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 I - Principais tópicos a serem discutidos 

 

 II - Principais pontos a serem comunicados 

 

 III - Outras questões a serem apresentadas 



 

 O foco para a delimitação do conceito está 

relacionado ao caso concreto,  preciso (do cotidiano, 

do dia a dia). 

 

  Vamos usar duas abordagens:  



 1.- Tratar a questão a partir de uma «teoria da 

polícia» ( Egon Bittner,* Jacqueline Muniz, e 

Domício Proença Jr. ) 

 
 *Sociólogo checoslovaco conhecido por seus estudos inovadores relacionados à polícia e à 

sociedade. Seu trabalho mais notável: «Funçoes  da Polícia na sociedade moderna»(1970). 

No qual, argumenta que, a polícia está  definida por sua capacidade de usar a força. «A 

teoría da Polícia» (1974). 

 



 

 Nos trabalhos desses autores foram encontrados 

diversos  elementos que tentam dar conta das 

atividades desenvolvidas pelas agências policiais, 

caracterizando o uso da força , sob*  o  império da 

lei , como o núcleo das suas atividades. 

 

*sujeito à influência ou ao comando de… 

 

 

 



Mandato Policial  

 Essa «Teoria da Polícia» está centrada  no conceito 

de mandato policial e nos seus elementos, 

apresentando uma discussão relevante do que é a 

«profissão» policial.  



 Algumas críticas  ao trabalho de Bitnner foram 

feitas por Rolin.  Segundo este, a centralidade  da 

ação policial  está na  proteção das pessoas, em vez  

da clássica visão do uso da  força  pelo Estado. 

 



 

 2.- A segunda abordagem consistiu  na realização  
de um levantamento  do que se sabia a respeito  do 
uso da força pelas agências policiais. 

 

 Como ponto de partida, foram estudadas as 
pesquisas  realizadas sobre um estudo de 
Treinamento do Uso da Força para os Policiais 
Militares do Programa de Bolsas «Paulo de 
Mesquita Neto»   do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública em 2008. 



 

 Apesar do tema  já ter sido objeto de diversos 

trabalhos, há uma grande dificuldade em estabelecer 

parámetros  de análise do que vem a ser «uso da 

força».  

 



 Então, para estas pesquisas, resolveu- se tratar da 

esfera  do uso concreto da força pela polícia, 

caracterizado pelas ações  de dissuasão e repressão 

que são  os efeitos  da acão policial nos eventos em 

que ocorreram efetivos encontros  entre a polícia  e 

o público, motivados seja por solicitação do público, 

seja por iniciativa da própria polícia. 



 

 

CAPÍTULO III 
DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 Art. 144. 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. 

 



 §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. 

 



 

 O exercício do poder de polícia, na segurança 

pública, manifestado por ações  eminentemente  

ostensivas visa «prevenir, dissuadir, coibir, e 

reprimir  eventos que violem a ordem pública». 



 

 Lazzarini afirma ainda  que a ordem pública  

compreende  três aspectos:  segurança pública, 

tranquilidade  pública  e salubridade pública . 

 Moreira Neto, diz que: «segurança pública  é o 

conjunto de processos políticos  e jurídicos que 

visam garantir a ordem pública. 



 Art 142 – A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 
Militar, forças públicas estaduais, são órgãos 
permanentes, organizados com base na hierarquia e 
disciplina militares, [...] competindo: 

 I – À Polícia Militar, àpolícia ostensiva de prevenção 
criminal, de segurança, de trânsito urbano, e 
rodoviário, de florestas e de mananciais e às 
atividades relacionadas com a preservação e 
restauração da ordem pública, além da garantia do 
exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades 
públicos, especialmente das áreas fazendária sanitária, 
de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de 
patrimônio cultural. 
 



 II - Ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação 

e a execução de ações de defesa civil, a prevenção e 

combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e 

salvamento e estabelecimento de normas relativas à 

segurança das pessoas e de seus bens contra 

incêndio ou qualquer tipo de catástrofe; (Redação 

dada pela Emenda à Constituição 39, de 2/6/1999) 



 III - À Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros 

Militar, a função de polícia judiciária militar, nos 

termos da lei federal. (Redação dada pela 

Emenda à Constituição 39, de 2/6/1999). 

 



 

 § 1º - A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros 

Militar são forças auxiliares e reservas do Exército. 

(Parágrafo único alterado para § 1º pela Emenda à 

Constituição 29, de 22/10/1997) (Redação dada pela 

Emenda à Constituição 39, de 2/6/1999) 



 Lei estadual nº 6624, de 18 de julho de 1975 (Lei 

de Organização Básica) 

 Art 1º –    A Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais, considerada força auxiliar reserva do 

Exército, nos termos da Constituição, é 

organizada com base na hierarquia e na 

disciplina, sob a autoridade superior do 

Governador do Estado, e destina-se à 

manutenção da ordem pública no território do 

Estado. 

 



 

 Para tomar sua decisão, os juízes e/ou jurados  têm 

que levar em considerãção o denominado parâmetro 

da sensatez,  em relação ao objetivo («objective 

reasonableness  standard»), cuja determinação se 

realiza,  tendo em vista a jurisprudência  de 

precedente, particularmente no disposto pela Corte 

Suprema em Graham v/s Connor, que se refere à 

quanta força pode ser usada.  



 Qual o nível de ameaça que o oficial deve 

perceber?  

 

 Quais são as diferenças de tamanho físico entre 

oficial e agressor? 

 

 Quais são os pontos relevantes para um policial em 

uma situação de decidir o nível certo de força a 

utilizar para efetuar uma  prisão? 



 

 Qual foi a gravidade do crime? 



  Os Policiais que trabalham na rua e aplicando os 

princípios de Graham vs. Connor  todos os dias 

podem ou não podem saber que eles estão fazendo 

isso. A geração de oficiais tenha sido treinado no 

significado prático do caso e passou décadas 

aplicando-o a cada decisão uso-of-força. Por isso, 

tornou-se parte do DNA da aplicação da lei, muitas 

vezes despercebido 



 Seu relatório deve ser específico sobre o que o 

suspeito estava fazendo que lhe causou a usar a 

força." 

 Não é o suficiente para dar uma declaração 

generalizada sobre os níveis de resistência e níveis 

de força, .É muito melhor para escrever 

especificamente o que aconteceu 

 





 

 Há uma preocupação institucional  no sentido de 

orientar  os policiais  quanto aos aspectos éticos e 

legais que delimitam o uso da força  nas suas 

atividades cotidianas. Além disso , a maioria dos  

processos de treinamento observados reflete os 

princípios legais e as orientações das políticas 

públicas. 



 

 Na atividade cotidiana,  a maioria  dos policiais  tem 

que mediar conflitos  (orientar, informar,  

encaminhar). 

 

 

 

 

 



 

 Nos processos de treinamento, observou-se   que o 

maior destaque é dado em relação  ao uso da arma 

de fogo e há pouca ênfase em negociação de 

pequenos conflitos, que aparecem em maior 

volume  na atividade cotidiana dos policiais 

militares estaduais. 



 Os policiais que trabalham na  atividade  

operacional  lidam cotidianamente  com questões  

que não são crimes, havendo  uma necessidade  de 

maior entendimento  de técnicas de mediação  de 

conflitos  e de sistemas de apoio  com informações  

seguras que possam  ser dadas  aos policiais nas 

ruas. 



• DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS: 

  Art III - Toda pessoa tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal. 



 PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS CIVIS E 

POLÍTICOS 

• Art 6° - 1. O direito à vida é inerente à pessoa humana, 
Este direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém 
poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. 

 

• Art 9° - 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e 
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 nela 
estabelecidos. 



CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E OS DIREITOS 

HUMANOS 

 

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...   

 



 O Código de  Conduta para os Encarregados da 

Aplicçao da Lei.  Adotado pela  Assembléia  Geral das 

Nações Unidas, no dia l7 de dezembro de l979, 

através da Resolução n.º 34/l69. 

 

• Art 3° CCEAL: “os encarregados da aplicação 

da lei só podem empregar a força quando 

estritamente necessária e na medida exigida 

para o cumprimento do seu dever.” - 

 



 PBUFAF: Adotados no oitavo Congresso das 

Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o 

Tratamento dos Infratores, realizado em Havana, 

Cuba, de 27 de agosto a 7 de setembro de 1990. 

 Nao é um Tratado. Proporciona normas orientadoras 

aos Estados membros na tarefa de assegurar e 

promover o papel adequado dos encarregados da 

aplicação da lei . 



 De acordo com essas disposições dos PBUFA , os 

governos sao encorajados a adotar e implementar as 

normas e regulamentos sobre o uso da força e armas 

de fogo contra as pessoas pelos encarregados da 

aplicação da lei. Além disso, são encorajados a 

manter as questões de natureza ética associadas 

com o uso da força e de armas de fogo sob 

constante avaliação. (PB1). 



USO DE FORÇA 

E DE 

ARMA DE FOGO  

LEGALIDADE 
PROPORCIONA- 

LIDADE 

NECESSIDADE 



 O uso de armas de fogo com o intuito de atingir 

objetivos legítimos de aplicação da lei deve ser 

considerada uma medida extrema. 

 



 

 O uso letal intencional de armas de fogo só poderá 

ser feito quando for estritamente inevitável para 

proteger a vida (PB9). 



 O Princípio Básico 10 dos PBUFAF afirma quais 

sao as  regras devem ser observadas em todos os 

casos 

 



 Os governos deverão assegurar que o uso 

arbitrário ou abusivo da força e armas de fogo 

pelos encarregados da aplicação da lei seja punido 

como delito criminal, de acordo com a legislação 

(PB7). 



 Não será possível invocar circunstâncias 

excepcionais, tais como instabilidade política 

interna ou emergência pública, como 

justificativa para o abandono destes princípios 

básicos (PB8). 

 



 

 Ao dispersar grupos ILEGAIS, mas NÃO 

VIOLENTOS os policiais deverão evitar o uso da 

força ou, quando tal não for possível, deverão 

restringir o uso da força ao mínimo necessário 

(PB13). 

 



 Ao dispersar grupos VIOLENTOS, os encarregados 

da aplicação da lei só poderão fazer uso de armas de 

fogo quando não for possível usar outros meios 

menos perigosos e;  

 APENAS nos termos minimamente necessários . 



 O Princípio PB 14, não autoriza o disparo 

indiscriminado na direção de uma multidão violenta 

como tática aceitável para dispersar a multidão. 



 

 Ao lidarem com detidos: 

 Os encarregados da aplicação da lei não farão uso 

da força exceto quando tal for estritamente 

necessário para manter a segurança e a ordem na 

instituição, ou quando existir ameaça à segurança 

pessoal; 

 

OU 



 

 quando for  estritamente necessário para impedir a 

fuga de um detento que represente um perigo do 

tipo descrito  no  Príncipio Básico 9  



 

 não tenham tomado todas as providências a seu 

alcance a fim de impedir, reprimir ou comunicar 

tal uso ( PB 24). 



 

 Os governos e as organizações de aplicação da lei 

deverão assegurar que não seja imposta qualquer 

sanção criminal ou disciplinar a encarregados da 

aplicação da lei, que de acordo com o CCEAL e 

estes  princípios: 



 

 Se recusarem a cumprir uma ordem ( ilegal) para 

usar força ou armas de fogo 

OU 

 Comuniquem tal uso (ilegal) realizado por outros 

encarregados (PB 25) 



 Obediência a ordens superiores não será nenhuma 

justificativa quando os policiais: 

 

 Tenham conhecimento de que uma ordem para usar 

força e armas de fogo que tenha resultado em morte 

ou ferimento grave de alguém ou manifestamente 

ilegítima e tiveram oportunidade razoável para se 

recursar a cumpri-la. 

 



 

 Nessas situações, a responsabilidade caberá 

também ao superior que tenha dado as ordens 

ilegítimas. 



 

 Execuções extrajudiciais são ilegais e constituem 

assassinatos deliberados, realizadas por ordem de 

um governo ou com sua  concordância (Programa 

de 14 pontos elaborado pela Anistia Internacional 

para a prevenção de execuções extrajudiciais). 



 

 O Governo Central autorizou a intervenção das 

Forças  Armadas (FFAA) para apoio à Polícia 

Nacional do  Peru nos estados  de Apurímac, 

Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y 

Tacna desde o dia  26 de maio até o dia  24 de junho 

de 2015 com o  fim de assegurar o controle interno 

devido às  manifestações  nesses Estados. 
 

 



 

 A intervenção das Forças  Armadas  se efetuará 

conforme ao disposto  no Decreto Legislativo  1095 

que estabelece  as Regras do  Uso da Força por parte 

das Forças Armadas no território nacional. 

 



 

 O tema do uso da força é um tema muito estudado  

pela normativa nacional e internacional . 

 

 

 

 O conhecimento desta normativa deve ser levado 

constantemente ao treinamento. 

 

 

 

 



 As questões legais e éticas são a base fundamental 

para os fundamentos das decisões dos Juízes 

Militares. 

 

 O estudo da Jurisprudência  e imprtante para o 

estudo da uso da força. 

 

 O uso indevido da força e armas de fogo deve ser 

punido como uma violação da Lei criminal. 
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