplicação da
penalidade no âmbito administrativo. 

Ademais, o pedido de ressarcimento integral, ou seja, no valor correspondente aos itens defeituosos,
apontado pelo MPDFT no montante de R$ 1.656.223,90 configuraria enriquecimento ilícito por parte do
Distrito Federal. As armas adquiridas no Contrato n. 42/2014 foram retiradas de circulação, de forma
total, em dezembro/2018, ou seja, quatro anos após a avença. 

Nesse ínterim, as armas foram úteis ao serviço público. Ademais, nas situações listadas pelos autores, o
contrato tampouco previa a imediata devolução de valores. 
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Sabe-se que os artigos 69 e 70, da Lei n. 8.666/93 estabelece a obrigação de reparação pelos danos
causados. Contudo, apenas com o ajuizamento da presente demanda, cogitou-se a possibilidade de
reparação, sendo que essa não se amolda à situação do feito.

Ainda, a empresa Taurus se disponibilizou a arcar com a manutenção das armas, além do prazo firmado
em contrato, fato esse que não se concretizou de forma administrativa. 

Frisa-se, no ponto, que servidores públicos e/ou particulares que se sentiram lesados com os disparos
ocorridos e/ou com as falhas nos armamentos da requerida, buscaram a tutela individual de seus interesses
e, em alguns casos, foram ressarcidos, como se nota da farta documentação dos autos.

No que tange ao dano moral coletivo, a discussão precedente já descarta a sua ocorrência, tendo em vista
que os requisitos necessários a sua configuração não estão preenchidos. 

A jurisprudência, em alinhamento com a doutrina, firmou orientação de que
o dano moral coletivo somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da
sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável (REsp n.º 1.502.967/RS).

Ainda, pode-se conceituar dano moral coletivo “...como o resultado de toda ação ou omissão lesiva
significante, praticada por qualquer pessoa contra o patrimônio da coletividade, considerada esta as
gerações presentes e futuras, que suportam um sentimento de repulsa por um fato danoso irreversível de

 ( ,  e difícil reparação, ou de consequências históricas”. Cristiano Chaves de Farias Nelson Rosenvald 
. Curso de Direito Civil. Volume 3. Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm,Felipe Braga Netto

2014, p. 385).

No caso, em que pese os infortúnios relacionados às armas de fogo objeto do contrato analisado, não se
apresentou nenhuma situação constrangedora, capaz de ocasionar o vilipêndio à dignidade da pessoa
humana, nem prejuízo, seja à coletividade dos policiais civis do Distrito Federal seja à incolumidade
pública dos moradores do Distrito Federal.

Saliento, em análise final, que as armas de fogo objeto do presente feito já foram retiradas de circulação,
bem como não são óbice à aquisição de novo acervo bélico por parte da PCDF, que está buscando
recompor o seu acervo de armas a partir da abertura formal de processo administrativo voltado à
realização de licitação internacional para a compra de armamento.

A conclusão, por fim, é pela improcedência dos pedidos autorais.  

DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Resolvo o mérito da demanda, nos
termos do art. 487, I do CPC.

Deixo de condenar o autor - MPDFT - em custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
razão de disposição expressa no art. 18 da Lei 7.347/1985.

Condeno o Distrito Federal em custas, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da isenção legal. 

Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se.

 

 

LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO

Juiz de Direito 
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