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RESUMO

O  artigo  procura  externar  uma  ação  muito  recorrente  na  vida  policial  militar:  a

abordagem. A escolha do tema faz frente à atividade profissional da discente, Aspirante do

Corpo de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, atualmente lotada no 25º

Batalhão de Polícia Militar, Cabo Frio. Tem como escopo redigir uma ação bastante rotineira

do  agente  de  segurança  pública,  a  abordagem  policial  e  sua  relação  com  os  direitos

fundamentais, buscando fundamentar a atuação do agente policial em normas constitucionais

e princípios administrativos. O presente trabalho ainda faz um breve resumo sobre o direito

fundamental à segurança e suas limitações, sobre a história da Polícia Militar  no Brasil e

discorre sobre atuações truculentas e desastrosas que incidem responsabilização do Estado,

procurando demonstrar que a classe policial, apesar de ser submetida a um curso de formação,

nem sempre está preparada para atuar nas ruas, seja pelo desgaste físico e emocional, ou pela

necessidade de maior qualificação técnica-profissional.                                      .              

Palavras-chave: Abordagem. Polícia. Militar. Direitos.
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ABSTRACT

The article seeks to express an action very recurrent military policeman in life: the

approach. The choice of subject is facing the professional activity of the student, the Aspirant

Officer Corps of the Military Police of Rio de Janeiro, currently packed in the 25th Military

Police Battalion, Cabo Frio. Is scoped to write a fairly routine action of public security agents,

the police approach and its relation to fundamental rights, seeking to justify the actions of the

police officer in constitutional and administrative principles. This paper also gives a brief

summary of the fundamental right to security and limitations on the history of the Military

Police  in  Brazil  and  discusses  performances  and  truculent  disastrous  affect  state

accountability,  seeking  to  demonstrate  that  the  policing  class,  despite  being  subjected  a

training course, not always prepared to act on the streets, either by physical and emotional

stress, or the need for more technical-vocational skills. 

Keywords: Approach. Police. Military.  Rights.
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INTRODUÇÃO

Nas  últimas  décadas  do  século  XX  e  início  do  século  XXI,  observou-se  um

crescimento gradual e constante da criminalidade e da violência. A segurança pública dentro

da execução do contrato social, vínculo de união segundo Rousseau, é garantida pela doação

de cada indivíduo de uma parcela de sua liberdade para que o poder público defenda e proteja

de toda força contrária, a pessoa e seus bens. O Estado cumprindo sua função precípua de

garantir a segurança e a ordem social deve utilizar-se de instrumentos eficientes e eficazes de

gestão e de operacionalização da atuação Estatal. Atualmente, deve focar-se dentro de uma

ótica  cidadã,  conforme  preconiza  o  Estado  Democrático  de  Direito  consagrado  na

Constituição Federal de 1988. 

A Polícia  Militar  como organização  responsável  pela  prevenção  e  por  sua  função

inibidora  e  repressora de  atos  criminosos  deve  estar  amparada  por  meio  de  instrumentos

legais que a auxiliem no combate ao crime. Neste contexto, encontra-se inserida a abordagem

policial  que é  uma técnica utilizada pela  polícia  para interceptar  alguém, com o objetivo

preestabelecido de dar assistência, de prevenir um futuro delito e de reprimir o ato ilícito que

vem sendo cometido. Isto remete a relação Estado e cidadão a uma fronteira delicada, onde

direitos são tolhidos, pois vem a restringir a liberdade, o direito de ir e vir do cidadão, em

nome da coletividade e da paz social. 

 O  imediato trabalho  não tem a pretensão de esgotar o tema, mas sim o intuito de

apresentar a busca pessoal em abordagens policiais militares analisando a estrutura jurídica

que sustenta esta ação, suas restrições legais, os principais argumentos quanto a sua suposta

lesividade e as considerações sobre seus requisitos de validade, embasados na subjetividade

da fundada suspeita. Com vistas a validar o presente estudo utilizou-se do entendimento atual

dos  tribunais,  do  método  hipotético-dedutivo,  servindo-se  de  pesquisas  bibliográficas  e

artigos científicos publicados na internet.  Assim, analisando esse ato administrativo,  com

fulcro no poder de polícia, que lida com invasões aos direitos individuais dos cidadãos e a

limitação de direitos constitucionalmente protegidos, buscou-se entendê-lo, objetivando zelar

sempre pelo cidadão e principalmente pelo profissional  de segurança,  tendo em vista  sua

dignidade e preservação de seus direitos.  O profissional de segurança pública deverá agir

dentro das balizas definidas em lei,  alinhando-se com o propósito firme de ser um agente

defensor da dignidade da pessoa humana.  
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1 A ORIGEM DA POLÍCIA NO BRASIL

1.1 Os Quadrilheiros 

Os quadrilheiros eram os agentes de polícia responsáveis pela segurança pública. Eles

atuavam desde a Idade Média até o início do século XIX, sendo criados pelo Rei D. Fernando

I de Portugal no século XIV, atuando em vilas, sendo distribuídos de acordo com o número de

moradores do Brasil colonial. Os quadrilheiros eram nomeados por juízes e vereadores entre

os moradores da província, tendo de atuar no período de três anos. Eles tinham a função de

prender os desordeiros e entregá-los às autoridades judiciais. Tal forma de “policiamento”

chegou a vigorar no Brasil, até o século XVIII.

Por causa das guerras lideradas por Napoleão Bonaparte, que ocorreram na Europa no

início do século XIX, o príncipe Regente de Portugal, D. João VI, e sua corte vieram para o

Brasil.  O monarca não tinha alternativa, a não ser fugir para as terras brasileiras, pois, se

continuasse  em Portugal,  certamente  seria  preso ou deposto  por  Napoleão.  No dia  07  de

março de 1808, a esquadra de D. João chega à Baía de Guanabara.   Com a chegada da corte

portuguesa  e  o  crescimento  das  cidades  houve  o  crescimento  da  criminalidade.  Os

quadrilheiros não eram suficientes para defender a Corte. 

1.2 A Guarda Real de Polícia

 A Guarda Real de Polícia foi a primeira divisão militar do Brasil, sendo criada em

1809. Esta Guarda era formada por 218 homens. Sua organização era idêntica a Guarda Real

de Polícia de Lisboa, inclusive, o primeiro comandante da corporação foi José Maria Rabello

de  Andrade  Vasconcellos  e  Souza,  que  havia  sido  capitão  da  Guarda  de  Portugal.  Era

subordinada ao governador das Armas da Corte.

Com a abdicação do cargo, em 1830, e o retorno de D. Pedro I a Portugal, o trono

passa para D. Pedro II, em 1831. Porém, este ainda era menor, não podendo assumir o poder.

Diante disto, o império passou a ser dirigido por regentes até que o monarca completasse a

maioridade. Os regentes não foram bem aceitos pelo povo, que os consideravam ilegítimos

para governar. A partir de então, começam em todo o país vários movimentos revolucionários,

indo contra o governo dos regentes. Tais movimentos causaram preocupação ao império, pois
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se  temia  a  desestabilização  da  ordem pública.  O  padre  Antônio  Diogo  Feijó,  que  era  o

ministro da justiça, sugeriu que fosse criado um Corpo de Guardas Municipais Permanentes.

No dia 10 de Outubro de 1831 foi criado o Corpo de Guardas do Rio de Janeiro, através de

um decreto regencial. Este decreto possibilitava as outras províncias brasileiras criarem suas

próprias guardas, daí então, cada província criara sua própria polícia. 

Em 1836, a partir da Constituição vigente àquele ano, as Corporações dos Estados, que

eram denominadas Guardas, passaram a ser chamadas Polícia Militar, exceto o Estado do Rio

Grande do Sul, que denominava sua força policial como Brigada Militar. 

A data de 13 de maio de 1809 é considerada o marco de fundação da Polícia Militar do

Estado do Rio de Janeiro, que tem em seu brasão oficial uma coroa e a sigla GRP (Guarda

Real de Polícia). 

2 A EVOLUÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E SUA RELAÇÃO COM O DIREITO

 2.1 A Segurança Pública Garantindo Interesses Particulares

No Brasil os assuntos referentes a área de segurança pública tiveram seus fins ligados

aos  interesses  privados.  No  período  colonial  os  capitães-mores  ou  autoridades  locais,

nomeados  pela  metrópole,  acumulavam  de  forma  abusiva  as  funções  administrativas,

judiciárias e policiais. Já durante o Império, o exercício dos cargos de chefes de polícia era

feito pelos juízes togados ou por milícias particulares pertencentes à aristocracia rural. 

Por todo o período republicano, de 1889 a 1930, serviu ao atendimento dos interesses

privados das classes dominantes e dos oligopólios políticos dos coronéis; e desse período em

diante até recentemente durante o período dito democrático, o uso do serviço de segurança

pública para o interesse privado ainda pode ser frequentemente observado.

2.2 O Autoritarismo do Regime Militar

Os períodos referentes  à  era  Vargas  (1930-1945),  período populista  (1946-1964)  e

pelas duas décadas de regime militar até 1985, foram marcados não só pelo autoritarismo

político, mas também pela doutrina da segurança nacional militarizada, que mesmo após a

redemocratização do período seguinte não conseguiu ser rompida completamente. 
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Ressalta-se  que  as  conquistas  desse  período  pós-regime  militar  como  autonomias

institucionais,  garantias de direitos individuais,  políticos,  sociais  e  a  diminuição de certas

violações no âmbito dos direitos humanos de maneira alguma são relevadas aqui, contudo,

não pôs  fim às  práticas  ilegítimas  e  abusivas  de  certos  organismos  estatais  que  regem a

segurança pública, ainda resistentes e carentes de uma profunda reforma democrática. Isso

porque alguns representantes da época ditatorial e alguns líderes políticos ligados às antigas

oligarquias conseguiram se manter e perpetuar no poder, mesmo com a mudança do regime e

da  abertura  política,  permitindo  que  práticas  autoritárias  e  repressivas  de  direitos  ainda

continuassem dentro das instituições do Estado, emperrando de certo modo a consolidação do

regime democrático de direito.

O  legado  autoritário  militarista  mesmo  com  a  redemocratização,  foi  um  dos

responsáveis pela visão pejorativa com que as instituições policiais ainda são sentidas hoje e

por sua falta de credibilidade devido ao sentimento de insegurança da população, causado

principalmente pela violação de alguns direitos inerentes à pessoa humana naquela época.

 

2.3 A Constituição de 1988 e suas Importantes Mudanças

Através da Constituição de 1988, houve importantes mudanças no funcionamento do

Estado brasileiro.  Visa atingir  o Estado Democrático de Direito,  onde todos têm direito à

proteção jurídica. Traz ainda a proteção dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana,

garantias fundamentais e visa a liberdade civil.  Logo, a Constituição de 1988 passou a ter

como  objetivo  a  coletividade  do  povo,  que  passa  a  ser  o  titular  do  poder  constituinte

originário,  dando  poderes  a  seus  representantes  a  agirem  conforme  seus  anseios,

soberanamente, atuando de forma que sejam preservados os direitos da massa, visando atingir

o  ideal  de  democracia.  Sobre  o  tema,  Ferdinand  Lassale,  em  sua  obra  “O  que  é  uma

Constituição”, defende o Conceito Sociológico, onde assinala que uma norma, se não refletir

a vontade da sociedade, não passa de uma folha de papel em branco. Lassale defende que a

soma dos fatores  reais  do poder  pertencem à sociedade,  logo,  se  a norma não refletir  os

anseios da massa, não terá eficácia normativa.   

A partir da Constituição de 88, o cidadão passou a exercer importante papel no cenário

social,  assumindo  uma  postura  ativa  ante  aos  governantes,  exigindo  seus  direitos  e  a

preservação de suas garantias. A vontade única e exclusiva da autoridade começa a perder
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foco no espaço e cenário político.  As restrições a direitos passam a ser pautadas em leis,

execrando da sociedade democrática arbitrariedades antes impostas. 

2.4 O Poder Constituinte Originário

Para alcançar realização do ideal de vida em sociedade, o homem tem de submeter-se

aos dogmas que lhe são impostos. Seu modo de viver tem de ser adaptado ao conjunto de

normas jurídicas impostas pelo Legislativo. Todo esse procedimento legal que norteia a vida

do homem tem de estar amparado por uma lei fundamental e suprema, que irá orientar a

criação de todas as outras leis. 

  O Poder Constituinte Originário tem a função de criar ou atualizar uma Constituição,

através  de supressão,  modificação ou inclusão de uma ordem constitucional,  tendo como

titular o povo. Conforme se pode depreender da Carta Magna de 1988, todo poder emana do

povo e é para o povo:

Art. 1º da CF - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

Parágrafo  único.  Todo  o  poder  emana  do  povo,  que  o  exerce  por  meio  de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

O  poder  constituinte  pode  ser  originário  quando  inaugura  uma  nova  ordem

constitucional, retirando todo o poder da ordem jurídica precedente. Tem como base, criar um

novo Estado.

É Denominada inicial, pois “inaugura” uma nova ordem jurídica, em detrimento da

ordem  antiga.  É  limitado,  pois  está  subordinado  a  regras  anteriores.  Esta  nova  ordem

constitucional observa a vontade do povo; limita e disciplina a atuação do poder.
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2.5 O Direito e a Sociedade  

 Em decorrência da necessidade de ordem e equilíbrio social, surge o Direito.  Diante

disto, o legislador tem de regulamentar o agir humano dentro da estrita necessidade de realizar

os fins que estão reservados ao Direito: segurança através dos princípios da justiça.  A relação

entre Direito e sociedade possui duas vertentes, pois de um lado há um ordenamento jurídico

elaborado  como  processo  de  adaptação  social  e  de  outro  a  necessidade  de  a  população

adaptar-se aos padrões de convivência.

O Direito não corresponde às necessidades individuais, mas, sim, a exigência de toda

sociedade. A vida em sociedade exige organização, para isso, são criadas leis baseadas na

justiça e segurança. A organização social ganha estabilidade quando estas leis são seguidas

por todos, aliás, as normas jurídicas nada mais são do que a vontade da sociedade, pois são

elaboradas  pelos  representantes  do  povo.  Assim,  pode-se  afirmar  que  a  sociedade  cria  o

Direito e subordina-se a seu efeito.

Paulo Nader, em sua obra Introdução ao Estudo do Direito, aponta que:

O Direito, porém, não é uma força que gera, unilateralmente, o bem-estar social. Os
valores espirituais que apresenta não são inventos do legislador.  Por definição, o
Direito deve ser uma expressão da vontade social e, assim, a legislação deve apenas
assimilar  os  valores  positivos  que  a  sociedade  estima  e  vive.  O  Direito  não  é,
portanto, uma fórmula mágica capaz de transformar a natureza humana. Se o homem
em sociedade não está propenso a acatar os valores fundamentais do bem comum, de
vivê-los em suas ações, o Direito será inócuo, impotente para realizar a sua missão.1 

O Direito, assim como a moral e a religião, é um instrumento capaz de promover a

harmonia da vida em sociedade, porém o Direito não se limita a descrever os modelos de

conduta social. 

2.6 O Direito e a Moral 

A moral é um conjunto de princípios e critérios que orienta a conduta dos indivíduos,

de acordo com o costume da sociedade e da época. Os cidadãos inseridos em determinado

contexto social, procuram agir conforme as exigências da moral social adotada.  Seus atos

serão julgados de acordo com o seu tipo de conduta.

1 NADER, Paulo, Introdução ao Estudo do Direito, 26 ª edição, editora Forense, 2006, p.19.
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O Direito manifesta-se através de um conjunto de regras que decidem a dimensão da

conduta exigida, ao passo que impõem um dever jurídico a um indivíduo, atribuem um poder

ou direito  subjetivo  a  outrem.  Daí  dizer-se  que  o  Direito  é  bilateral.  Caracteriza-se  pela

exterioridade, ou seja, busca aferir a intenção do agente.

 A moral, por sua vez, impõe apenas deveres. Ninguém tem o poder de exigir uma

conduta de outrem; o próximo tem de aderir  às normas.  Neste  contexto,  a  moral  assume

característica de unilateralidade. A moral preocupa-se como a consciência das pessoas; com a

sua interioridade. A moral visa o aprimoramento do ser humano.

O Direito, por sua vez, é o conjunto de princípios e regras que regulam a vida social de

um povo, em outras palavras, pode-se afirmar que é aquele que o Estado impõe à massa,

orientando sua  conduta  social.  É  o  caminho  da  segurança  jurídica,  uma vez  que  esta  se

constrói  a partir  da existência  do Direito.  É um instrumento hábil  para adequar  o devido

equilíbrio nas relações sociais.

A necessidade de ordem, paz e bem comum faz surgir a criação de um organismo

responsável por materializar e gerenciar esses valores. O Direito tem a missão de fazer os

cidadãos atingirem o bem estar social. Por outro lado, muitos indivíduos negam-se a seguir

preceitos que são expressos em normas jurídicas. Sendo assim, faz-se necessário o uso da

força em prol da coletividade, até mesmo pelo fato de o Direito possuir como característica a

coercibilidade, que é imposição da força para garantir respeito a seus preceitos. 

 3 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS

3.1 Legalidade

Conforme preconiza o art. 5º, II da Carta Magna, ninguém será obrigado a fazer ou

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A ação do agente será respaldada no

princípio da legalidade, já que, ele deverá agir subordinado aos ditames da lei.  O agente terá

de agir  não de forma pessoal,  mas sim pautado no ordenamento jurídico,  que preserva o

interesse do bem comum. 

Todos os administrados e administradores estão submissos à determinação da lei, logo,

a legalidade tem como finalidade disseminar todo e qualquer autoritarismo não democrático,

ou seja, a arbitrariedade de atos do Estado. Porém, este preceito abrange de forma diferente o
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particular e a administração, isto por que, o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe,

indo em razão ao princípio da autonomia de vontade, tendo como base a dignidade da pessoa

humana. Já a administração pública só poderá fazer o que a lei permitir. Trata-se do princípio

da legalidade estrita. Ao realizar uma abordagem o agente de segurança deverá ater-se ao que

lhe é permitido, e principalmente ao que lhe é proibido por lei.  Portanto, para realização da

abordagem pessoal  impõe-se  a  preservação,  na  medida  do  possível  e  do  necessário,  das

garantias fundamentais, identificadas pelo respeito à intimidade, à vida privada e à integridade

física e moral do indivíduo, constitucionalmente protegida nos incisos III, XX, XV e XLIX do

artigo art.  5º,  da CF, que proíbem a tortura e a tratamento desumano ou degradante;  que

preservam a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas, assegurado o direito a

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; que asseguram a livre

locomoção no território nacional em tempo de paz e o respeito à integridade física e moral da

pessoa detida.

  3.2 Direito à Segurança

Os direitos fundamentais elencam-se no art. 5º, Caput, da CF e tem como pressuposto

a proteção da dignidade da pessoa humana: 

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: [...].

Os direitos fundamentais são bens e vantagens previstos na norma constitucional.

Tem seu início no Cristianismo. Destina-se a todos os indivíduos, inclusive ao estrangeiro. Os

diretos fundamentais estão vinculados à atuação do Estado. Seus Órgãos e Poderes têm de

agir preservando este direito. Relativamente a isto, a Constituição Federal de 1988 traz em seu

bojo um instrumento denominado cláusula pétrea, afastando qualquer tentativa de ser abolido

tal direito. Urge ressaltar que os direitos fundamentais não são absolutos. Todos os indivíduos

têm de respeitar parâmetros instituídos pelo Estado, para que todos possam viver de forma

organizada. Se um determinado elemento “quebra” esta regra de convívio social, ele estará

descumprindo a legislação imposta, dando margem à atuação do Estado. Logo, tais direitos

fundamentais podem sofrer restrições, no caso de haver conflitos entre a vontade do particular
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e a  do poder  público,  assunto que  será abordado mais  adiante.   O exercício dos  direitos

fundamentais  pode  não  ser  exercido,  porém,  são  irrenunciáveis.  No  mesmo  ínterim,  não

podem ser alienados,  tendo em vista que não possuem caráter  econômico ou patrimonial.

Outrossim,  seu  exercício  é  imprescritível.  Tem  por  base  fazer  com  que  o  Estado  atue,

realizando uma prestação, que corresponde à vontade do povo.

A inviolabilidade da segurança é um direito fundamental dos cidadãos a da sociedade

de se sentirem protegidos em decorrência de políticas públicas de segurança praticadas pelo

Estado e da proteção adequada, eficiente e eficaz de seus agentes, para se assegurar a paz com

vistas  ao desenvolvimento  social.  Na prática,  a  inviolabilidade  da  segurança  configura-se

numa  soma  de  direitos,  que  aparelha  situações,  proibições,  limitações  e  procedimentos

destinados a assegurar o exercício e o gozo de algum direito individual fundamental.  Daí se

insere a abordagem policial,  um dos mecanismos provedor e garantidor da proteção deste

direto difuso, frente as necessidades de controle e manutenção da ordem pública.

O Ministério da Justiça, considerando que a concepção do direito à segurança pública

com a cidadania demandava a sedimentação de políticas públicas de segurança pautadas no

respeito  aos  direitos  humanos,  em 2010  editou  a  portaria  Interministerial  nº.  4.226,  que

estabelece Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública. Entre outras

afirmativas estabelece que:

1.  O  uso  da  força  pelos  agentes  de  segurança  pública  deverá  se  pautar  nos
documentos internacionais de proteção aos direitos humanos [...].

2. O uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios
da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência.

3.  Os  agentes  de  segurança  pública  não  deverão  disparar  armas  de  fogo  contra
pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro contra perigo
iminente de morte ou lesão grave.

4.  Não  é  legítimo  o  uso  de  armas  de  fogo  contra  pessoa  em  fuga  que  esteja
desarmada ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco
imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros.

5. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio
policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou
lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros.

6. Os chamados "disparos de advertência" não são considerados prática aceitável,
por  não  atenderem  aos  princípios  elencados  na  Diretriz  n.º  2  e  em  razão  da
imprevisibilidade de seus efeitos.
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7.  O  ato  de  apontar  arma  de  fogo  contra  pessoas  durante  os  procedimentos  de
abordagem não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada.

8. Todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se
envolver  em  situações  de  uso  da  força,  deverá  portar  no  mínimo  2  (dois)
instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários à
atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo.

9. Os órgãos de segurança pública deverão editar atos normativos disciplinando o
uso da força por seus agentes, definindo objetivamente: [...].

3.3 Dignidade da Pessoa Humana

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana atinge todos os seres humanos, seja qual

for a classe social, sexo, idade, cor, etc. Representa o ápice da proteção constitucional. Tal

direito é indisponível, ou seja, mesmo se a pessoa renunciá-lo, o Estado deverá agir com a

finalidade de cumprir esta proteção. Outrossim, também é inalienável, ou seja, não pode ser

transmitido, vendido ou negociado.

Com o advento do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que perfaz a matriz de

todos os direitos fundamentais, o Direito Constitucional sofreu mutações, passando a adaptar

suas normas de acordo com tal princípio universal. As relações públicas e privadas cada vez

mais são abrangidas pela aplicação dos direitos fundamentais. Tal princípio deve pautar, todas

as ações do Estado, principalmente nas referentes a segurança pública.

O  Estado  tem  de  preservar  a  integridade  física  das  pessoas,  evitando  uma  ação

arbitrária por parte de seus agentes. A Constituição Federal em seu art. 5º, III e XLI proíbe a

tortura  e  o  tratamento  desumano  ou  degradante,  assim  como  qualquer  discriminação

atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. 

3.4 Liberdade de Locomoção 

Nos tempos de paz a liberdade de locomoção no território nacional é livre, podendo

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Tal

inciso ordena-se ao que está  previsto no inciso LXI, do mesmo artigo,  que explicita que

ninguém será preso senão em flagrante de delito ou por ordem escrita e fundamentada de

autoridade competente. Ressalta-se que o direito de ir e vir traz exceções, como é o caso dos

militares ao praticar transgressões ou crime militar.



29

O direito de ir, vir e permanecer estende-se não só aos brasileiros, como também aos

estrangeiros residentes no Brasil. É garantida a pessoa a liberdade de se locomover livremente

por todo o território nacional, porém, tal liberdade pode ser restringida pelo poder público. O

artigo 5º da Constituição Federal estabelece em seus incisos que:

Art. 5º [...]

 XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

LXI  -  ninguém  será  preso  senão  em  flagrante  delito  ou  por  ordem  escrita  e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; [...].

O direito de ir e vir poderá ser restringido no caso de estado de defesa, quando há a

possibilidade de prisão por crime de Estado determinada pelo executor da medida (art. 136, §

3º, I, da CRFB):

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o
Conselho  de  Defesa  Nacional,  decretar  estado  de  defesa  para  preservar  ou
prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a
paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas
por calamidades de grandes proporções na natureza. [...]

§ 3º - Na vigência do estado de defesa:

I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será
por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for
legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial.
[...].

 No mesmo ínterim, poderá ocorrer a restrição da liberdade de locomoção na vigência

do estado de sítio, nos termos do art.139, I, podendo ser tomadas contra pessoas a fim de

obrigá-las  a  permanecer  em localidade  determinada,  ainda  poderão  ser  tomadas  medidas

restritivas em caso de guerra declarada ou agressão armada estrangeira (art.137, II, da CRFB).

Art. 137, CF. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o
Conselho  de  Defesa  Nacional,  solicitar  ao  Congresso  Nacional  autorização  para
decretar o estado de sítio nos casos de:

I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a
ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;

II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira

Na abordagem policial o direito a locomoção será tolhido, com vistas à prevenção e

repressão, de ilícitos que venham a atingir os demais direitos fundamentais, como a vida, a

liberdade, a segurança e a propriedade dos demais cidadãos. 
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3.5 Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos

O Brasil é regido pelos princípios da prevalência dos direitos humanos, defesa da paz,

solução pacífica dos conflitos, etc. Porém, os direitos e garantias enunciados na Constituição

não excluem outros decorrentes de princípios ou tratados internacionais, o que é ratificado

pelo texto constitucional: “Art. 5º, § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte".

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos podem ser aprovados

no Congresso Nacional com status de emenda constitucional.

Art. 5º [...]

§  3º  Os  tratados  e  convenções  internacionais  sobre  direitos  humanos  que  forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Os direitos humanos não têm somente base constitucional. Por ser assunto de grande

relevância, é objeto de tratados ou convenções ou outros documentos de direito internacional.

Os tratados sobre direitos humanos podem ingressar no ordenamento jurídico brasileiro com

status  de  norma constitucional  e  os  que  não  forem aprovados  possuem status  de  norma

infraconstitucional, porém supra legal, acima da legislação interna. Estes pactos corroboram

na limitação da atuação do Estado, principalmente no que tange à atuação policial, tendo em

vista que esta restringe direitos individuais. Podem-se destacar dois pactos que estabelecem

direitos individuais relacionados à ação estatal restringindo direitos:

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, adotado pela resolução nº

2.200-A, da Assembléia Geral das Nações Unidas, foi aprovado pelo decreto Legislativo nº

226, de 12 de dezembro de 1991 e ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. Traz em

seu bojo ampla proteção contra arbitrariedades cometidas pelo Estado:

ARTIGO 9° - 1.  Toda pessoa tem o direito à liberdade e a segurança pessoais. 
Ninguém poderá  ser  preso  ou  encarcerado  arbitrariamente.  Ninguém  poderá  ser
privado de sua liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade
com  os  procedimentos.                              .  
2.  Qualquer  pessoa,  ao  ser  presa,  deverá  ser  informada  das  razões  da  prisão  e
notificada, sem demora, das acusações formuladas contra ela.
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ARTIGO  10  -  1.  Toda  pessoa  privada  de  sua  liberdade  deverá  ser  tratada  com
humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana. 

Merece destaque o artigo 26, pois o agente policial não pode basear-se em esteriótipos

para tomar a decisão de realizar abordagem, o que será aprofundado em próximas linhas.

ARTIGO  26  -  Todas  as  pessoas  são  iguais  perante  a  lei  e  têm  direito,  sem
discriminação alguma, a igual proteção da lei. A este respeito, a lei deverá proibir
qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz
contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião
política  ou  de  outra  natureza,  origem  nacional  ou  social,  situação  econômica,
nascimento ou qualquer outra situação.

O Decreto nº 678/92 promulgou a Convenção Americana sobre Direitos  Humanos

(Pacto de São José da Costa Rica), em 22 de novembro de 1969.

O pacto Internacional da Costa Rica estabelece regras e princípios em favor da pessoa

que é submetida a meios de elucidar ilícitos.

Artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica - Garantias Judiciais:

[...]

2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência,
enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete,
caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal;

b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;

c)  concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários  à  preparação de sua
defesa;

d)  direito  do  acusado  de  defender-se  pessoalmente  ou  de  ser  assistido  por  um
defensor de sua escolha e de comunicar-se,  livremente e  em particular,  com seu
defensor;

e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado,
remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele
próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;

f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar
luz sobre os fatos;

g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; 

h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.

3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza.[...].

4 SEGURANÇA PÚBLICA

4.1 Segurança e Meio Social
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Pode-se relacionar a sobrevivência do homem ao binômio: natureza e meio social. A

natureza pelo fato de fornecer meios de o ser humano manter-se biologicamente, tais como

alimentos e matéria prima. E o meio social, que é o ambiente onde o homem irá desenvolver-

se moralmente.  Este último precisa ser regrado através  da norma jurídica,  que tem como

característica impor uma limitação à liberdade individual. Por isto, o homem está sempre em

um estado de permanente dependência e vulnerabilidade. A segurança diz respeito à ordem.

Para  que  o  homem possa  desenvolver-se  no  seu  meio  social,  precisa  estar  inserido  num

Estado organizado.

A palavra “segurança” traz uma idéia de proteção, mas, quando relacionada a uma

obrigação estatal, assume um papel muito mais abrangente. O Estado tem o dever de esgotar

esforços na área de segurança pública, visando dar continuidade a uma sociedade equilibrada,

onde todos possam usufruir dos seus direitos e liberdades individuais, inclusive restringindo

estes em prol da coletividade. Ela tem o dever de resguardar a sociedade da mazela social que

é o crescimento exacerbado da criminalidade, evitando a organização de facções ou grupos

paramilitares contrários ao Estado Democrático de Direito. Tem o dever de afastar todo o

perigo e mal que afronta a ordem pública. 

A garantia da segurança é essencial  para a coletividade, pois sem o qual não seria

possível  construir  uma sociedade livre  e  segura.  Para  que  os  entes  públicos  atinjam este

anseio,  deverá  dispor  de uma força  ou  poder  capacitado para  garantir  a  ordem interna  e

externa. Para isto o Estado detém suas instituições policiais, com a função típica de prevenir

perigos e manter a ordem e segurança.

4.2 Papel Segurança Pública

Já  que  o  Estado  tem o  dever  de  manter  a  ordem social,  visando garantir  direitos

constitucionalmente assinalados, deverá exercê-lo através de uma força ou poder devidamente

legitimado para tal ação. Para isto, os Estados detêm de suas forças policiais administrativas e

judiciárias.  Estas  forças  irão  garantir  a  salubridade  e  tranquilidade  que  uma  sociedade

necessita para desenvolver-se.

Para que haja uma sociedade organizada e igualitária, onde cidadãos possam usufruir

seu direito constitucional de ir e vir, bem como usufruir ao direito de propriedade; onde todos

possam viver harmonicamente, o Estado Democrático de Direito tem de intervir. Ele tem o

dever de fazer cumprir a ordem e zelar pelo bem estar de toda sociedade. Tal prerrogativa foi
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abordada na Constituição Federal no capítulo III, título V, que expõe a defesa do Estado e das

instituições democráticas.

Art. 144 da CF. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos,  é  exercida  para  a  preservação  da  ordem  pública  e  da  incolumidade  das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

  Para isto o Estado detém poderes instrumentalmente úteis, que deverão agir dentro dos

ditames da Constituição Federal, intervindo no direito individual em detrimento do direito

coletivo. Através dos aparatos de segurança pública, o Estado busca atingir a proteção e a

ordem social.

4.3 As Polícias dos Estados

As  polícias  civis,  militares  e  o  corpo  de  bombeiros  têm  atribuição  de  exercer  a

segurança pública.

 A  polícia  judiciária  é  exercida  pela  polícia  civil,  com  a  função  de  realizar

investigações, apurar infrações penais na sua esfera e cumprir determinações das autoridades

judiciárias. Seus atos são documentados em inquéritos policiais. 

A polícia ostensiva cabe à polícia militar, força auxiliar e reserva do Exército. Tem a

responsabilidade de preservar a ordem pública, prevenindo o ilícito penal e não penal, por isto

é denominado polícia administrativa. A polícia militar também tem a função de realizar as

investigações de crimes militares,  através da polícia judiciária militar. Como ensina JOSÉ

AFONSO DA SILVA:

A polícia de segurança que, em sentido estrito, é a polícia ostensiva tem por objetivo

a  preservação  da  ordem pública  e,  pois,  e  o  condão  de  estabelecer  as  medidas

preventivas que em sua prudência julgar necessárias para evitar o dano ou o perigo

para as pessoas. 2

2  DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p 756
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O corpo de bombeiro militar, além de prevenir e combater incêndios e proteger vidas

tem a função de exercer atividade de defesa civil.

Art. 144, CF [...]

§  5º -  às  polícias militares  cabem a polícia  ostensiva e a  preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei,
incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§  6º  -  As  polícias  militares  e  corpos  de  bombeiros  militares,  forças  auxiliares  e
reserva  do  Exército,  subordinam-se,  juntamente  com  as  polícias  civis,  aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Estas três forças estão subordinadas aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal

e dos Territórios. 

Art. 42, CF - Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares,
instituições  organizadas  com  base  na  hierarquia  e  disciplina,  são  militares  dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

5 DOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ATUAÇÃO DO POLICIAL MILITAR

5.1 Princípio da Supremacia do Interesse Público Sobre o Privado

Uma  vez  que  o  Estado  representa  o  interesse  da  coletividade,  suas  decisões

prevalecem sobre a do particular, vigendo a verticalidade na relação Estado versus particular.

Entende-se assim que o Estado encontra-se em posição de ditar as normas almejando atingir o

interesse coletivo. Logo o Estado está em posição de autoridade para dirimir os conflitos, 

.manifestando-se de forma unilateral,  pretendendo atingir  o  interesse estatal,  como

vontade do interesse social. 

Para atingir a realização do bem comum, os direitos e deveres dos administrados são

regulamentados por ato unilateral  do Estado. Em decorrência de tal  supremacia,  tem-se a

exigibilidade dos atos administrativos. Já que o poder emana do povo, o administrador está

obrigado a agir de acordo com a vontade de outrem, ou seja, da coletividade.

 Tendo em vista  a  sujeição da administração ao interesse  da massa,  alcançando o

Estado  Democrático  de  Direito,  as  prerrogativas  da  administração  não  devem  ser
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denominadas poderes, mas sim, poder-dever, sendo assim, o administrado pode interferir nos

direitos do particular a fim de resguardar a segurança da coletividade, sempre que houver

ameaça ao bem comum.

O interesse  público  não é  único  e  exclusivo  do Estado,  mas  sim a  dimensão dos

interesses dos indivíduos em sua totalidade como membros de uma sociedade. O interesse

público não é constituído de forma autônoma, pois bem, ele é uma vontade de toda população.

Logo,  cabe  concluir  que  o  Estado  não  age  de  modo  a  satisfazer  interesses  ou

conveniências unicamente de aspecto estatal, tampouco interesses dos governantes, mas sim

de toda comunidade. 

5.2 Princípio da Legalidade

Vai  de  encontro  à  premissa  do  art.  5º,  II,  CF,  já  abordado  anteriormente.  Na

administração pública, a liberdade de vontades não prevalece, sendo assim, o administrado

tem de fazer tudo o que a lei determina, já o particular tem de fazer tudo o que a lei não

proíbe. A lei é a base do administrador. É nela que ele encontra respaldo para atuar. 

5.3 Princípio da Finalidade

É um seguimento do princípio da legalidade,  pois se o administrador tem de atuar

baseado na lei, tal atuação tem de atingir sua finalidade, que é o interesse comum.

O policial militar, que é um agente de segurança pública, ao realizar suas funções,

deverá atuar de forma ponderada, ou seja, deverá atingir as finalidades do Estado que, por si,

representam a vontade do povo.

5.4 Princípio da Razoabilidade

A administração dispõe de liberdade para atuar. Para isto, o administrador irá atuar

discricionariamente, não extrapolando limites. Importa dizer que o agente irá atuar de forma
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razoável. Cabe salientar que em determinados casos, o agente, não encontrando alternativa,

fará uso da força, no intuito de atingir o interesse social em detrimento do particular.

O uso da força na atuação policial, inclusive, já foi amparado no Código de Processo

Criminal do Império, de 29 de novembro de 1832 que previa em seu art. 180: “se o réu não

obedecer  e  procurar  evadir-se,  o  executor  tem  o  direito  de  empregar  o  grau  da  força

necessária para efetuar a prisão, se obedecer, porém, o uso da força é proibido”.

Atualmente, o uso da força encontra-se disciplinado no CPP:

Art. 284.  Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de
resistência ou de tentativa de fuga do preso.

Art. 292.  Se  houver,  ainda  que  por  parte  de  terceiros,  resistência  à  prisão  em
flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o
auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a
resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. 

6 DOS ASPECTOS ESSENCIAIS DA ABORDAGEM POLICIAL

6.1 Dos Requisitos dos Atos Administrativos

Para que o ato seja legal, o agente tem de estar investido de competência para

realizá-lo. Tais competências são atribuídas por lei, logo, dever-se-á respeitar os parâmetros

previstos em lei,  para que a atuação do agente não perca a eficácia e a legalidade, dando

margem a uma atuação arbitrária e abusiva. O resultado do ato deverá atender a finalidade do

bem estar social,  ou seja, partindo da máxima de que “para toda ação há uma reação”, o

agente quando pratica um ato deverá atingir determinado resultado e este resultado tem de

atender o anseio da coletividade. O policial, quando aborda elemento suspeito, visa garantir a

preservação da ordem social. Com isto o ato visa atingir um fim, visando o bem comum. O

administrador que age de forma que não vise o interesse comum estará cometendo um desvio

de finalidade, tornando seu ato nulo, podendo responder administrativamente por tal vício.

Por fim cumpre ressaltar que todo ato deverá ser motivado, ou seja, o que levou o

agente  agir.  Urge  ressaltar  que  a  finalidade  e  o  motivo  têm  grande  distinção,  pois  este

antecede o ato, ou seja, relaciona-se ao o que determinou o agente a desencadear determinada

ação,  no  caso  do  tema abordado,  o  policial  irá  agir  com base  na  fundada  suspeita.  Já  a

finalidade é o que o agente visa alcançar com seu ato, que é recolher material ilícito com o

suspeito, livrando o corpo social de mais um meliante. 
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6.2 Do Ato Administrativo 

Os  agentes  públicos  quando  atuam estão  praticando  um ato  administrativo.   Para

atingir sua finalidade, o agente público poderá restringir direitos do particular, valendo-se de

seus atos, denominado atos administrativos, que correspondem à vontade do Estado.

Os  atos  administrativos  visam declarar  a  vontade  unilateral  do  Estado  e,  como o

administrador  faz-se  valer  de  sua  supremacia,  tais  vontades  geram  deveres  e

responsabilidades.  Entende-se  que  o  ato  persegue  os  ditames  da  lei,  ou  seja,  está  em

conformidade  com  a  legislação  vigente,  sendo  prontamente  executados,  sendo  assim,  o

particular  que  sentir-se  lesado ou prejudicado com o ato  praticado,  tem de provar  a  sua

ilegalidade, pois os atos administrativos por si presumem-se legais.

6.3 Do Poder de Polícia

Como já fora dissertado, certos direitos encontram-se explicitados na lei. Por outro

lado, a administração, dentro dos ditames legais, tem o poder de limitar direitos, visando o

bem comum. Esta limitação está subordinada a uma apreciação discricionária.

Art.  78.  Considera-se  poder  de  polícia  atividade  da  administração  pública  que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene,
à ordem, aos costumes,  à  disciplina da produção e do mercado,  ao exercício de
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à
tranquilidade  pública  ou  ao  respeito  à  propriedade e  aos  direitos  individuais  ou
coletivos.   

Parágrafo  único.  Considera-se  regular  o  exercício  do  poder  de  polícia  quando
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância
do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem
abuso ou desvio de poder.

Os agentes  públicos  utilizam o  poder  de  polícia  em benefício  da  coletividade  em

detrimento de direitos individuais. Baseando-se neste poder, o agente poderá conter atitudes

ilícitas praticadas por particulares.  Os interesses da massa representam uma demarcação à

atuação restritiva do agente, tendo em vista que as leis constitucionais e infraconstitucionais

são feitas para o povo. Caso não haja alternativa menos gravosa, o agente deverá agir para

preservar direitos de outros.  
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              Nesse contexto, é de grande valia o entendimento de WALDYR SOARES, juiz de

direito aposentado do Juízo Militar do Estado de Minas Gerais:

A expressão, PODER DE POLÍCIA pode designar a própria autoridade pública, isto
é, os homens que exercem a prerrogativa da organização social; - pode ser a força,
em  virtude  da  qual  esta  prerrogativa  é  exercida,  para  impor  regras  jurídicas
obrigatórias; - é também, a prerrogativa de editar regras executórias, de as aplicar e
de tomar medidas materiais para assegurar a ordem. 3 

Porém a atuação do agente tem de ser proporcional ao agravo, sendo necessário um

equilíbrio  entre  sua  atuação  e  o  caso  concreto.  O  agente  deve  atuar  evitando  medidas

exageradas, sempre usará a força necessária à ocasião, senão, poderá tornar inválido seu ato e

atingir a esfera da ilegalidade.

 

6.4 Dos Atributos do Poder de Polícia

A administração, atuando de forma suprema, impõe ao administrado suas decisões,

independente  de  sua  concordância.  Os  atos  administrativos  geram  coerção  em  relação  a

terceiros; gera obrigações, que, se não forem cumpridas, podem gerar sanções. Os interesses

públicos têm de estar em harmonia com a aspiração de toda uma sociedade, que para viver em

paz, depende seguir parâmetros estipulados pelo Estado-administrador. Para fazer cumprir tais

normas, o Estado age através de imposições a ser seguidas por todos, inclusive aplicando

sanções, a fim de atingir a sua finalidade.  

 O  ato  administrativo  possui  auto  executoriedade.  Entende-se  por  este  atributo,  a

possibilidade de a administração pública fazer cumprir seu ato independente da intervenção

do  Poder  Judiciário.  Porém,  a  parte  que  se  sentir  lesada  poderá  ingressar  na  esfera

administrativa,  independente  de  autorização  desta.  O  tema  também  foi  abordado  pela

Constituição de 1988 em seu artigo 5º, inciso XXXV que estabelece: “a lei não excluirá da

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Este atributo dá amparo ao agente a agir independentemente de autorização judicial,

podendo realizar buscas nas pessoas ou em veículos, exceto no caso de invasão de domicílio,

diante da premissa constitucional da inviolabilidade domiciliar, uma vez que “a casa é asilo

inviolável  do  indivíduo,  ninguém nela  podendo penetrar  sem consentimento  do  morador,

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por

determinação judicial” (art. 5º, XI, CF).
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7 ABUSO DE AUTORIDADE

7.1 Poder Discricionário

É um poder de escolha ao qual o agente usufrui ao realizar suas ações, decidindo a

melhor forma de agir dentro dos parâmetros da conveniência e oportunidade. Este poder tem

de respeitar limites especificados na lei. A ocasião irá ditar o desencadeamento da ação, que

será consolidada no motivo e objeto. Por outro lado, caso o agente ultrapasse os limites de sua

atuação, estará agindo arbitrariamente, podendo o agente responder administrativamente.

7.2 Do Abuso de Autoridade 

  O  abuso  de  autoridade  configura  o  excesso  praticado  pelo  agente  investido  de

autoridade no exercício de sua função.  Nesses crimes, o sujeito ativo é a autoridade pública,

logo, pode-se afirmar que é um crime funcional próprio. O Estado enquadra-se como sujeito

passivo mediato ou secundário, tendo em vista que o abuso de autoridade é uma má prestação

de serviço público, o sujeito ativo estaria prestando seus serviços de forma deficiente, aquém

ao regulado pelo  Estado.  O outro  prejudicado,  a  vítima que sofreu o agravo,  é  o  sujeito

passivo imediato ou principal, pois sofreu a conduta abusiva.

Neste tipo de crime pode haver concurso material, como por exemplo, o policial que

faz uma abordagem tão truculenta que chega a lesionar o suspeito (art. 3º, L.4898/65 c/c art.

129, CP).

A  lei  nº  4898/65,  que  regula  o  direito  de  representação  e  o  processo  de

responsabilidade administrativa civil e penal nos casos de abuso de autoridade, traz em seu

bojo uma proteção há dois objetos jurídicos: objeto jurídico principal ou imediato, que é a

proteção dos direitos e garantias individuais e coletivos das pessoas físicas e jurídicas e objeto

jurídico secundário ou mediato, que é a normal e regular prestação do serviço público.

Art. 3º Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:

a) à liberdade de locomoção;

b) à inviolabilidade do domicílio;
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c) ao sigilo da correspondência;

d) à liberdade de consciência e de crença;

e) ao livre exercício do culto religioso;

f) à liberdade de associação;

g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto;

h) ao direito de reunião;

i) à incolumidade física do indivíduo;

j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. 

Art. 4º Constitui também abuso de autoridade:

a)  ordenar  ou  executar  medida  privativa  da  liberdade  individual,  sem  as
formalidades legais ou com abuso de poder;

b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não
autorizado em lei;

c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de
qualquer pessoa;

d) deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja
comunicada;

e) levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida
em lei;

f)  cobrar  o  carcereiro  ou  agente  de  autoridade  policial  carceragem,  custas,
emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em
lei, quer quanto à espécie quer quanto ao seu valor;

g)  recusar  o  carcereiro  ou  agente  de  autoridade  policial  recibo  de  importância
recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa;

h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando
praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal;

i) prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança,
deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de
liberdade.

A ação do agente que viola  a  ordem jurídica é uma ação arbitrária,  o  que poderá

culminar uma reparação pelo erro.  É comum a busca de reparação por falhas cometidas por

autoridades.  Esta  reparação  poderá  ser  formalizada  através  de  uma  queixa  dirigida  a

autoridade superior ou ao Ministério Público.

Art. 2º, Lei 4898/65. O direito de representação será exercido por meio de petição:

a)  dirigida  à  autoridade  superior  que  tiver  competência  legal  para  aplicar,  à
autoridade civil ou militar culpada, a respectiva sanção;

b)  dirigida  ao  órgão  do  Ministério  Público  que  tiver  competência  para  iniciar
processo-crime contra a autoridade culpada.

No 25º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, local de trabalho da

discente, existe um livro denominado “Livro de Queixas e Elogios”, que fica à disposição dos

populares.  Quando  um policial  comete  algum tipo  de  abuso,  o  cidadão  reporta-se  até  o
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gabinete do Oficial de Dia (Oficial responsável pelo aquartelamento), que imediatamente lhe

entregará o livro para que o queixoso preencha-o com seu próprio punho, relatando o fato.

Dali  em  diante,  é  instaurado  uma  averiguação  denominada  “Averiguação  –  Conduta

Inconveniente”, a fim de apurar a autenticidade dos fatos. Sendo constatada sua veracidade, o

policial poderá ser punido e, dependendo do grau de ilicitude, até mesmo expulso. Todo este

aparato tem o condão de garantir uma atuação legítima, visando coibir policiais com condutas

adversas  ao  interesse  público.  Além  de  uma  queixa  formal  prestada  à  Unidade,  pode  o

prejudicado buscar reparação civil, o que será aprofundado mais adiante. 

O abuso de autoridade dá ensejo a reparação civil, penal e administrativa. A reparação

civil busca a aplicação de punição de caráter pecuniário ou retratação pública; a sanção penal

consiste em detenção, multa e perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer

função pública pelo prazo de até três anos; a punição administrativa consiste em advertência,

repreensão, suspensão do cargo por até 180 dias, destituição de função ou demissão a bem do

serviço público. A Lei 4.898/65 prevê:

Art. 9º.  Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa
ou  independentemente  dela,  poderá  ser  promovida  pela  vítima  do  abuso,  a
responsabilidade civil ou penal ou ambas, da autoridade culpada.

Art.  12.  A ação  penal  será  iniciada,  independentemente  de  inquérito  policial  ou
justificação por denúncia do Ministério Público, instruída com a representação da
vítima do abuso.

7.3 Competência para Julgar Policial que Cometeu Crime de Abuso de Autoridade

O militar que cometer um crime deverá ser submetido à justiça militar, exceto nos

casos de crime doloso contra a vida humana, competência prevista constitucionalmente ao

tribunal do júri. Porém, crime de abuso de autoridade, por não estar previsto no Código Penal

Militar, não é crime militar. A competência para julgá-lo é da justiça comum, conforme já

decidido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  na  súmula  nº  172:  “compete  à  justiça  comum

processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço”.

Com relação a este tema a Constituição Federal estabelece que:

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.                                                    .
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Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência
da Justiça Militar.                                                                                                .
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Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos
nesta Constituição. 

[...]

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados,
nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares
militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao
tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da
graduação das praças .

8 DA ABORDAGEM POLICIAL 

 8.1 Abordagem Pessoal

A  polícia  militar,  polícia  ostensiva,  tem  o  papel  de  inibir  delitos  e  reprimir  a

criminalidade. Um dos meios de atuar usado por seus agentes é a abordagem. Esta técnica faz

parte do cotidiano policial, sendo um meio bastante eficaz de identificar elementos, aprender

substâncias entorpecentes, armas etc. Sua finalidade é garantir e preservar a ordem pública.

Porém,  como  o  policial  militar  representa  o  Estado,  este  será  responsabilizado  pela  má

atuação do seu agente. 

Segundo Tânia Pinc a melhor definição para a abordagem policial  “é um encontro

entre  a  polícia  e  o  público  cujos  procedimentos  adotados  variam  de  acordo  com  as

circunstâncias e com a avaliação feita pelo policial sobre a pessoa com que interage, podendo

estar relacionada ao crime ou não”. 3

A abordagem é uma ação policial  que desagrada se não todas,  a grande parte das

pessoas que passam por essa experiência. Parece impossível imaginar alguém agradecendo a

um  policial  ao  término  de  uma  abordagem.  Essa  é  uma  atitude  compreensível,  porque

ninguém gosta de ter seus direitos cerceados e sua privacidade invadida, mesmo que seja por

alguns  minutos.  De  maneira  geral,  as  pessoas  ou  já  passaram  por  essa  experiência,  ou

conhecem o relato de outros abordados, ou ainda tiveram contato com esse assunto pelos

meios de comunicação.  Apesar de o agente policial estar investido do poder de polícia, o qual

lhe dá legitimidade de agir, ele, ao realizar tal ação, deve garantir a preservação da dignidade

3 PINC, Tânia. Abordagem Policial: um encontro (des)concertante entre polícia e público Revista Brasileira
de Segurança Pública, 2ª edição. 2007. p 06.
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da pessoa humana do elemento suspeito, respeitando seus direitos e não extrapolando seus

limites amparados por lei.

O tema foi  abordado no Código de Processo Penal  Brasileiro no capítulo XI,  que

discorre acerca da busca e da apreensão:

Art. 240.  A busca será domiciliar ou pessoal.

 § 1o  Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

 a) prender criminosos;

 b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

 c)  apreender  instrumentos  de  falsificação  ou  de  contrafação  e  objetos
falsificados ou contrafeitos;

d)  apreender  armas  e  munições,  instrumentos  utilizados  na  prática  de  crime  ou
destinados a fim delituoso;

 e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

 f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando
haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do
fato;

 g) apreender pessoas vítimas de crimes;

 h) colher qualquer elemento de convicção.

 § 2o  Proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém
oculte  consigo arma proibida ou objetos  mencionados nas  letras b a f e  letra h do
parágrafo anterior.

Art. 244.  A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos  ou  papéis  que  constituam  corpo  de  delito,  ou  quando  a  medida  for
determinada no curso de busca domiciliar.

8.2 Elemento Suspeito

A atitude do cidadão poderá desencadear a atuação do policial. Isto por que, o agente

atua pautado no comportamento do elemento e na ocasião. A busca pessoal é a procura que se

faz nas vestes das pessoas ou nos objetos que estão portando, inclusive, no interior do corpo

do suspeito, tendo em vista que o criminoso, na tentativa de ocultar o material delituoso, pode

introduzi-lo ou ingeri-lo. A busca pessoal é uma praxe no serviço policial, sendo um meio de

grande valor para prevenir ilícitos, visando à continuidade da segurança pública, garantindo a
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paz  social.  Esta  atividade  tem  o  condão  de  restringir  direitos  individuais  em  prol  da

coletividade,  porém  terá  de  haver  limites,  que,  se  forem  extrapolados,  podem  ensejar  a

violação à intimidade, o constrangimento ilegal, o abuso de poder, etc.

A busca pessoal sem mandato denomina-se revista pessoal, inclusive, a lei processual

fez uma separação entre a busca pessoal sem mandado no ato de efetuar uma prisão e prisão

em flagrante levada por fundadas suspeitas.  A busca pessoal independerá de mandado em

algumas  ocasiões  explicitadas  no  Código  de  Processo  Penal,  tendo  também previsão  no

Código Processual Penal Militar em seu artigo 180.

  A busca pessoal ou domiciliar não é discricionária para a autoridade policial, isto por

que, havendo fundadas razões na busca domiciliar e fundadas suspeitas na busca pessoal, a

intenção  do  legislador  foi  tornar  o  procedimento  legal  a  fim  de  não  prejudicar  o  “jus

puniendi” do Estado, pela omissão de formalidades que poderiam implicar na ausência de

provas contra o acusado. Do mesmo modo o Código Processual Penal Militar também aborda

o assunto:

     

Revista pessoal

Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém
oculte consigo:

  a) instrumento ou produto do crime;

b) elementos de prova.

Revista independentemente de mandado

Art. 182. A revista independe de mandado:

  a) quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser presa;

b) quando determinada no curso da busca domiciliar;

c) quando ocorrer o caso previsto na alínea a do artigo anterior;

d)  quando houver  fundada suspeita  de  que  o  revistando traz  consigo  objetos  ou
papéis que constituam corpo de delito;

e) quando feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente do inquérito.

O assunto  está  disciplinado na  lei  processual.  A busca  no ato  de  uma prisão  está

relacionada com o flagrante próprio,  ou seja, está cometendo a infração penal e acaba de

cometê-la.  Neste  caso,  a  autoridade  policial  ou  seus  agentes  primeiramente  prendem  o

criminoso e depois realizam a busca pessoal.

Art. 302, CPP.  Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;
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II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa,
em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é  encontrado,  logo  depois,  com instrumentos,  armas,  objetos  ou  papéis  que
façam presumir ser ele autor da infração.

Art. 243, CPPM. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for
insubmisso ou desertor, ou seja, encontrado em flagrante delito.

 

Art. 244, CPPM. Considera-se em flagrante delito aquele que:

a) está cometendo o crime;

b) acaba de cometê-lo;

c) é perseguido logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o
seu autor;

d)  é  encontrado,  logo depois,  com instrumentos,  objetos,  material  ou papéis que
façam presumir a sua participação no fato delituoso.

Por  outro  lado,  realizada  no  fulcro  da  fundada  suspeita,  está  relacionada  com  o

flagrante impróprio ou quase flagrante e ficto ou presumido, onde são confirmadas todas as

circunstâncias  ou  dados  que  recaiam  contra  si,  incluindo  a  apreensão  em  seu  poder  de

quaisquer instrumentos, materiais, objetos ou papéis, relacionados com o fato.

Ressalta-se  que  o  agente  não  deve  ter  como  parâmetros  de  sua  atuação  somente

estereótipos, inclusive existe uma máxima na corporação que diz que “não existem pessoas

suspeitas e sim, pessoas em atitudes suspeitas”. Pessoas suspeitas são aquelas que infundem

dúvidas a respeito do seu comportamento ou que não inspire confiança, fazendo, em relação

ao  lugar  em  que  se  encontrem  horário,  tipo  de  roupa  que  esteja  vestindo  e  outras

circunstâncias, justo receio às condições que elas se apresentam.

Um dos focos do agente policial, durante sua ronda ou até mesmo quando de folga, é a

atitude  das  pessoas  a  sua  volta.  Para  ilustrar  o  presente  parágrafo,  pode-se  trazer  como

exemplo a ação de uma pessoa que, ao avistar a autoridade policial, empreende fuga. Outro

exemplo é o de uma pessoa que em seu juízo perfeito, em pleno verão carioca, durante o dia,

esteja usando um casaco fechado. Há várias hipóteses que caracterizem a fundada suspeita. O

policial não deve agir de forma preconceituosa e nem discriminatória, porém, existem casos

que  chamam  a  atenção  por  serem,  aparentemente,  incompatíveis  com  a  realidade.   A

suspeição não deve recair  somente sobre aquela pessoa de humilde aparência,  ou sobre a

pessoa de cor escura, mas sim, sobre todos, pois todos são suspeitos. 

É  mister  ressaltar  que  a  atuação  do  agente  tem de  estar  relacionado  a  requisitos

objetivos, não deve o policial realizar a busca pessoal pelo simples fato de imaginar que uma
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pessoa esteja na posse de ilícitos ou eminência de realizar um crime nem tampouco regular

sua atuação somente na sua experiência. Nestes casos, em que não são observados os critérios

objetivos, perde-se o valor discricionário da atuação do policial, dando lugar a uma atuação

arbitrária. Outrossim, a abordagem não deverá ser feita aleatoriamente, não devendo o policial

considerar  o  sentimento  pessoal  que  paira  sobre  o  suspeito,  ferindo  o  princípio  da

impessoalidade,  haja  vista  que  a  constituição  em  seu  art.  5º,  inciso  X  prevê  que:  “são

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Apesar de o pressuposto de indícios ser apoiado em critério subjetivo, aliás, este se

origina  na  própria  lei,  pois  o  legislador  permitiu  uma  larga  margem para  apreciação  do

policial, espelhado em seu conteúdo técnico-policial. Não pode o agente respaldar-se apenas

neste  critério,  pois  poderá  tornar  a  ação  inócua,  sendo necessário  certa  dose  de  critérios

objetivos, ou seja, elementos capazes de caracterizar a conduta do cidadão como suspeita. A

ação da pessoa deverá ser considerada suspeita por uma série de circunstâncias, como, por

exemplo: o local onde o sujeito se encontra com alto nível de criminalidade; o horário; sua

reação ao avistar a viatura policial (susto, tentativa de evasão, etc.); ou em caso de flagrante

delito; em operações de fiscalização ordenada pelo comando central  de polícia (como por

exemplo,  a  Lei  Seca).  O  policial  precisa  estar  convicto  de  que  o  suspeito  traga  algum

elemento de convicção para a elucidação do caso.

8.3 Abordagem à Mulher

A busca pessoal na mulher deverá ser realizada preferencialmente por outra mulher.

Caso haja fortes indícios de ser encontrado material ilícito e não ser possível a presença de

uma policial feminina, poderá a autoridade solicitar a um civil do sexo feminino realizar a

revista, sob a orientação da autoridade responsável, o que usualmente não é recomendado,

haja vista a periculosidade que o ato pode envolver.

O tema também foi tratado no Código de Processo Penal e no Código de Processo

Penal Militar

 Art.249,  CPP.  A busca em mulher será feita  por outra mulher,  se não importar
retardamento ou prejuízo da diligência.
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 Art. 183, CPPM. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar
retardamento ou prejuízo da diligência.

             Ressalta-se que a norma não proíbe o policial masculino de realizar abordagem na

mulher, porém a restringe a casos excepcionais. Isto por que, a técnica da abordagem exige

que o agente deslize suas mãos no corpo do elemento para que sinta a presença de algum

material  escondido. Muitos  criminosos  até  já  perceberam que  os  policiais  deixam de  ser

criteriosos quando mulheres estão presentes numa ocorrência, fazendo com que companheiras

portem suas armas, drogas e outros materiais ilícitos. Com o efetivo diminuto de policiais

femininas  atuando  na  operacionalidade,  fazer  buscas  em mulheres  se  torna  uma situação

complicada,  que  a  guarnição  deverá  contornar,  principalmente  devido  à  segurança  dos

profissionais. Claro,  tem  de  haver  um bom senso  na  abordagem  à  mulher,  pois,  ao  ser

realizado por um policial do sexo masculino, poderia dar azo à futura reclamação por abuso

de autoridade, tendo em vista que a queixosa poderá alegar que o policial agiu com excesso ao

apalpar seu corpo.

No Brasil,  a maioria das mulheres usam roupas justas ao corpo, que possibilita ao

policial  apenas  pelo  olhar  perceber  que  não  carregam  consigo  nenhum  objeto  ilícito.

Geralmente, revistar as bolsas e outros pertences é o suficiente.  No que tange a uma mulher

realizar revista em um homem, não há posição contrária para tal, uma vez que a norma não

especifica esta proibição.

 8.4 Busca Domiciliar

A Constituição de 1988 trouxe no rol  do artigo  5º,  inciso XI,  proteção a  casa do

indivíduo, estabelecendo que ela é asilo inviolável: “a casa é asilo inviolável do indivíduo,

ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante

delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

 Na busca domiciliar o agente deve estar pautado não apenas na mera suspeita. Tendo

em vista  que  a  Constituição traz  em seu bojo uma proteção à  inviolabilidade  domiciliar,

prevista  no  Título  II,  que  trata  dos  direitos  e  garantias  fundamentais,  tem de  haver  algo

concreto para restringir tal proteção.

O ilustre doutrinador Pedro Lenza, em sua obra Direito Constitucional Esquematizado,

relata:
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 Sem que ocorra qualquer das  situações excepcionais taxativamente previstas  no

texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público poderá, contra a vontade de

quem de direito (invito domino), ingressar durante o dia, sem mandado judicial, em

aposento  ocupado  de  habitação  coletiva,  sob  pena  de  a  prova  resultante  dessa

diligência  de  busca  e  apreensão  reputar-se  inadmissível,  porque  impregnada  de

ilicitude originária.4

Sobre  o  tema  o  Código  Penal,  na  Seção  II,  que  trata  dos  crimes  contra  a

inviolabilidade  de  domicílio,  também  se  manifestou,  inclusive  explicitou  a  violação  do

domicílio em alguns casos: 

Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade
expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego
de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

§ 2º - Aumenta-se a pena de um terço, se o fato é cometido por funcionário público,
fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei,
ou com abuso do poder.

§ 3º -  Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas
dependências:

I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou
outra diligência;

II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado
ou na iminência de o ser.

§ 4º - A expressão "casa" compreende:

I - qualquer compartimento habitado;

II - aposento ocupado de habitação coletiva;

III  -  compartimento  não  aberto  ao  público,  onde  alguém  exerce  profissão  ou
atividade.

§ 5º - Não se compreendem na expressão "casa":

I  -  hospedaria,  estalagem ou qualquer  outra  habitação  coletiva,  enquanto  aberta,
salvo a restrição do n.º II do parágrafo anterior;

II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

O termo “casa” não abrange somente o lugar onde a pessoa vive como também o lugar

onde trabalha ou exerça atividades. O legislador quis proteger todo e qualquer compartimento

4 LENZA, Pedro,  Direito Constitucional Esquematizado, 14ª ed., editora Saraiva,  2009, pag. 762.
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privado não aberto  ao  público.   O policial  tem uma restrição  ao  fazer  buscas  em locais

fechados. Para entrar numa casa, por exemplo, deverá ter um mandado judicial, ou a certeza

de  ser  encontrado  no  interior  da  residência  o  corpo  delituoso,  senão,  poderá  ser

responsabilizado por sua atuação.

8.5 Busca Veicular

A inviolabilidade da casa pode ser estendida ao veículo em algumas hipóteses, como

no caso de o veículo estar na garagem da casa; se for uma embarcação; se for um trailer e

estiver parado ou se for uma cabine de caminhão que tenha ânimo de moradia.

A abordagem a veículos, mesmo sem a permissão do condutor ou proprietário, é lícita

e  corresponde  à  atuação  discricionária  do  agente  ao  realizá-la,  desde  que  haja  fundada

suspeita de que no seu interior possa haver objetos ilícitos que comprovem o delito.

9 DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO, DO USO DE ALGEMAS E DA CAUTELA

NAS AÇÕES POLICIAS.

9.1 Da Responsabilidade Civil do Estado 

Uma  atuação  desastrosa  por  parte  do  agente  poderá  dar  respaldo  ao  prejudicado

ingressar no judiciário em face do Estado, buscando uma efetiva reparação do dano causado,

tendo em vista que a justiça faz parte da essência do Direito. O ato ilícito é uma conduta

humana que viola  a  ordem jurídica.  Só pratica  ato  ilícito  quem possui  dever  jurídico.  A

ilicitude gera lesão a um direito pela ruptura do ordenamento jurídico. Gera uma nova relação

jurídica, onde o autor tem o dever de reparar a infração.  A culpa é o fundamento da obrigação

de reparar o dano. É elemento subjetivo referente ao animus do agente no momento em que

pratica o ato.  A Constituição de 1988 prevê a responsabilização do Estado por atos omissivos

ou  comissivos  praticados  por  seus  agentes.  É  a  chamada  responsabilidade  civil

extracontratual.

 Art. 37, CF [...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado prestadoras de
serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,
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causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo e culpa.

 

A responsabilidade objetiva tem como pressuposto o fato de o dano ser causado por

pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos; tem

de haver um nexo causal, ou seja, o dano causado à terceiro em decorrência da prestação do

serviço público.

TJ-SC - Apelação Cível AC 329777 SC 2011.032977-7 (TJ-SC)

Ementa:  APELAÇÕES  CIVEIS  E  REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
ESTADO.  ATO  COMISSIVO.  ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA  COM
EXCESSO DE FORÇA FÍSICA. OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL NAS
VÍTIMAS.  DEVER  DE  INDENIZAR  CARACTERIZADO.  VALOR
INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. FLUÊNCIA
DOS  JUROS  DE  MORA,  A  PARTIR  DA  PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA.
RECURSOS  DOS  AUTORES  E  DO  RÉU  DESPROVIDOS  E  REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. - "Tendo em vista que a principal
função da polícia militar reside em manter a ordem e segurança pública,  algumas
atitudes  se  mostram necessárias  no  exercício  desse  mister.  Havendo  suspeita  de
atividade  ilícita,  é  dever  da  polícia  tomar as  medidas  necessárias,  tais
como: revista pessoal e  do  local,  questionamentos,  verificação  de  documentos,
dentre outras, a fim de apurar a realidade dos fatos. Contudo, qualquer conduta que
extrapole  o  estrito  cumprimento  do  dever  legal  inerente  à  atividade  da
polícia militar, há que ser  repelida,  sob pena de se referendar atitudes arbitrárias,
com claro abuso de autoridade perante os administrados" (AC n. 2009. 060676-8, da
Capital, Rel. Des. Ricardo Roesler, j. em 22/11/10). - O quantum "da indenização do
dano moral há  de  ser  fixado  com  moderação,  em  respeito  aos  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais
e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento
psíquico,  de modo que possa significar  uma reprimenda ao ofensor,  para que se
abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento
injustificado para a lesada." (AC n. , de Blumenau, Rel. Des. Jaime Ramos, j. em
31.05.2011). - "Assim considerando, caso confirmada a sentença em sede recursal,
os juros moratórios e a correção monetária são devidos desde a data da publicação
da sentença.  Diversamente,  caso  majorado,  minorado ou fixado o  valor  do dano
moral em  sede  recursal,  deverão  estes  encargos  incidir  a  partir  da  data  do
arbitramento  operado pelo  novo julgamento."  (AC n.  ,  de  Urussanga,  Rel.  Des.
Sérgio Roberto Baasch Luz, j. em 01/12/2010). - "Vencida a Fazenda Pública, esta
Corte  tem entendimento  pacificado  no  sentido  de  que  a  fixação  dos  honorários
advocatícios de sucumbência deve situar-se no patamar de 10% (dez por cento) do
valor da condenação [...].

Data de publicação: 20/09/2011

A responsabilidade objetiva também foi consagrada no Código Civil de 2002:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
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O Código Civil, no artigo supracitado, faz uma remissão ao art.186, reconhecendo o

dano  moral  como  dano:  “Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete

ato ilícito”.

Porém  há  hipóteses  em  que  a  responsabilidade  objetiva  poderá  ser  atenuada  ou

excluída, como é o caso de caso fortuito, força maior, culpa de terceiro ou da própria vítima,

sendo que neste último caso, tem de ser feito uma distinção se a culpa foi exclusiva da vítima

ou concorrente. Se exclusiva, elide a responsabilidade do Estado e se concorrente a atenua.

TJ-SC - Apelação Cível AC 157063 SC 2010.015706-3 (TJ-SC)

Ementa: CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  CIVIL.  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  AUTOR  QUE  ALEGA  TER
SIDO VÍTIMA DE  INJUSTIFICADA  E  EXACERBADA  VIOLÊNCIA  POR
PARTE DE POLICIAISMILITARES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO
COMPROVADO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE  NÃO  SE
CONFIGURA  DIANTE  DA CULPAEXCLUSIVA DA  SUPOSTA VÍTIMA E
DIANTE DA ATUAÇÃO DOS AGENTES NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO
DEVER  LEGAL,  UMA  VEZ  QUE  ELA  É  QUE  TERIA  DADO  AZO  À
AÇÃO POLICIAL. RECURSO  DESPROVIDO.  É  cediço  que  a
responsabilidade objetiva do  Estado  (artigo  37,  §  6º,  da  Constituição  Federal)
comporta  afastamento,  uma  vez  demonstrada  causa  excludente  de
responsabilidade. Não obstante, como leciona Rui Stoco, havendo alegação de que
os  agentes  estatais  atuaram sob  o  pálio  do  estrito  cumprimento  do  dever  legal,
impõe-se forçosamente verificar se a vítima se houve com culpa exclusiva. Deveras,
"Não se pode considerar as situações personalíssimas da legítima defesa, do estado
de necessidade  ou de  estrito  cumprimento do  dever  legal,  na  atuação  do  agente
público (que se classificam como excludentes de ilicitude), como causas excludentes
der responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, se não se provar culpa
exclusiva da vítima, pois, se não se caracterizam como ilícito penal ou civil para o
agente,  não têm o condão de romper o liame causal  para o Estado" (Tratado de
responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. ed., 2007. p. 1014). Hipótese dos
autos, todavia, que retrata tanto o estrito cumprimento do dever legal por parte dos
policiais militares ao abordarem o autor,  como a culpa exclusiva deste  pelos  leves
ferimentos  que  sofreu,  porquanto  do  acervo  probatório  exsurge  que,  além de  se
encontrar embriagado na ocasião do evento, realizava manobras arriscadas com sua
motocicleta  e,  afora  isso,  desacatou  os  policiais,  negou-se  peremptoriamente  a
apresentar os documentos e, por fim, resistiu à prisão. [...].

Data de publicação: 11/05/2010

9.2 Do Uso de Algemas 
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É certo que o tema discorre a respeito da abordagem, sua técnica e legalidade, porém

não se poderia deixar de mencionar o uso de algemas no suspeito.  A questão está sendo

muito discutida nos últimos tempos. 

Súmula Vinculante nº 11  só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte
do preso ou de terceiros,  justificada a excepcionalidade por escrito,  sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil
do Estado.

O STF já decidiu que o uso de algemas não é arbitrário, porém, restringe-o, devendo

ser utilizado excepcionalmente,  a fim de impedir,  prevenir  ou dificultar  a fuga ou reação

indevida do preso, desde que haja fundada suspeita ou justificado receio da reação do preso,

atentando contra  sua própria  vida,  a  integridade dos  policiais  ou a  de outros.  Em outras

palavras, o policial deverá usar algema quando o preso apresentar perigo para sua vida ou de

outros, como por exemplo, o indivíduo que esteja descontrolado sob o efeito de entorpecentes

ou quando houver receio de fuga. O uso deste material deverá ser devidamente justificado, no

BOPM (Boletim de Ocorrência Policial Militar) e no RO (Registro de Ocorrência- realizada

na delegacia). Tem como respaldo legal o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

O emprego equivocado ou abusivo desse material acarretará responsabilidades por parte do

Estado.

Mais  um  caso  verídico  será  apresentado  a  fim  de  polir  as  ideias  contidas  nesse

trabalho.  Conforme  representação  da  Concessionária  AMPLA  Energia  e  Serviços,

protocolada  no Ministério  Público  do Estado do Rio  de Janeiro  sob o nº  201000513043

23072010, no dia 12 de julho de 2010, o policial militar de nome João entrou na agência

comercial  AMPLA  Energia  e  Serviços  S.A.,   localizada  na  rua  Professor  Souza,  150 –

Bacaxá/RJ. O agente algemou e conduziu, na frente de todos, a funcionária da concessionária,

de  nome  Renata,  sob  a  alegação  de  a  servidora  estar  desobedecendo  sua  ordem  para

apresentar  documento  de  identidade,  uma  vez  que  o  policial  entendeu  que  o  crachá  de

identificação funcional, com nome completo, nº do CPF e foto, não servia como documento

de identificação.

A presença policial no interior da loja deu-se em virtude de um usuário do serviço

tentar trocar a titularidade de uma fatura de energia elétrica para o nome de seu inquilino. Ao

ver  seu  pedido  indeferido,  o  requerente  reportou-se  à  Polícia  Militar.  Porém,  a  empresa
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ampara-se na Lei 4.898/06, que rege sobre transferência das contas de água, gás e energia

elétrica, afirmando que o débito é nominal, pessoal e não vincula o imóvel, portanto, um

terceiro sem autorização expressa não pode fazer requerimento de substituição de titularidade

na fatura de energia elétrica (folhas 28 e 29 do Processo de nº E-09/5734/0006/10, oriundo da

Corregedoria Geral Unificada).

O  policial  em  seu  depoimento,  conforme  termo  de  declarações  (folha  44,  da

Averiguação  nº  170/2582/2010,  procedente  do  25º  BPM),  afirmou  que  “A Sr.ª  Renata

desligou o telefone ao qual estava se orientando com a parte jurídica da empresa, em voz

áspera e agressiva, ordenou a este policial que devolvesse o crachá, com muita surpresa deste

fato, lhe perguntei se ela estava me dando uma ordem de entregar o seu crachá, tendo resposta

afirmativa.” Em outro momento o policial alega que usou algema para conter a atendente:

“fazendo o uso de algema para contê-la, que após, a mesma ainda incentivando os clientes e

funcionários ali presentes contra esta guarnição, parecendo que fora instruída a fazer tal fato".

Na solução da averiguação supradita, foi verificado que houve indícios de infração

penal militar imputado ao policial, bem como infração penal comum imputada à atendente.

Não há que se olvidar que a profissão requer bom senso e equilíbrio. Apesar de a mulher ter

negado a dirigir-se até a delegacia local, questiona-se a atitude do policial de algemá-la diante

de  todos  os  funcionários  da  loja  e  clientes.  Tal  atitude  poderia  causar  a  ela  transtornos

psicológicos que podem perdurar para o resto de sua vida,  pois com a medida abusiva o

policial agiu dando tratamento indigno à vítima, humilhando-a perante aos seus subordinados

e clientes, atentando contra a sua incolumidade física. A conduta do policial militar do Estado

do Rio de Janeiro encontra parâmetros na Lei Estadual 443/81.

Seção II, DA ÉTICA POLICIAL MILITAR.

Art. 27 - O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar: 

[...]

II - exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em 
decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;

9.3 Da Cautela nas Ações Policiais
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Foi mencionado em linhas anteriores a respeito da responsabilidade do Estado pela má

atuação de  seus  agentes.  Toda prudência  possível  deve  ser  adotada  no  antes  e  durante  a

abordagem. O policial tem de estar atento, pois pode colocar a vida de terceiros em perigo, ou

até mesmo sua própria vida. Para garantir a máxima segurança exigida, o policial sempre

deverá estar acompanhado de outro policial para que este lhe dê cobertura. Os suspeitos que

serão abordados têm de estar em um número inferior ao dos policiais. Porém, todo cuidado e

técnicas necessárias podem tornar-se inócuos, levando em conta que o policial militar, antes

de ser um agente garantidor da ordem, é um ser humano com debilidades.  Além do mais, a

corporação do Rio de Janeiro, cita-se este Estado tendo em vista que a discente faz parte desta

Corporação,  possui  número  de  agentes  muito  aquém ao  esperado  para  responder  a  toda

sociedade.  Apesar  de  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  investir  na  segurança  pública,

principalmente  pelo  fato  de  o  Estado ser  sede  de  grandes  eventos  esportivos,  culturais  e

religiosos, o número de policiais militares que se formam por ano ainda não é o suficiente

para  atender  a  massa.  Atualmente,  a  maioria  dos  formandos  são  empregados  em  novas

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP's). A escassez de horário de folga gera um desgaste

físico  e  emocional  no  policial,  que  influi  no  seu  desempenho  profissional,  o  que  pode

arremeter a uma ocorrência de fim lamentável.

A sobrecarga de trabalho, o risco iminente e o momento de tensão contribuem em uma

atuação falha, com falta de técnica e perícia. O policial militar, pela natureza de sua atividade,

lida diretamente com a sociedade. Além de atuar em pequenos casos domésticos, o policial

também atua em casos mais complexos como perseguição a criminosos perigosos, entrada em

favela com alto risco de criminalidade, combate a grupos organizados etc. Outrossim, nos

momentos de folga, o policial tem de manter-se alerta, pois corre o risco de ser reconhecido

por bandidos e sofrer represália. A constância deste estado de tensão e o desgaste físico e

emocional  geram prejuízo  à  saúde e  podem desencadear,  por  consequência,  uma atuação

desastrosa.  Pode-se aclarar  o parágrafo com um caso que ganhou notoriedade e  comoção

nacional. Na noite do dia 06 de julho de 2008, na rua General Espírito Santo Cardoso, na

Tijuca,  zona  norte  do  Rio de  Janeiro,  policiais  foram avisados  no rádio  comunicador  da

corporação a respeito de um veículo modelo Fiat Stilo preto roubado que empenhava-se em

fuga. O bairro da Tijuca, hoje pacificada pelas instalações de UPP's, outrora, diga-se no ano

em que  ocorreu  o  fato,  já  foi  considerado  área  de  alto  risco  de  criminalidade,  devido  à

quantidade de comunidades carentes que se formaram em torno da região. O perigo iminente

contribuiu para o estado de tensão emocional vivido pelos policiais naquele momento. Os
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policiais confundiram o veículo palio Weekend cinza, onde estavam a criança de três anos

João Roberto Amaral, seu irmão de nove meses e sua mãe ao volante. Eles atiraram no carro

da família, vindo a atingir o menino João Roberto, que teve morte cerebral decretada no dia

07 de julho 2008. O policial que atirou no menino foi excluído da corporação e ainda esta

sendo julgado pelo crime de homicídio na justiça comum.

É patente que o trabalho ora apresentado não tem o intuito de amenizar fracassadas

ações policiais, tampouco justificar o despreparo da corporação, porém, vindo salientar ao

que foi discorrido acima sobre a deficiência de efetivo, a profissão de âmbito militar exige o

exercício  de  escala  extraordinária,  principalmente  quando  ocorre  estado  de  exceção  e,

frequentemente,  para  apoiar  grandes  eventos.   Esta  falta  de  rigidez  no controle  de  horas

trabalhadas,  até  mesmo  porque  na  corporação  não  existe  o  controle  de  ponto,  como  na

iniciativa privada, muita vezes faz surgir arbitrariedades na escalação do policial. Outrossim,

o policial, mesmo estando de folga, tem de depor em audiências na justiça, sendo execrado de

seu convívio familiar, lazer e descanso. Isto gera, além de um desgaste físico, um estresse

emocional. 

Por outro lado, muitos policiais que são formados ainda não estão aptos a enfrentar o

cotidiano  das  grandes  cidades;  não  estão  preparados  para  lidar  com  situações  de  risco

iminente. Para ratificar o que é explicitado, será apresentada uma ocorrência policial que teve

um desfecho fatal. É bom ressaltar que, apesar de o caso ter sido amplamente divulgado nos

telejornais local, o nome completo dos personagens não será divulgado, por questões lógicas.

No dia  14 de  setembro de  2010,  por  volta  das  15h30min,  no bairro  Braga,  Cabo

Frio/RJ,  uma mulher  de nome Jade abordou um casal  que desembarcava do seu veículo,

anunciando um assalto,  obtendo êxito em constranger o casal.  No momento do assalto,  o

jovem policial militar de nome Márcio, recém formado, que estava de folga, estava passando

com a sua motocicleta próximo ao local e percebeu o ocorrido. Jade tentou fugir, instante em

que o policial Márcio deu ordem a Jade parar e, sendo desobedecido, efetuou dois disparos

que  atingiram  a  nádega  direita  da  infratora.  Ele  conseguiu  imobilizá-la  por  trás  e  pelo

pescoço. Neste ínterim, já havia sido acionada a sala de operações do 25º Batalhão (Cabo

Frio), através do telefone 190, sendo destacada para o local a guarnição da PATAMO/1ª Cia.

Ao  chegar,  a  guarnição  deparou-se  com  o  policial  Márcio  com  uma  pistola  na  mão,

imobilizando a mulher, que gritava. Ocorre que o policial Márcio não era lotado no 25º BPM,

logo,  os  policiais  da  PATAMO não o  conheciam.  A equipe  da  PATAMO equivocou-se  e

confundiu o policial com o assaltante e Jade como vítima. O policial Márcio recebeu a ordem
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de largar a arma, porém ele, talvez por inexperiência, pois era soldado recém formado, ou

pela  emoção,  efetuou  um  movimento  brusco  com  a  arma,  o  que  assustou  a  guarnição,

desencadeando  um  trágico  desfecho.  A  guarnição,  impetuosamente,  com  o  intuito  de

resguardar sua própria vida, atirou contra o policial. Só depois populares cientificaram que a

mulher era a acusada de roubo e o homem alvejado tratava-se de policial militar. O policial

Márcio entrou em óbito em decorrência de uma parada cardíaca por perfuração de arma de

fogo. Os policiais da PATAMO responderam a um processo administrativo, Inquérito Policial

Militar de nº 0203/2538/2011, que os indiciou por crime de homicídio. Eles, até a presente

data, aguardam decisão de um processo judicial.

Foi avocado ao presente trabalho este caso, pois representa o valor de uma abordagem

mal executada. A autora não pretende execrar a atitude do incipiente policial Márcio, pois este

não é o seu intuito, quer demonstrar a importância da cautela e prudência nas ações policiais,

porém,  não poderia  dissertar  estas  linhas  sem valorar  a  deforme abordagem realizada.  A

atitude  do  policial  Márcio  foi  totalmente  questionada  não  só  pela  classe  policial,  como

também por  populares,  que  são leigos  ao que  tange à  técnica e  regras  de abordagem. O

policial Márcio era um jovem alto e bastante musculoso e para reter a assaltante, que era

muito inferior a ele fisicamente, não seria necessário ter sacado sua pistola ou ter cometido

tamanho  excesso.  Ele,  mesmo  depois  de  tê-la  rendido  por  trás,  segurando  seu  pescoço,

continuou apontando a arma na cabeça da mulher e a proferir palavras de calão, conforme

relato de transeuntes. O policial não responderá pelo seu excesso, contudo a guarnição que se

equivocou  ainda  sofre  prejuízos  psicológicos  por  terem  atentado  contra  a  vida  de  um

companheiro de corporação.

CONCLUSÃO

 

Para  manter  a  ordem  social  e  garantir  e  resguardar  direitos,  detém  o  Estado-

administrador  meios  eficazes.   No campo da  segurança  pública,  o  serviço  realizado pela

polícia  ostensiva  visa  preservar  direitos,  repreendendo  transgressões,  limitando  direitos

individuais em prol da coletividade. Para isto a Polícia Militar usufrui de uma técnica bastante

precisa: a abordagem. Por meio desta, os agentes de segurança conseguem reprimir delitos,
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mantendo  a  ordem  social  necessária  à  continuidade  do  Estado  Democrático  de  Direito.

Porém, a abordagem restringe direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção, além

de requerer perícia e precisão em sua execução, além de exigir do agente imparcialidade, ou

seja, não deverá adotar somente critérios pessoais, tais como indivíduo alto ou baixo, negro

ou branco, gordo ou magro, jovem ou velho; o que irá caracterizar a fundada suspeita é o

elemento  e  a  ocasião,  dia  ou  noite,  local  ermo,  vestes,  atitudes,  etc.  Neste  método  de

prevenção ocorre um contato direto entre populares e os agentes de segurança, o que reforça a

idéia da necessidade de uma atuação regrada em ditames legais, caso contrário, perderá a sua

essência que é dar continuidade à paz social. 
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