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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi a realização de um levantamento bibliográfico acerca de questões 
principiológicas e normativas relacionadas ao uso da força no exercício das atividades de segurança 
pública, em especial da polícia militar, demonstrando não só a excepcionalidade no seu uso, como também 
as diretrizes necessárias e indispensáveis à sua legalidade, onde se verificou a necessidade de uma 
mudança nos padrões atuais da segurança pública, com necessária revisão institucional, moral, intelectual e 
metodológica em todos os seus campos, principalmente no que diz respeito às práticas cotidianas 
subliminares na formação de policiais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Polícia Militar;Limitações; Atuação. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Segundo Bobbio (1992) o reconhecimento e a proteção dos direitos humanos estão 

na base das constituições democráticas modernas. Os conceitos de direitos humanos e 
justiça devem fazer parte do cotidiano de todos os organismos sociais e especialmente 
dos Organismos Policiais, mas não é o que temos visto. 

Por vezes o cidadão tem sua dignidade violentada nos mais diversos becos, 
lugares e locais de nosso país. Os integrantes dos organismos policiais também se veem 
violentados em seus direitos mais basilares no dia a dia das Corporações e acabam por 
derramar na sociedade toda a sua ira e despreparo, corrompendo o próprio estado 
democrático. 

Torna-se necessário, pois, que ocorra uma ruptura com os padrões atuais e uma 
revolução institucional, moral, intelectual e metodológica em todos os campos da 
segurança pública, principalmente no que diz respeito às práticas cotidianas subliminares 
dentro das escolas e academias de formação de policiais. 

Na busca por respostas que possam orientar as necessárias mudanças exigidas, 
formula-se o seguinte questionamento: o uso da força por parte da Polícia está em 
consonância com os princípios gerais de direitos humanos e com o princípio de respeito à 
dignidade da pessoa humana vigentes no Estado Brasileiro por imposição de sua Lei 
Maior? 

Como justificativa desse problema, tem-se que a questão apresentada possui sua 
relevância firmada no ponto de que não obstante a dignidade da pessoa humana se 
apresente como fundamento da República Democrática Brasileira, com frequência, vemos 
escancarados nos telejornais do Brasil e do mundo o cotidiano de desrespeito e atos 
arbitrários cometidos por agentes encarregados da aplicação da lei contra a população à 
qual têm o dever legal de proteger. 

A face mais visível desse estado de desrespeito e atos arbitrários se reflete na 
atuação policial, aparentemente revestida de legalidade, quando o uso legal da força se 
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desvirtua em violência arbitrária traduzindo-se em desrespeito à dignidade da pessoa 
humana e a todos os princípios que fundamentam a existência do Estado Democrático 
Brasileiro. 

A legislação que visa coibir atos atentatórios contra os direitos fundamentais do 
cidadão é farta, tanto a nível internacional quanto nacional e é certo que a instituição 
policial repassa tais valores a seus integrantes, todavia parece haver uma dissonância 
entre o conteúdo que é repassado explicitamente nos centros de formação policial e 
aquilo que se ensina no dia a dia das Corporações. 

Entendemos que as mudanças necessárias só ocorrerão através da 
implementação da educação institucional de direitos humanos, onde estes devem ser 
ensinados não de forma estanque e meramente formal, mas unindo as diversas técnicas 
policiais formais com o currículo oculto da instituição formado pelas relações sociais entre 
instrutores e instruendos, entre comando e comandados, pelos rituais e cerimônias 
próprios da vida na caserna. 

Para melhor exposição da argumentação que apresentamos, este trabalho está 
organizado em quatro capítulos. Inicialmente abordamos o tema uso da força e suas 
implicações na vida do cidadão, por se tratar de medida compulsória sobre o indivíduo 
que reduz ou elimina sua capacidade de auto decisão, além do que explicitamos os 
conceitos de uso legal da força e as normas para utilização da força e de armas de fogo. 

O segundo capítulo trata da vertente dos direitos humanos e a atividade policial 
militar, sobre a responsabilidade do Estado pelo cumprimento das normas internacionais 
de Direitos Humanos e as premissas básicas exigidas na aplicação da Lei e do uso 
progressivo da força. 

A finalidade básica da atividade policial, a violência policial e a escala hierárquica 
da violência são temas abordados no terceiro capítulo deste trabalho e, finalmente, no 
quarto capítulo tratamos da educação e formação policial militar e a influência do currículo 
oculto nesta última. 

Por sua vez, a fim de manter o pacto federativo e cumprir com suas funções 
basilares o Estado investe na formação de um grupo especial de servidores, outorgando a 
esse determinado grupo a autoridade e o poder para que faça valer a lei e a efetividade 
dos princípios democráticos. Estamos falando obviamente de organismos policiais, que 
desse ponto em diante, para fins didáticos, passaremos a chamar apenas “Polícia”. 

Isso não obstante, é a polícia militar que aparece como face mais visível e mais 
presente no dia a dia da população, sendo responsável pela maioria dos atendimentos in 
loco a comunidade. Em razão disso a presente argumentação terá como foco principal os 
trabalhos desenvolvidos pela dita polícia preventiva, reconhecida pela população como 
Polícia Militar. 

Em uma situação de anormalidade jurídica ou grave perturbação da ordem pública, 
o policial é autorizado pelo Estado até mesmo a fazer uso de força letal para preservar, 
por exemplo, a vida de terceiros ou sua própria integridade física. 

Assim, pois, o emprego da força caracteriza-se como “toda intervenção 
compulsória sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos, quando reduz ou elimina sua 
capacidade de auto decisão.” (BARBOSA e ÂNGELO, 2001, p. 107) 

Segundo Rover (2001, p. 275): “Os países outorgam suas organizações de 
aplicação da lei à autoridade legal para usarem a força se necessário, para servirem aos 
propósitos legais de aplicação da lei.  

No entanto a autorização para uso da força e de armas de fogo que o Estado 
outorga à polícia pressupõe que ela – a força – tenha sua legitimidade amparada na exata 
medida que a lei dispuser. 

Verifica-se, portanto que o emprego de força por parte da polícia exige muito mais 
que o simples “uso” da força. Exige-se que tal uso tenha como fundamento a legalidade, 
ou seja, esteja em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. 
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Contudo, como vivemos em um mundo globalizado, o uso legal da força tem que 
estar em consonância não só com o ordenamento jurídico pátrio, mas também com todo o 
arcabouço de normas internacionais que tratam sobre o tema. 

Em se tratando de normas internacionais, o ano de 1990 foi bastante significativo e 
marcante para as Nações que integram a Organização das Nações Unidas (ONU), 
quando da realização do 8º Congresso das Nações Unidas para prevenção do crime e o 
tratamento dos delinquentes, na cidade de Havana, Cuba, quando foram aprovados os 
Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo (PBUFAF). 

A partir daí todos os países integrantes da ONU se viram obrigados a seguir as 
diretrizes dos PBUFAF, sendo que, por força de pacto internacional, obrigaram-se a 
implementar regras para utilização da força e de armas de fogo contra as pessoas, por 
parte de todos os seus agentes responsáveis pela aplicação da lei.  

No que diz respeito ao ordenamento jurídico interno, as normas que tratam do 
assunto não estão compiladas e encontram-se esparsas na legislação. Talvez seja esse 
um dos pontos que fazem com que alguns operadores da segurança pública aleguem 
desconhecimento da lei. 

O presente estudo não tem por escopo pormenorizar o texto legal e sim chamar a 
atenção para a existência e a importância da observância das normas legais que dizem 
respeito ao uso da força e de armas de fogo como paradigma de respeito aos direitos 
humanos, razão pela qual dar-se-á maior enfoque nas principais diretrizes e normas, 
internacionais e nacionais, que tratam do tema uso da força. 

 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema em livros, artigos e sites, 

dentre outros, disponíveis on-line e/ou impressas, reunindo e comparando os diferentes 
dados encontrados nas fontes de consulta e listando os principais elementos relativos ao 
uso da força no exercício da atividade policial bem como seus fatores, preferencialmente 
normativos, limitadores desta utilização 

 
 

3 MARCO TEÓRICO 
 
3.1 REGRAMENTO SOBRE O USO DA FORÇA 

 
Os dois principais instrumentos internacionais que dizem respeito ao uso da força e 

de armas de fogo são o Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei 
(CCEAL) e Princípios Básicos sobre o Uso da Força e de Armas de Fogo (PBUFAF). 

O CCEAL foi adotado através da Resolução 34/169 na 106ª Sessão Planária da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 17 de dezembro de 1979, com o objetivo de 
orientar as Nações-Membro para a necessidade da adoção de padrões de procedimentos 
e práticas de aplicação e respeito à lei de acordo com os preceitos de proteção dos 
direitos humanos e de dignidade da pessoa humana. 

Já o PBUFAF, orienta os Estados-Membros na tarefa de bem aplicar o correto 
emprego da força de acordo com os princípios gerais de um Estado Democrático de 
Direito, por parte dos seus encarregados da aplicação da lei (Juízes, Promotores, 
Policiais), muito embora no presente estudo sejam abordadas tão somente o uso da força 
por parte dos organismos policiais. 

No que diz respeito à legislação nacional, o operador de segurança pública deve 
ter como ponto de partida texto o constitucional e os princípios estabelecidos pela Lei 
Maior, pois já em seu artigo primeiro a Constituição da República Federativa do Brasil/88 
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(BRASIL, 1988) afirma que o Brasil, além de ser um Estado Democrático de Direito tem 
como fundamento, igualmente e entre outros, a dignidade da pessoa humana. 

Assim, resta evidente que, ao cumprir o seu mister o policial militar deve fazê-lo de 
acordo com o ordenamento jurídico vigente, a fim de que sua atuação reste legitimada 
pelos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, entre outros. Caso 
contrário, poderá incorrer em abuso de autoridade e em outros crimes pertinentes ao caso 
concreto. 

A legislação infraconstitucional também não deixa a desejar quando o assunto é o 
uso legal da força e de armas de fogo por parte dos organismos policiais. 

Há que se ressaltar que o uso da força em nosso ordenamento jurídico, por ser o 
Brasil um Estado Democrático de Direito, é permitido apenas como exceção e, conforem 
Schroder (2001, p. 54), “[...] o uso da força não é regra, mas exceção, somente em último 
caso, após falhar todas as tentativas de negociação e mediação é que será admitido seu 
uso”. 

Ao mesmo tempo, estabelece o art. 284 do Código de Processo Penal Brasileiro 
(BRASIL, 1941) que “Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no 
caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso”. 

Da mesma forma, a legislação processual penal militar, à qual as polícias militares 
também estão submetidas, prevê o uso da força, como exceção, destacando que a 
mesma só será usada quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou 
tentativa de fuga.  

 
O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de 
desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de 
terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa 
do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará 
auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. (BRASIL, 1969)  

 
Especificamente no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul 

(PMMS), o Comando da Corporação levando em consideração o compromisso da 
Corporação, com a Legislação Nacional e as Normas de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos e Direito Internacional Humanitário, baixou a Diretriz nº 001/DIDH/DIH/2004, 
instituindo normas para a prevenção do crime de tortura no policiamento desenvolvido 
pela PMMS. 

[...] os Policiais Militares no cumprimento de suas funções devem, na medida do 
possível, aplicar meios não violentos antes de recorrer ao uso da força e armas de 
fogo. O recurso às mesmas só é aceitável quando os outros meios se revelarem 
ineficazes ou incapazes de vir a produzir o resultado pretendido. (PMMS, 2004) 

Também estão em vigor na PMMS, a Diretriz nº 002/DIDH/DIH e a Diretriz nº 
003/DIDH/DIH, todas do ano de 2004 e publicadas no BCG nº 168, de 10 de setembro de 
2004, onde o Comando Geral da Corporação preocupou-se em ratificar diretrizes 
internacionais para abordagem, captura, detenção e prisão de infratores, bem como, 
ratificou o Código Básico de Conduta Ética para os Policiais Militares do Estado de Mato 
Grosso do Sul, respectivamente. 

Esta última, aliás, destaca o compromisso da PMMS com as Normas Nacionais e 
de Direito Internacional dos Direitos Humanos, reconhecendo a validade do CCEAL. 

Não obstante a legislação nacional tenha incorporado em seu bojo diversos 
princípios de proteção à dignidade da pessoa humana, quando se trata do uso legal da 
força e de armas de fogo, o paradigma para a atuação policial é sem sombra de dúvida o 
PBUFAF. A seguir apresentamos uma síntese dos seus principais mandamentos. 
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3.2 BREVE ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS SOBRE O USO DA FORÇA E 
ARMAS DE FOGO 
 
Segundo este instrumento, os Governos e os organismos de aplicação da lei 

devem adotar e implementar normas e regulamentos sobre o uso da força e de armas de 
fogo pelos responsáveis pela aplicação da lei. Na elaboração de tais normas e 
regulamentos, os governos e entidades responsáveis pela aplicação da lei devem 
examinar constante e minuciosamente as questões de natureza ética associadas ao uso 
da força e de armas de fogo (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1990). 

Para tanto determina que os Governadores e os organismos de aplicação da lei 
devem desenvolver um leque de meios tão amplos quanto possível e habilitar os 
funcionários responsáveis pela aplicação da lei com diversos tipos de armas e de 
munições que permitam uma utilização diferenciada da força e das armas de fogo. Para o 
efeito, deveriam ser desenvolvidas, tendo em vista limitar de modo crescente o recurso a 
meios que possam causar a morte ou lesões corporais. Para o mesmo efeito, deveria 
também ser possível dotar os funcionários responsáveis pela aplicação da lei de 
equipamentos defensivos, tais como escudos, viseiras, coletes balísticos e veículos 
blindados, a fim de se reduzir à necessidade de utilização de qualquer tipo de armas. 

Afirma que o desenvolvimento e utilização de armas neutralizadoras e não letais 
deveria ser objeto de uma avaliação cuidadosa, a fim de se reduzir ao mínimo os riscos 
com relação a terceiros, e a utilização dessas armas deveria ser submetida a um controle 
estrito. 

Deixa claro que os Policiais, no exercício das suas funções, devem, na medida do 
possível, recorrer a meios não violentos antes de usar a força ou armas de fogo ou, 
somente se outros meios se mostrarem ineficazes ou não permitirem alcançar o resultado 
desejado. 

Sempre que o uso legítimo da força ou de armas de fogo seja indispensável, o 
policial deve utilizá-las com moderação e a sua ação deve ser o sentido de esforçar-se 
por reduzirem ao mínimo os danos e lesões e respeitar e preservar a vida humana.  

Não obstante, os governos devem garantir que a utilização arbitrária ou abusiva da 
força ou de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei seja 
punida como infração penal, nos termos da legislação nacional. 

É de se destacar que nenhuma circunstância excepcional, tal como a instabilidade 
político interna ou estado de emergência, pode ser invocada para justificar a derrogação 
de quaisquer das diretrizes dos Princípios Básicos para Utilização da Força e de Armas 
de Fogo. 

Assim, estipula ainda que os governos e os organismos de aplicação da lei devem: 
Garantir que todos os funcionários responsáveis pela aplicação da lei sejam 

selecionados de acordo com procedimentos adequados, possuam as qualidades morais e 
aptidões psicológicas e físicas exigidas para o bom desempenho das suas funções e 
recebam uma formação profissional contínua e completa, com reapreciação periódica de 
sua capacidade para continuar a desempenhar essas funções; 

Prover aconselhamento psicológico aos policiais envolvidos em situações que 
sejam utilizadas a força e armas de fogo; 

Estabelecer procedimentos adequados de comunicação hierárquica e de inquérito 
para os incidentes que sejam objetos de relatório garantindo a possibilidade de um efetivo 
procedimento de controle e que autoridades independentes (administrativas ou do 
Ministério Público), possam exercer um efetivo controle; 

Promover especial atenção às questões de ética policial e de direitos do homem, 
em particular no âmbito da investigação, aos meios de evitar a utilização da força ou de 
armas de fogo, incluindo a resolução pacífica de conflitos, ao conhecimento do 
comportamento de multidões e aos métodos de persuasão, de negociação e mediação, 
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bem como aos meios técnicos, tendo em vista limitar a utilização da força ou de armas de 
fogo; 

Da mesma forma, esclarece ainda que a obediência a ordens superiores não pode 
ser invocada como um meio de defesa se os responsáveis pela aplicação da lei sabiam 
que a ordem de utilização da força ou de arma de fogo de que resultam a morte ou lesões 
graves era manifestamente ilegal e se tinham uma possibilidade razoável de recusar 
cumpri-la. Em qualquer caso, responsabiliza o superior que proferir a ordem ilegal. 

Ou ainda, reafirma que a primeira regra para a utilização da força e de armas de 
fogo é que o Policial, no exercício das suas funções, deve, na medida do possível, 
recorrer a meios não violentos antes de usar a força ou armas de fogo, alie-se a isso o 
fato de que não deve fazer uso de arma de fogo contra seres humanos, salvo em caso de 
legítima defesa, defesa de terceiros contra perigo eminente de morte ou lesão grave e na 
prevenção de crime particularmente grave que ameace vidas humanas. 

É de se destacar que o objetivo não é restringir a atuação legal da Polícia, já que 
em muitos casos o policial militar que atua na linha de frente no combate à criminalidade, 
regra geral, dispõe apenas de sua arma de fogo e, quando muito, de um cassetete. 

De plano, ao iniciar suas Considerações Gerais os PBUFAF (ONU, 1990) estipulam 
que: 

Os Governadores e os organismos de aplicação da lei devem desenvolver um 
leque de meios tão amplos quanto possível e habilitar os funcionários 
responsáveis pela aplicação da lei com diversos tipos de armas e de munições 
que permitam uma utilização diferenciada da força e das armas de fogo [...].  
 

Chama atenção ainda para a responsabilidade do Estado de dotar os policiais com 
equipamentos defensivos, tais como escudos, viseiras, coletes balísticos e veículos 
blindados, a fim de se reduzir a necessidade de utilização de qualquer tipo de arma, 
visando limitar o recurso a meios que possam causar a morte ou lesões corporais graves. 

Assim, pois, para a utilização da força e de armas de fogo o policial deve nortear 
sua ação pelos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência. 

Segundo Corrêa (2009), o policial deve primeiramente perguntar-se se a sua ação 
é legal (princípio da legalidade), ou seja, se o emprego da força no caso concreto está de 
acordo com os princípios éticos e legais estudados em sua formação. E cita como 
exemplo o caso em que um policial é desacatado após tentar extrair uma confissão à 
força de um suspeito. Ao realizar a prisão do indivíduo pelo crime de desacato o policial 
estaria executando uma ação legítima, contudo decorrente de um ato ilegal. Portanto, 
nesse caso o uso da força para a execução da prisão seria totalmente questionável do 
ponto de vista ético e legal, já que o próprio policial teria provocado a situação. 

No que diz respeito ao princípio da necessidade o policial deverá analisar se o 
emprego da força é realmente necessário e se não existem outros meios para se alcançar 
o resultado lícito desejável. É nesse momento que todas as outras opções menos 
danosas devem ser consideradas. 

A proporcionalidade do uso da força é outro fator que deve ser considerado. É 
nesse momento que o policial deve avaliar e se perguntar se o nível de força que está 
empregando é proporcional ao nível de resistência que está sendo oferecida. Sendo 
negativa a resposta estará cabalmente caracterizado o abuso da força e 
consequentemente da autoridade. 

Por fim, o princípio da conveniência quando aplicado, demonstra que o policial 
verdadeiramente incorporou e se apoderou do conhecimento legal e técnico que lhe fora 
transmitido nos cursos de formação, vez que, tal princípio remete à análise da 
conveniência do uso da força, já que “não seria conveniente reagir a uma agressão por 
arma de fogo, [...] em um local de grande movimentação de pessoas, tendo em vista o 
risco que a reação ocasionaria nessa circunstância, ainda que fosse legal, proporcional e 
necessária.” (CORRÊA, 2009, p. 2) 
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Em suma, sempre que o policial se dispuser a fazer uso da força e/ou de sua arma 

de fogo deve identificar-se como tal e fazer uma advertência clara da sua intenção de 
utilizá-las, dando sempre que possível um prazo suficiente para que o aviso possa ser 
respeitado. Vez que, a utilização arbitrária ou abusiva da força ou de armas de fogo por 
parte do policial ensejará a aplicação de punições no âmbito penal, cível e administrativo, 
nos termos da legislação nacional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O respeito à incolumidade física e moral das pessoas, bem como aos limites de 
atuação impostos pela legalidade, nasce como imperativo da doutrina de respeito aos 
Direitos Humanos. 

Os órgãos de segurança pública do nosso país desempenham papel fundamental 
na disseminação da doutrina de direitos humanos quando desenvolvem seus papeis no 
seio da sociedade. 

A Polícia Militar, do Caburaí ao Chuí, é a face mais visível do Estado devido ao seu 
contato direto com a população em razão de sua missão primordial que é o policiamento 
ostensivo fardado. Assim, pois, tendo como missão a preservação da ordem pública e a 
segurança da sociedade, deve atuar rigorosamente dentro dos limites estabelecidos pelo 
estado democrático de direito. 

Limites estes que visam justamente contrabalançar o jus puniendi do Estado com 
os direitos e liberdades individuais e coletivos. É certo que para fazer valer o direito da 
maioria sobre as conveniências individuais a polícia militar pode, e deve fazer uso da 
força, sempre que isso se assevere imprescindível para a restauração da ordem pública. 
Todavia, não se trata apenas de fazer uso da força, é necessário que esse uso da força 
seja legal e dentro dos limites impostos pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é 
signatário. 

Em termos de legislação para preservação e respeito aos direitos humanos o Brasil 
não deixa nada a desejar às Nações ditas do Primeiro Mundo. Contudo, uma Nação que 
se pretenda democrática não pode permitir que a dignidade de seu povo e os princípios 
basilares de proteção à vida e a liberdade, estejam garantidos apenas na letra fria da lei. 

O Estado brasileiro precisa ser protagonista na prática de respeito aos direitos 
humanos, e a Polícia Militar enquanto instituição a serviço da sociedade tem tudo para ser 
a precursora desse protagonismo. 

Não obstante essa avaliação, torna-se necessário que as Corporações Policiais 
Militares do nosso país se conscientizem que deve haver compatibilidade, sintonia, entre 
o que defende formalmente e aquilo que estimula na prática cotidiana, através do seu 
currículo oculto. 

Não se pode esquecer que o reconhecimento e a prática de respeito aos direitos 
humanos só se concretizará nas ações cotidianas do policial militar caso este, 
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primeiramente, tiver respeitada sua dignidade e seus direitos no âmbito de sua 
Corporação. 

Enfim, é necessário que haja uma ruptura com os padrões atuais e uma revolução 
institucional, moral, intelectual e metodológica em todos os campos da segurança pública, 
principalmente no que diz respeito às práticas cotidianas subliminares dentro das escolas 
e academias de formação de policiais, pois só assim chegaremos onde queremos e 
podemos chegar: ao nível de um verdadeiro Estado social e democrático de direito e 
protagonista de direitos humanos. 
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