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RESUMO  

 

A existência de mecanismos de controle internos e externos da atividade policial ratificam a 

relevância de se manter a atuação dos profissionais de segurança pública dentro dos limites da 

legalidade, necessidade e proporcionalidade. A legislação pátria e internacional que respalda o 

trabalho de tais mecanismos ao regulamentar as formas de como deve ser desenvolvida a 

atividade policial, com o intuito de tutelar os direitos e as garantias fundamentais e promover o 

respeito aos Direitos Humanos, são analisadas e comparadas com a realidade factual do trabalho 

desenvolvido pelos profissionais de segurança pública. Ainda são visitadas parte da produção 

acadêmica de pesquisadores que se debruçam sobre a temática do controle da atividade policial 

e de temas afins à democratização dos aparelhos de Segurança Pública no Brasil. Existe uma 

substancial disparidade entre o que preconiza os institutos legais que estabelecem as normas 

para atuação policial e a prática cotidiana de uma parcela dos profissionais de segurança 

pública. A eficácia dos mecanismos de controle da atividade policial no Brasil é diminuída pela 

falta de estruturação dessas instituições e por características históricas, sociais e culturais da 

sociedade e das próprias corporações policiais brasileiras. Entender e superar tais obstáculos é 

imprescindível e constitui-se em problema sociológico complexo, afinal o controle da atividade 

policial é um requisito fundamental para a efetivação do Estado Democrático de Direito. 

Palavras-chave: controle da atividade policial, Estado Democrático de Direito, Direitos 

Humanos, mecanismos de controle interno e externo, legalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The existence of internal and external control mechanisms of police activity confirm the 

relevance of maintaining the activities of public security professionals within the bounds of 

legality, necessity and proportionality. The national and international legislation that supports 

the work of such mechanisms to regulate the ways of how to police activity should be developed 

in order to protect the rights and the fundamental guarantees and promote respect for human 

rights, are analyzed and compared with the factual reality of the work done by public safety 

professionals. Are still visited part of the academic production of researchers dealing with the 

subject of the control of police activity and related subjects to the democratization of Public 

Security in Brazil. There is still a substantial gap between what advocates legal institutes that 

establish standards for police performance and the daily practice of a portion of public safety 

professionals. The effectiveness of the mechanisms of control of the police activity in Brazil is 

diminished by the lack of structuring of these institutions and by historical, social and cultural 

characteristics of society and their own police corporations. Understand and overcome such 

obstacles is essential and constitutes complex sociological issue, the control of police activity 

is a fundamental requirement for the implementation of the Democratic State.  

Keywords: control of police activity, Democratic State, Human Rights, internal and external 

control mechanisms, legality. 
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INTRODUÇÃO 

 

O controle da atividade policial é um tema que desperta intensa preocupação no que 

tange à concretização efetiva de um Estado Democrático de Direito no Brasil. Compreender a 

forma como próprio Estado brasileiro engendrou em suas forças policiais ao longo do tempo 

um caráter marcadamente antidemocrático e por vezes de uma violência seletiva direcionada a 

grupos específicos de pessoas dependendo do contexto histórico e social do momento, é de 

fundamental relevância para superar os óbices que se erguem a um efetivo controle das 

atividades desenvolvidas pelas instituições policiais.  

O funcionamento dos mecanismos de controle da atividade policial e algumas das 

características da sociedade brasileira, bem como das próprias das instituições policias que 

obstruem a concretização desse controle são o propósito dessa pesquisa de revisão de literatura 

a partir de alguns autores nacionais e estrangeiros. Constituindo-se em uma pesquisa 

bibliográfica e documental, pois também foram analisados relatórios de atuação e manuais 

produzidos por órgãos de controle da atividade policial como as Ouvidorias de Polícia e o 

Ministério Público.  

O advento do Estado de Direito trouxe consigo exigências concernentes ao modo 

como agentes estatais de segurança devem prestar o relevante serviço de prover a segurança 

pública a todos os cidadãos, sucintamente deve haver segurança pública com cidadania. Esse 

pressuposto mínimo que é inerente ao paradigma democrático faz do controle da atividade 

policial um ponto extremamente sensível para a efetivação do Estado Democrático de Direito 

entre nós. 

As peculiaridades da prática policial incorporadas às premissas de uma ordem 

democrática são objeto da primeira parte do texto. O equacionamento entre as prerrogativas dos 

agentes de segurança pública, como o uso da força e de armas de fogo, de deter pessoas, realizar 

buscas pessoais, revistas em residências, automóveis e a legitimidade com as quais essas ações 

serão executadas é o foco da discussão.  

Em seguida realizou-se a análise da legislação pátria e de legislações internacionais 

no tocante aos Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos (SIPDH), sobretudo 

as normas e convenções provenientes do sistema da Organização das Nações Unidas (ONU) e 

aquelas decorrentes do sistema da Organização dos Estados Americanos (OEA) - Sistema 

Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos (SIDH). A reflexão se deu em torno do que 
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preconiza tais legislações, que tutelam dos direitos dos cidadãos frente as arbitrariedades 

cometidas pelo Estado, e a realidade das condutas adotas pelos agentes de segurança pública 

no exercício de suas funções. 

Os controles externo e interno da atividade policial e as respectivas instituições 

responsáveis por exerce-los estão expostos na terceira parte da pesquisa. São descritas as 

competências incumbidas a cada um dos mecanismos de controle formal da atividade policial 

e procedeu-se a análise de como essas instituições efetuam a tarefa de fiscalizar, investigar e 

impor sanções, aos profissionais da segurança pública que tenham condutas ilegais ou 

antiéticas.  

As modalidades de controle informais da atividade policial também são destacadas 

dentro de sua especificidade de não estarem respaldados em normas legais, contudo não são 

menos importantes ou possuem necessariamente um menor caráter inibidor de comportamentos 

desviantes que os controles formais. Outro tema abordado é o controle social sobre a atividade 

policial exercido pela sociedade civil organizada por meio de Organizações Não 

Governamentais (ONGs), grupos de defesa dos Direitos Humanos e Conselhos Comunitários 

de Segurança Pública (CONSEGs).  
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1 ATIVIDADE DE POLICIA: PARTICULARIDADES DA PRÁTICA POLICIAL NO 

CONTEXTO DA ORDEM DEMOCRÁTICA 

A atividade policial é uma função eminentemente estatal e imprescindível para o 

controle social e o funcionamento do sistema de justiça criminal. Como principal finalidade das 

forças policiais temos a preservação da ordem pública e da segurança individual e coletiva. 

Com objetivo de alcançar tal finalidade a legislação atribui às forças policias poderes 

coercitivos que serão exercidos em nome do Estado sobre as atividades do cidadão impondo 

restrições legais a tais atividades, quando abusivas, com a finalidade de assegurar-se a ordem 

pública. Costa (2004) no que concerne à missão policial embasa-se em Rico (1992) e afirma 

que: 

Rico (1992), ao analisar as missões policiais, destaca que a manutenção da ordem, a 

proteção de certos valores aceitos socialmente (vida, integridade física, propriedade 

privada, etc.), a aplicação das leis, a prevenção e repressão do crime e defesa das 

condições necessárias para o exercício das liberdades fundamentais, constituem a 

razão de ser ou os pilares de uma sociedade democrática, cabendo à Polícia a missão 

de fazer cumprir tais atribuições. Nota-se que a diversidade de missões é muito 

grande, assim como a complexidade e as suas implicações políticas. Mas, 

normalmente, quando se faz avaliação das atividades da Polícia, a população o faz em 

função do seu trabalho referenciado pelo número de ocorrências criminais, tais como: 

número de assaltos ou roubos solucionados, número de cadáveres mortos, número de 

armas aprendidas, etc. Esquecem que o trabalho da Polícia não se resume a isso, pois 

no mundo todo, assim como no Brasil, cerca de 2/3 das ocorrências atendidas pelas 

Polícias referem-se a crimes contra o patrimônio, contra a fé pública, os costumes, a 

incolumidade pública, o trânsito, o meio ambiente e a assistência em geral.  (COSTA, 

2004, p. 316) 

O artigo 144 da Constituição da República Federativa (1988), no qual vigora a 

definição atual relativa à segurança pública traz a seguinte redação: “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” na sequência do trecho supracitado o artigo 

elenca um rol taxativo de seis órgãos responsáveis por tal tarefa: polícia federal, polícia 

rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis,  polícias militares e corpos de 

bombeiros militares.  

É inevitável notar que com exceção dos corpos de bombeiros militares todos os 

outros órgãos recebem a nomenclatura de polícias. A despeito de constar que no referido artigo 

que a segurança pública é responsabilidade de todos, ao assumi-la como dever, o Estado 

brasileiro, atribui fundamentalmente às policias a função de garantir a segurança aos seus 

cidadãos.  
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É importante destacar esse aspecto pois para que efetivamente exista segurança 

pública somente a ação preventiva e/ou repressora das policias por mais bem preparadas que 

sejam não será suficiente. Isso se dá porque a problemática em torno da efetivação da segurança 

pública é muito mais complexa e contém variáveis que atuação policial por si só não será capaz 

de solucionar. No entanto, o artigo 144 da Constituição Federal em vigor deixa a cargo somente 

das policias a tarefa de garantir a segurança pública como um dos direitos fundamentais dos 

brasileiros.  

A afirmação de que somente a ação das forças policiais são insuficientes para 

garantir a efetivação da segurança pública encontra respaldo na própria definição de segurança 

pública, definição essa que em um Estado de Direito deve ser ampliada. É preciso perceber que 

a concepção que centraliza somente na ação das polícias a possibilidade de assegurar de fato 

segurança pública é demasiadamente tacanha e, por conseguinte ineficiente.  

Para tanto, Bengochea et al (2004), apresenta uma conceituação mais dilatada de 

segurança pública, que abrange diversas esferas da sociedade e das instituições - “poderes 

constituídos”- e como não poderia deixar de ser apresenta seu caráter sistêmico de modo a 

afastar as claras inconsistências existentes em se pensar a segurança pública tendo como núcleo 

a atuação das forças policias por si só. Nas palavras do autor: 

A segurança pública é um processo sistêmico e otimizado que envolve um conjunto 

de ações públicas e comunitárias, visando assegurar a proteção do indivíduo e da 

coletividade e a aplicação da justiça na punição, recuperação e tratamento dos que 

violam a lei, garantindo direitos e cidadania a todos. Um processo sistêmico porque 

envolve, num mesmo cenário, um conjunto de conhecimentos e ferramentas de 

competência dos poderes constituídos e ao alcance da comunidade organizada, 

interagindo e compartilhando visão, compromissos e objetivos comuns; e otimizado 

porque depende de decisões rápidas e de resultados imediatos. (BENGOCHEA et al, 

2004, p.120)  

 

Essa visão do que seja a segurança pública está mais consoante com os princípios 

e características básicas de uma ordem democrática no contexto de um Estado Democrático de 

Direito. Afinal a garantia de direitos e a cidadania está contemplada, bem como o 

reconhecimento de que a participação da comunidade é essencial na busca de atingir objetivos 

comuns, que nesse caso seriam a redução de crimes de toda natureza e o aumento da sensação 

de segurança, alicerçada em dados reais que atestem que de fato todos estão menos suscetíveis 

a se tornarem vítimas de um ato ilícito.   

É inegável que o senso comum ainda tem a visão estreita de que segurança pública 

se faz somente com atuação das forças policiais.  O próprio poder público reforça essa 

concepção ao anunciar, por exemplo, investimentos em segurança pública são vinculados na 
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propaganda estatal que as melhorias para setor são: aumento do efetivo das policiais 

(administrativas e judiciárias), compra de armamentos, novas viaturas, a criação ou expansão 

de unidades operacionais especializadas no combate mais violento com os criminosos.  

Essa é uma peculiaridade que as polícias brasileiras enfrentam se o crime está ‘fora 

de controle’ são pressionadas a dar uma resposta a essa criminalidade ‘em escalada’, enfim 

garantir a segurança pública. Contudo como demonstrado não é possível creditar apenas às 

forças policiais uma tarefa tão complexa como a fornecer segurança pública de qualidade. O 

trabalho da polícia nesse quesito se insere num intricado leque de papeis que compõem a justiça 

criminal brasileira, ou seja, para que a criminalidade diminua os Ministérios Públicos, o 

Judiciário, os Sistemas Socioeducativos, os Sistemas Penitenciários só para ficar com alguns 

importantes atores estatais são imprescindíveis. Mas, na miopia seletiva da opinião geral a 

polícia ganha vultuosa dimensão no ‘combate ao crime’, na aceitação irrefletida da ideia de que 

a polícia na rua, patrulhando, perseguindo, prendendo, investigando, ferindo, matando 

criminosos é uma formula capaz por si só de assegurar a segurança pública.  

Ao atuar o policial age para manter ou restabelecer a ordem proteger e preservar a 

integridade física das pessoas e seu patrimônio. Contudo, para tanto os policiais se colocam na 

linha de frente para evitar que as pessoas sejam vítimas dos mais variados tipos de violência ou 

para desvendar a autoria de crimes já ocorridos, o que implica em riscos à sua própria 

integridade física e até mesmo à sua vida. A esse respeito, com relação aos profissionais que 

desenvolvem o policiamento ostensivo, Fraga (2006) afirma:  

Assim, o trabalho dos PMs reveste-se de características muito peculiares: não 

possuem horários predeterminados, principalmente para o término do serviço, ou seja, 

não têm uma jornada fixa, como os outros trabalhadores. Além disso, depois que a 

escala de serviço acaba, os PMs estão sujeitos, ainda, ao atendimento de ocorrências 

(...)uma dedicação exclusiva para a manutenção da ordem pública e segurança da 

comunidade, mesmo estando sujeito ao sacrifício da própria vida. Dessa forma, ao 

assumir o compromisso da profissão, o policial não pode se omitir diante de fatos que 

exijam sua intervenção, precisa estar sempre preparado para servir à comunidade. Daí 

seu caráter de dedicação exclusiva: uma exigência permanente de continuidade da 

função para além do horário de serviço... (FRAGA, 2006, p. 08)  

 

Cabe destacar que, no tocante às possíveis transgressões à lei, os únicos 

profissionais que podem ser julgados por justiças distintas: a civil e a militar são os integrantes 

das policiais militares estaduais. Podendo sofrer punições em ambas ou em uma sim e outra 

não, conforme salienta Pinto (2000). Sem dúvida essa é uma particularidade a ser levada em 

consideração. 
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O trabalho policial está sujeito à vicissitudes constantes devido as suas 

particularidades ao atuar fardado (no caso das polícias militares), uniformizado (polícias 

judiciárias) ou até mesmo à paisana por ter o dever profissional de agir para prevenir ou impedir 

ações ilegais, assim sendo o cotidiano dos policiais, como destaca Fraga (2006), é uma 

paradoxal mescla de rotina e incertezas. Incertezas relativas inclusive acerca de sua própria 

sobrevivência caso ocorrências rotineiras evoluam para situações de violência extrema, por 

exemplo. Nesse sentido Tavares dos Santos (1997), ressalta o limiar no qual se insere o trabalho 

policial e destaca de que forma a presença cada vez mais constante da violência na sociedade 

brasileira afeta diretamente as ações dos policiais: 

O trabalho policial, na sociedade brasileira, constitui-se por um limite que o 

diferencia: o direito à vida. A vida situa-se como limite seja pelo risco de vida a que 

se sentem submetidos os policiais, civis e militares, nos campos e cidades brasileiros, 

devido ao aumento dos conflitos sociais-agrários e à criminalidade urbana violenta; 

seja a ameaça à vida enquanto efeito de muitas ações violentas de membros das 

polícias no contexto social brasileiro. Nessa perspectiva, o trabalho policial se realiza 

sempre na margem da vida, ou no limite da norma social, exercendo um poder de 

modo próximo ao excesso. As dificuldades em se compreender os fenômenos da 

violência, cada vez mais presentes na sociedade brasileira, e que afetam diretamente 

o trabalho policial, derivam da ausência de uma noção capaz de inserir a violência nas 

relações sociais de produção do social e, portanto, nas instituições. (TAVARES DOS 

SANTOS, 1997, p. 162)  

No exercício de suas funções os policiais estão incumbidos de garantir a 

tranquilidade, salubridade e segurança na sociedade mantendo assim a ordem púbica, agindo 

para promoção do bem comum, sendo essencial manter as relações sociais dentro de limites 

pacíficos. Para tanto tais agentes encarregados pela aplicação das leis recebem do Estado 

(detentor do monopólio do uso da força) a delegação de certos poderes que são: o poder de 

captura, de detenção, de prisão e até mesmo do uso da força e de armas de fogo. Tratam-se de 

poderes essenciais para a natureza das atividades desenvolvidas pelos policiais no exercício de 

sua função. Contudo, ao exercer tais poderes os encarregados pela aplicação da lei fatalmente 

estarão restringindo direitos e garantias fundamentais daqueles que são alvo da ação policial.  

Nos Estados Democráticos de Direito todo cidadão tem direito à vida, liberdade e 

segurança. Ou seja, os policiais só devem utilizar os poderes de captura, detenção, prisão e 

sobretudo o de uso da força e de armas de fogo em estrita observância do que permite e 

determina a lei. A respeito do monopólio estatal da violência nas sociedades ocidentais 

contemporâneas Adorno (2002) frisa o seguinte: 

Na história do moderno pensamento ocidental, o conceito de violência nasce atrelado 

ao pressuposto antropológico da absoluta autonomia do indivíduo. Tudo o que 

pudesse constrangê-la ou restringi-la de alguma forma poderia ser então qualificado 

de violência. Sob esta perspectiva, não havia como distinguir poder, coação, violência; 
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mais propriamente, não havia como diferenciar poder legítimo e ilegítimo, o justo e o 

injusto (Colliot-Thélene, 1995). Foi preciso, portanto, uma complexa elaboração 

intelectual que equacionasse essa ambivalência. Como se sabe, a equação final foi 

alcançada com Max Weber e sua célebre identificação do Estado com o monopólio 

da violência, cujas raízes se encontram na concepção kantiana de Estado. (ADORNO, 

2002, p. 06) 

A aludida concepção kantiana de Estado deriva da distinção que Kant apresenta 

entre potestas (força) e potentia (potência), nessa concepção o autor recusa tanto a identidade 

do Estado como pura potência quanto “a identidade do Estado como força institucionalizada, 

isto é, como aparato institucional para realização da violência” nos dizeres de Adorno (2002, p. 

07). Assim, o Estado é visto sob essa ótica como a subordinação de diversos indivíduos a 

determinadas leis jurídicas. Ainda no entender de Adorno (2002) a respeito do modo como Kant 

considerava a o uso da força pelo ente estatal, é importante destacar: 

Do mesmo modo do que outros agrupamentos políticos, o Estado é uma empresa de 

dominação de uns sobre outros, por meio do recurso à violência ou à ameaça de seu 

emprego. No entanto, trata-se de uma violência legítima, porque autorizada pelo 

direito. É isto que faz com que lhe seja possível diferenciar força coatora do Estado 

do puro e simples recurso à violência para impor a vontade de uns sobre outros. 

(ADORNO, 2002, p. 06-07) 

Torna-se evidente a constatação de que sob esse prisma o oposto da violência não 

é a sua inexistência, mas sim o direito. E como um dos objetivos principais desse estudo é 

compreender os limites legítimos do uso da força pelos agentes estatais incumbidos de tal 

atributo, os policiais. O que torna a reflexão feita por Adorno (2002) bastante útil: 

Na sociedade moderna, a violência legítima é justamente aquela cujos fins - assegurar 

a soberania de um Estado-nação ou a unidade ameaçada de uma sociedade - obedece 

aos ditames legais. Portanto, o fundamento da legitimidade da violência, na sociedade 

moderna, repousa na lei e em estatutos legais. Aqueles que estão autorizados ao uso 

da violência o fazem em circunstâncias determinadas em obediência ao império da 

lei, isto é, aos constrangimentos impostos pelo ordenamento jurídico. Legitimidade 

identifica-se, por conseguinte, com legalidade. (ADORNO, 2002, p. 08) 

Não é pelo fato de que no Estado de Direito a liberdade é um direito fundamental 

que tal direito não possa ser relativizado face a determinadas violações da lei, a privação de 

liberdade pessoal é um dos instrumentos legítimos para que o Estado exerça uma sanção dessa 

natureza, nada mais é do que o ente estatal exercendo sua atividade soberana. E quando tais 

violações ocorrem, estão na iminência de ocorrer ou já ocorreram os agentes estatais 

encarregados pela aplicação da lei devem atuar com os meios disponíveis para restabelecer a 

ordem. Por meios disponíveis entenda-se a utilização de poderes delegados pelo Estado a esses 

profissionais como, por exemplo, o uso da força. Nesse ponto é que, no contexto atual de um 

regime democrático e com as garantias previstas pela Carta Magna em vigor, atuar dentro dos 

limites da legalidade transveste-se de um enorme desafio para os policiais.  
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Utilizar força excessiva, ser truculento, ferir qualquer cidadão sem que haja uma 

justificativa plausível está na contramão de tudo o que um agente responsável pela aplicação da 

lei deveria fazer. Tais ações constituem-se em ilegalidades cometidas por aqueles que têm o 

dever cumprir e fazer com que a lei seja cumprida. Ter a sua disposição para efetivação de suas 

funções poderes, delegados pelo próprio Estado, que quando mal aplicados são capazes de ferir 

direitos básicos garantidos no Estado de Direito fazem da atividade policial uma atividade no 

limiar da legalidade por assim dizer.  

A delegação estatal para realizar buscas pessoais ou revistas em locais privados dos 

cidadãos (residência, ambiente de trabalho, automóveis), para capturar pessoas, para efetuar 

prisões e fazer uso da força e de armas de fogo representa para os policiais a necessidade de 

uma intensa vigilância e preparo técnico-jurídico a fim de evitar abusos e transgressões a lei. A 

esse respeito Costa (2004) afirma: 

A violência está presente na história da humanidade, seja através das relações 

interpessoais, de gênero, de grupos e classes sociais, ou através das relações de poder, 

das instituições e dos órgãos encarregados de fazer a integração e o controle social 

dos indivíduos. O que diferencia a violência nos tempos contemporâneos é o fato de 

a mesma ter adquirido uma dimensão que foge dos padrões e regras de conduta 

sociais, definidas pela racionalidade moderna, e do controle do Estado, que deveria 

ser o único ente social a praticar o legítimo monopólio do combate à violência. Isto é 

o que vem preocupando as autoridades e a sociedade nos tempos contemporâneos, 

especialmente no que se refere à capacidade dos Estados de desprivatizar a violência 

e produzir políticas públicas que dêem segurança para a população, sem desrespeitar 

o Estado Democrático de Direito. (COSTA, 2004, p. 37) 

No tocante ao uso da força pelas forças policiais, além das leis em vigor que 

estabelecem as condições específicas previstas em lei que autorizam tal medida, existem ainda 

códigos internacionais. Temos nesse sentido o Código de Conduta para os Funcionários 

Responsáveis pela Aplicação da Lei aprovado e incorporado pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em dezembro de 1979. 

Desde então o Código de Conduta para os Encarregados pela Aplicação da Lei1 

figura como um importante instrumento balizador das práticas de agentes públicos que têm, em 

função de sua atribuição, a autorização para o uso da força.  

Ao adotar tal código a Organização das Nações Unidas (ONU) visa contribuir para 

a cooperação internacional promovendo desenvolvimento e encorajamento do respeito pelos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais indistintamente. Afinal, é evidente que a 

natureza das funções de aplicação da lei para defesa da ordem pública e a forma como essas 

                                                           
1 Essa é uma outra nomenclatura aceita para o código e sua sigla CCEAL é muito utilizada no Brasil. 
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funções são exercidas têm uma incidência direta sobre a qualidade de vida dos indivíduos e da 

sociedade no seu conjunto. Isso nada mais é do que o reconhecimento das possibilidades de 

abuso e desrespeito aos direitos humanos que o exercício destas tarefas proporciona.  

Assim, o objetivo primordial do CCEAL é coibir tais abusos e desrespeitos à 

direitos por parte dos encarregados pela aplicação da lei. Concernente ao uso da força, o Artigo 

3º do CCEAL estabelece – “Os encarregados pela aplicação da lei podem fazer uso da força 

quando estritamente necessário e até a extensão requerida para o cumprimento do seu dever. ” 

O ordenamento jurídico nacional contempla o supracitado artigo quando estabelece 

alguns princípios para as ações da administração pública, dentre as quais a de exercer o poder 

de polícia. Portanto, os policiais quando agem, sobretudo quando fazem uso da força, devem 

levar em consideração sempre os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade de 

suas ações.  

A questão dos abusos e excessos praticados pelas forças policiais em sua atuação 

que destoa completamente com os princípios do Estado de Direito será analisada em um 

capítulo específico. Fez-se necessário frisar essa questão no momento porque uma das 

principais características da atividade policial é a exposição constante, em alguns casos, ou pelo 

menos iminente, em outros, a situações de violência.  

Diante de atos de violência, o policial tem o dever de agir. Não é facultado a esse 

profissional escolher ou não se deve interferir. E para responder a tais situações os policiais 

seguindo a legalidade, devem utilizar a força suficiente, necessária para conter as agressões, 

nem mais, nem menos (proporcionalidade). Mas em situações reais, durante o desenrolar 

caótico de certas ocorrências, ou se preferir, no calor do momento, os policiais não têm 

praticamente nenhum tempo para analisar e tentar definir o limite entre proporcionalidade no 

uso da força e o abuso policial. Treinamento técnico, preparo psicológico, formação continuada 

e conhecimento dos limites legais de sua atuação tudo isso é fundamental para diminuir o risco 

de abusos e excessos.  

No entanto, quando se atua no limiar, na tênue fronteira entre a licitude e a 

ilegalidade, que certas situações proporcionam, os profissionais das forças policiais, devido as 

idiossincrasias de sua atuação, estão expostos a um constante paradoxo, o de serem 

responsáveis por garantir a observância da lei e ao mesmo tempo estarem em constante posição 

de transgredi-la.  
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Ressaltando-se que essa é uma característica intrínseca da própria natureza da 

função constitucional, da tarefa ou da missão das instituições policias e não deve ser entendida 

como uma propensão dos indivíduos, membros dessas instituições, para descumprir a lei 

cometendo abusos e arbitrariedades. As ciências sociais estudam a polícia há muito tempo e 

desde os primórdios a definição de tal objeto de estudo causa intenso debate, Monjardet (2002). 

A definição apresentada por E. Bittner citado por Monjardet (2002) é elucidativa no tocante ao 

uso da força. O autor destaca:  

O papel da polícia é tratar de todos os tipos de problemas humanos quando sua solução 

necessite ou possa necessitar do emprego da força – e na medida em que isso ocorra -

, no lugar e no momento em que tais problemas surgem. É isso que dá homogeneidade 

a atividades tão variadas quanto conduzir o prefeito ao aeroporto, prender um bandido, 

retirar um bêbado do bar, conter uma multidão, cuidar de crianças perdidas, 

administrar primeiros socorros e separar brigas de casal. ” (BITTNER 1991, p. 230 

apud MONJARDET, 2002, p. 21)  

No caso brasileiro, deve-se considerar ainda que as forças policiais durante uma 

parte considerável de nossa trajetória histórica foram utilizadas como uma forma de controle 

sobre a população, servindo para proteger interesses ligados aos grupos que detinham o poder. 

Portanto, é peculiar também para as polícias brasileiras o enorme desafio que o advento do 

Estado de Direito trouxe: o de realizar “a transição de uma polícia de controle para uma polícia 

cidadã”, como destaca Bengochea et al (2004): 

O processo de redemocratização do Brasil, a partir da década de 80, vem provocando 

nas instituições públicas, em especial nas corporações policiais, transformações 

decorrentes do questionamento da sociedade brasileira sobre a real função pública que 

devem assumir diante do Estado Democrático de Direito. No início dos anos 90, as 

corporações policiais, cujas práticas históricas foram enrijecidas pelo período 

ditatorial, começaram um processo de rompimento do modelo histórico do sistema 

policial, em decorrência das transformações em andamento na sociedade brasileira, 

em especial o crescimento das práticas democráticas e o fortalecimento da cidadania. 

(BENGOCHEA et al, 2004, p.119.) 

Torna-se imperativo refletir a respeito dessa transição pois, uma cultura policial 

calcada no autoritarismo e no uso e abuso da força contra os cidadãos não será transformada 

como num passe de mágica em função da promulgação de uma Carta Magna que torna 

inaceitáveis tais características. Evidencia-se que tal transição entre um modelo de policiamento 

cuja as práticas não coadunam com as transformações sociais, políticas e jurídicas que a 

redemocratização engendra para um modelo mais condizente com as práticas democráticas e 

consolidação da cidadania é uma outra particularidade que afeta a atuação dos policiais. O 

dilema que se impõe aqui é, agir de acordo com o habitus institucional ou buscar formas de 

atuar de maneira a manter sua ação profissional nos limites da legalidade do Estado de Direito.  

Ainda nas palavras de Bengochea et al (2004) temos a seguinte reflexão acerca a esse respeito: 
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É possível ter uma polícia diferente numa sociedade democrática? A concretização 

dessa possibilidade passa por alguns eixos. Primeiro, por mudanças nas políticas de 

qualificação profissional, por um programa de modernização e por processos de 

mudanças estruturais e culturais que discutam questões centrais para a polícia: as 

relações com a comunidade, contemplando a espacialidade das cidades; a mediação 

de conflitos do cotidiano como o principal papel de sua atuação; e o instrumental 

técnico e valorativo do uso da força e da arma de fogo. São eixos fundamentais na 

revisão da função da polícia.  

No modelo tradicional, a força tem sido o primeiro e quase único instrumento de 

intervenção, sendo usada frequentemente da forma não profissional, desqualificada e 

inconsequente, não poucas vezes à margem da legalidade.  (BENGOCHEA et al, 

2004, p.119.)  

Com relação ao conceito de habitus empregado logo acima se refere ao sentido 

atribuído por Pierre Bourdieu, visto que nas ciências sociais tal conceito tem uma longa 

trajetória histórica tendo sido empregado também, por exemplo, por Émile Durkheim, com 

significado diverso obviamente. Setton (2002) ao fazer uma interpretação contemporânea da 

teoria do habitus em Bourdieu faz a seguinte constatação: 

Habitus é então concebido como um sistema de esquemas individuais, socialmente 

constituído de disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), 

adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais específicas de 

existência), constantemente orientado para funções e ações do agir cotidiano. (...) a 

teoria praxiológica, ao fugir dos determinismos das práticas, pressupõe uma relação 

dialética entre sujeito e sociedade, uma relação de mão dupla entre habitus individual 

e a estrutura de um campo, socialmente determinado. Segundo esse ponto de vista, as 

ações, comportamentos, escolhas ou aspirações individuais não derivam de cálculos 

ou planejamentos, são antes produtos da relação entre um habitus e as pressões e 

estímulos de uma conjuntura. (...) Habitus é um instrumento conceptual que auxilia a 

apreender uma certa homogeneidade nas disposições, nos gostos e preferências de 

grupos e/ou indivíduos produtos de uma mesma trajetória social. Assim o conceito 

consegue apreender o princípio de parte das disposições práticas normalmente vistas 

de maneira difusa. (SETTON, 2002, p.63-64) 

Ao desenvolver tal conceito Bourdieu busca compreender as relações de afinidade 

entre o comportamento dos agentes, as estruturas e os condicionantes sociais. O modo como os 

indivíduos agem pode ser assim determinado por sua posição social que influencia 

sobremaneira seu comportamento nas mais variadas situações do cotidiano. Vasconcellos 

(2002) salienta:  

... o conceito de habitus (...) corresponde a uma matriz, determinada pela posição 

social do indivíduo que lhe permite pensar, ver e agir nas mais variadas situações. O 

habitus traduz, dessa forma, estilos de vida, julgamentos políticos, morais, estéticos. 

Ele é também um meio de ação que permite criar ou desenvolver estratégias 

individuais ou coletivas. (VASCONCELLOS, 2002, p.79) 

Se faz pertinente considerar que os conceitos elaborados por Bourdieu, tem um 

poder explicativo maior quando considerados em sua interdependência, em sua relação de um 

com outro. Acerca disso o próprio Bourdieu (1992) sinaliza o seguinte: “noções como habitus, 

campo e capital podem ser definidos, mas somente no interior do sistema teórico que eles 
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constituem, nunca isoladamente”. Nesse sentido, é imprescindível recorrer ao conceito de 

campo, sendo que Bourdieu (2002) o considera como um espaço no qual ocorrem as relações 

entre   os indivíduos, grupos   e   estruturas   sociais, espaço   este   sempre   dinâmico e com 

uma dinâmica que obedece a leis próprias. No tocante a essa complementariedade Montagner 

(2010) destaca:  

A gênese do conceito de campo pode ser pensada como o resultado de uma 

necessidade de situar os agentes portadores de um habitus dentro do espaço no qual 

esse mesmo habitus havia sido engendrado sob o pecado original da dominação e que, 

para tanto, pressupôs um arcabouço estável no qual essa dominação se reproduziria. 

(MONTAGNER, 2010, p.259) 

Portadores de um habitus próprio e inseridos, portanto em um campo social 

específico os membros das forças policiais como qualquer outro grupo agem, de forma 

inconsciente em muitos casos, mais de acordo com o que se está estabelecido nesse contexto 

do que de acordo com o que determinam as leis que regulam sua própria atuação. 

A questão que se coloca aqui é que parte das práticas que compõem esse modo de 

ser e agir das forças policiais no Brasil são diametralmente opostas ao que deveria ser a atuação 

policial em um Estado de Direito. As possíveis razões da ocorrência desse tipo de 

comportamento serão melhor exploradas em outro ponto dessa pesquisa, mas não se pode 

desconsiderar esse aspecto como uma singularidade da prática policial no Brasil, afinal 

readequar toda uma cultura de atuação autoritária e arbitrária para um contexto da ordem 

democrática, que exige uma atuação cidadã tendo o respeito aos direitos humanos e a garantia 

da dignidade da pessoa humana como metas a serem atingidas e preservadas, representa ainda 

um desafio gigantesco.  É sabido que não se muda toda uma cultura de atuação policial apenas 

com a promulgação de uma nova constituição. 

Contudo mesmo sendo espaços sociais fechados e restritos a seus membros, os 

campos não são de maneira alguma inalteráveis seja em relação a mudanças engendradas por 

forças internas ou externas. Ainda de acordo com Montagner (2010):  

Um campo possui uma autonomia relativa que varia de acordo com o maior ou menor 

peso dado às forças internas ao campo como definidoras do que é legítimo ou 

ilegítimo; quanto menos autônomo, mais um campo está sujeito às inferências 

externas e aos poderes temporais (...) A configuração teórica do conceito de campo 

remete à dinâmica da regularidade do social. Um campo traz em si mesmo as 

condições de sua própria reprodução. Isto inclui os meios de formação de novos 

integrantes(escolas, grupos formais, academias, universidades); inclui as instâncias de 

consagração, responsáveis pela regulação do que é legítimo e o que é desvalorizado, 

ou seja, os ritos de instituição balizados e consagrados pelas instituições e dispositivos 

do campo, como as premiações, o auxílio e o fomento à pesquisa, os financiamentos 

de novos projetos etc.; inclui as instâncias e os modos de seleção dos novos integrantes 

ou postulantes a tal, como os concursos, os sistemas e as regras de avaliação dos 

lugares disponíveis aos agentes. (MONTAGNER, 2010, p.261) 
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Obviamente não se deve considerar a existência do habitus policial em uma 

concepção mecanicista de que os membros das forças policiais agirão sempre da mesma forma, 

contudo também não se pode desconsiderar a influência que o meio e a cultura policial exercem 

sobre seus membros, uma consciência coletiva nos moldes durkheimianos que os impulsiona a 

seguir determinados padrões para que se sintam parte da instituição policial de um todo coeso 

e estruturado.   

Nesse ponto a retomada do conceito de habitus torna-se uma ferramenta útil a fim 

de compreender as relações entre a força coercitiva do meio em que está inserido o sujeito e sua 

individualidade. Setton (2002) a esse respeito assinala: 

Concebo o conceito de habitus como um instrumento conceptual que me auxilia 

pensar a relação, a mediação entre os condicionamentos sociais exteriores, e a 

subjetividade dos sujeitos. Trata-se de um conceito que, embora seja visto como um 

sistema engendrado no passado e orientando para uma ação no presente, ainda é um 

sistema em constante reformulação. Habitus não é destino. Habitus é uma noção que 

me auxilia a pensar as características de uma identidade social, de uma experiência 

biográfica, um sistema de orientação ora consciente ora inconsciente. Habitus como 

uma matriz cultural que predispõe os indivíduos a fazerem suas escolhas.  (SETTON, 

2002, p. 61) 

Dessa forma, questões como a violência praticada por membros das forças policiais 

contra a sociedade que deveriam defender ou ainda da concepção arraigada nos órgãos de 

segurança pública de que qualquer movimento de contestação às decisões estatais ou ao status 

quo devem ser vistos como inimigos da ordem e da paz social são merecedoras de investigação 

e reflexão por se configurarem um legítimo problema sociológico entre nós.  

As especificidades históricas, sociais e institucionais das forças policiais brasileiras 

tornam muito peculiar o modo de se construir um equilíbrio entre o uso legítimo da força e as 

exigências legais de um Estado de Direito. Uma problemática inevitável e fundamental, 

portanto, se refere a de que forma será possível equacionar o uso da força dentro do princípio 

da legalidade, considerando as características do Estado Democrático de Direito, da sociedade 

brasileira e das forças policiais tal como foram estruturadas e construídas ao longo de sua 

trajetória histórica. 

Contemporaneamente passados quase três décadas da redemocratização, tomando 

como marco a promulgação da Constituição Federal de 1988, é possível perceber que boa parte 

das instituições de segurança pública permanecem hermeticamente lacradas, isoladas ao que 

parece das influências do atual ordenamento jurídico a esse respeito as reflexões de Silva & 

Gall (1999) fornecem um panorama elucidativo e preocupante: 
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Governadores são incapazes de assumir o controle efetivo das forças policiais que, 

pelo menos em termos formais, estão sob sua responsabilidade. As forças policiais 

são geridas como corporações fechadas, sob a égide dos mesmos incentivos perversos 

que infestam muitas outras instituições públicas brasileiras.... 

Definimos incentivos perversos como mecanismos, estabelecidos por leis ou 

costumes, que premiam comportamentos que prejudicam a consecução dos propósitos 

das instituições. Os incentivos perversos desviam recursos e motivação da polícia para 

prevenir o crime; recursos esses que passam a sustentar burocracias inchadas e as 

enormes unidades especializadas e de caráter repressivo, onde se concentram os 

excessos de violência policial. (SILVA & GALL, 1999, p. 03)  

Superar tais mecanismos que estão em plena vigência apesar de radicalmente 

contrários ao que preconiza a legislação em vigor exigirá transformações profundas nas 

instituições policiais brasileiras. As resistências internas e externas a essas mudanças existem e 

se sustentam em concepções como as de que: as forças policiais são algo separado do resto da 

sociedade, ou que de fato os policiais estão em uma guerra contra os criminosos, nesse sentido 

a violência e as mortes são justificáveis e até desejadas ou ainda de que um funcionamento 

próprio, com regras internas das corporações sendo observadas para que haja a manutenção da 

disciplina e da ordem entre os membros dessas instituições ainda que, como advertem os autores 

supracitados, tais regras prestem um desserviço aos propósitos da própria instituição e a 

sociedade. 
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2 O USO DA FORÇA E DAS ARMAS DE FOGO: DESAFIOS PARA O EXERCÍCIO 

LEGÍTIMO DA VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO 

A prerrogativa para utilizar a força e armas de fogo, constitui-se em um grande 

desafio para os profissionais de segurança pública. Fundamentalmente, no que se refere a 

manter sua atuação dentro dos limites da legalidade e com a legitimidade esperada para ações 

desenvolvidas por profissionais encarregados pela aplicação da lei. Alguns dos fatores 

históricos, sociais e culturais que contribuem para a permanência de práticas arbitrárias, 

violentas e antidemocráticas na atividade policial no Brasil serão analisados. Assim como, a 

legislação nacional e internacional atinente às condutas adotadas pelos profissionais de 

segurança pública no exercício de suas funções, sobretudo, quando envolverem o a necessidade 

do uso da força.  

2.1 O monopólio estatal do uso da força e o desafio de sua legitimidade 

A gênese das forças policiais públicas no Brasil está ligada a uma concepção de que 

tal força existe com a finalidade de exercer o controle social sobre a população, sobre os grupos 

perigosos ou, como denominam Silva & Gall (1999), as classes perigosas. Ao destacarem o 

surgimento das forças policias na então capital colonial Rio de Janeiro, esses mesmos autores 

enfatizam que uma das principais preocupações da família real portuguesa e sua corte foi o 

grande contingente de pessoas hostis e perigosas que ocupavam os espaços públicos da cidade. 

Os considerados ‘hostis e perigosos’ nada mais eram que os numerosos escravos africanos 

ocupando as ruas da capital. Diante dessa ameaça, na visão da realeza portuguesa, de imediato 

foi constituída uma força policial com a missão de controlar esses grupos perigosos.  

Os métodos e práticas dessa força policial, instituída com o objetivo destacado 

acima, eram extremamente autoritários, arbitrários e violentos incluindo mormente recapturas 

de escravos e até açoitamentos promovidos mediante solicitação dos senhores de escravos. 

Holloway apud Silva & Gall (1999), em sua história da polícia no Rio de Janeiro, a respeito da 

prática de açoitamentos frisa que eles poderiam chegar a duzentas chibatadas que eram 

aplicadas pela polícia mediante o pagamento de tarifas especiais e sem qualquer interesse dos 

açoitadores pelo motivo da punição.  

O obstáculo que se interpõem está relacionado fundamentalmente em fazer com 

que as forças policiais, apesar de suas origens, deixem de usar métodos violentos e passem a 

fazer o uso da força dentro dos limites da legalidade, necessidade e proporcionalidade.  
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Uma realidade que não deve ser olvidada se refere ao fato de que um período tão 

longo de colonialismo e escravidão, seguido de governos imperiais e republicanos controlados 

por uma elite que via as reivindicações das camadas mais pobres como uma manifestação de 

desordem e insubordinação, enfim como um mal a ser extirpado, e que utilizou amplamente o 

aparato policial estatal como uma ferramenta de controle social tendo no autoritarismo e na 

violência praticada por essas forças policiais a garantia da manutenção do status quo, deixa 

marcas profundas na cultura dessas instituições, marcas que perduram e ainda moldam condutas 

incompatíveis com a finalidade das próprias instituições policiais no atual ordenamento 

jurídico. 

A permanência dessa tendência ao comportamento arbitrário e violento é destacada 

por José de Souza Martins (2015) como um legado indesejado de nossa formação histórica: 

Não se pode incluir a violência policial como expressão de uma modalidade de 

ceticismo basicamente porque o policial violento age motivado pela concepção de que 

são próprias de sua atribuição a prepotência e a interpretação pessoal e arbitrária da 

lei e de seu mandato. A prepotência policial episódica tem no Brasil uma raiz histórica 

bem definida. Ela está ligada à tradição do mando pessoal, resquício ainda do 

escravismo que dominou o país durante quase quatro séculos. Os capitães do mato do 

período colonial e os milicianos do Brasil independente policiavam e reprimiam em 

nome do senhor de escravos e criminalizavam quem escapava das duras regras da 

obediência servil, fosse escravo ou não. Essa estrutura fundamental de nossa 

concepção de polícia perdura, disfarçada nas formalidades da sociedade moderna. 

(MARTINS, 2015, p. 91) 

O que foi exposto até o momento exemplifica uma tônica recorrente na trajetória 

histórica das forças policiais brasileiras que é sua criação e utilização com o intuito de funcionar 

como uma instituição com a finalidade de defender o Estado transvestido claramente pelos 

interesses dos grupos sociais que o controlam. O discurso de que as polícias devem servir e 

proteger os cidadãos foi mais difundido a partir da redemocratização do Estado brasileiro pós 

ditadura militar (1964-1985) e sedimentado com a Constituição Federal de 1988, mas ainda 

perduram incrustrados no processo de formação dessas instituições resquícios antidemocráticos 

de difícil remoção.  

Adorno (2016), ao refletir sobre a desmilitarização das instituições de segurança 

pública ressalta que a militarização faz parte da trajetória histórica das policias brasileiras desde 

o período colonial, atravessando o Império e se consolidando na República. Tal militarismo se 

manifesta “mediante programas de treinamento que valorizavam a hierarquia, a cadeia de 

comando, as ordens rígidas de cima para baixo, a disciplina militar” (ADORNO, 2016, p. 20). 

O autor analisa que tais características são um empecilho para que uma instituição policial possa 

desempenhar suas atribuições em uma ordem democrática, porém até mesmo a discussão a 
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respeito da mudança da natureza dessas corporações se apresenta como um grande desafio 

devido à tradição. Referindo-se a esse ethos policial Adorno (2016) é incisivo ao afirmar:  

Gerações e gerações de policiais, do soldado ao oficialato, foram treinados para 

obedecer e cumprir ordens. Portanto, estamos diante de uma cultura corporativa e 

institucional enraizada, pouco permeável às influências externas e resistente às 

mudanças. (ADORNO, 2016, p. 20)  

Costa (2004) também trata a respeito da influência da ideologia militar na segurança 

pública brasileira e afirma que ela é histórica e traz em seu bojo práticas de   controle social:   

Essa política de controle social continuou orientando as políticas de segurança e de 

controle social durante todo o regime militar, sendo claros os resquícios dessa 

ideologia, mesmo depois da redemocratização do país, a partir de 1985. As políticas 

de segurança pública postas em prática pelos governadores, continuaram 

privilegiando, nas práticas do ofício de polícia, o emprego da força física legítima e 

ilegítima, como forma de controlar os movimentos sociais e a criminalidade crescente. 

Entre as décadas de 60 e 80, nas academias de formação de oficiais, nos centros de 

formação de praças, e até de policiais civis, prevaleceram as concepções de controle 

social fortemente influenciadas pela chamada “ideologia de segurança nacional”, 

desenvolvida pelo General Golbery do Couto e Silva. Essa concepção de segurança 

sempre definia os movimentos sociais como “inimigos” da ordem e das elites 

dirigentes. Os policiais eram treinados para intervir nos movimentos e conflitos, 

vendo-os como opositores à ordem vigente e à própria instituição policial. Não foram 

treinados para verem os conflitos sociais como parte integrante das redes de 

sociabilidade e poder e como uma forma legítima de se questionar a realidade para 

garantir ou ampliar direitos. (COSTA, 2004, p. 53)  

Fica evidente que mesmo após o advento da redemocratização que sucedeu o 

regime ditatorial militar brasileiro nem todas as instituições passaram por transformações 

intrínsecas capazes de torná-las de fato democráticas. Em especial os órgãos de segurança 

pública largamente utilizados para ameaçar, perseguir, prender, torturar e assassinar opositores 

do regime militar se mantiveram em grande parte cerrados às exigências legais da nova ordem 

democrática.  

Para as forças policiais, a saída de um período onde as arbitrariedades e práticas 

violentas foram mais do que toleradas sendo até incentivadas para um novo cenário jurídico no 

qual deveriam imperar o respeito aos direitos e garantias fundamentais e a promoção da 

dignidade da pessoa humana representa um colossal desafio. 

No caso brasileiro, a transição de um regime de exceção para a ordem democrática 

se deu forma lenta e gradual, principalmente a partir do governo do general João 

Baptista Figueiredo, que imbuído do espírito ditatorial proferiu a celebre frase ao ser 

questionado a respeito da efetivação da abertura política: “É para abrir mesmo. E quem quiser 

que não abra, eu prendo. Arrebento. Não tenha dúvidas”, episódio revelador acerca do modo 

autoritário de como foi conduzido o próprio processo de redemocratização desde sua gênese. 
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De fato, a passagem do Estado de Exceção para o Estado Democrático de Direito foi fortemente 

controlada pelos detentores do poder ditatorial. Portanto foi lenta, gradual, conservadora, 

sobretudo conciliadora e leniente no que diz respeito à responsabilização daqueles que 

cometeram os mais diversos crimes na vigência do regime ditatorial. Cardoso & Pinheiro (2013) 

a esse respeito asseveram:  

... a inexistência de responsabilização administrativa ou penal dos agentes da 

repressão, deixou como resquício a cultura de práticas antidemocráticas e violadoras 

de direitos humanos nas instituições de segurança, sobretudo as de inteligência, as 

Forças Armadas e as Polícias Civil e Militar dos Estados.  

Para encobrir os crimes e atrocidades dos agentes da repressão, os perpetradores se 

valeram da política do esquecimento: dificultaram o acesso aos arquivos secretos, 

utilizaram da cultura do corporativismo, do silêncio e do segredo. Assim, a sociedade 

nunca foi despertada para a criação de uma consciência crítica sobre os fatos que 

aconteceram.  

A cultura autoritária permanece forte no Brasil. Segundo relatório organizado pelo 

Human Rights Watch9, sobre violência policial, nas cidades do Rio de Janeiro e São 

Paulo, cresce o número de homicídios dolosos cometidos por policiais, principalmente 

como consequência da impunidade dos agentes e da leniência do Estado em investigá-

los. (CARDOSO & PINHEIRO, 2013, p. 10)  

Não somente o período ditatorial militar foi marcado pela vigência do 

autoritarismo, arbitrariedade e violência por parte das forças policiais no Brasil. Como já 

destacado essas práticas remontam a genealogia dessas instituições. Alvarez et al (2004) 

apresentam o problema da seguinte maneira: 

.... É constante, na história do país (...) o recurso ao uso da violência ilegal por parte 

dos órgãos e agentes do Estado contra os segmentos sociais compostos por cidadãos 

considerados de segunda classe ou simplesmente não-cidadãos. Tal uso consiste no 

sistemático cerceamento para o cidadão ao exercício dos seus direitos, sobretudo os 

civis e políticos, ainda que estes estejam formalmente inscritos no quadro normativo 

legal. Essa regular negação ao exercício dos direitos principia nas ações arbitrárias e 

ilegais da Polícia no combate direto ao crime ou nos procedimentos de investigação, 

passa pela condição de encarceramento, antes e depois do julgamento, pela conivência 

ou omissão do poder judiciário com tais práticas ou simplesmente pela sua submissão 

às necessidades de uma sempre presente ‘defesa social’. 

Os períodos de autoritarismo e de ditadura radicalizam a violência ilegal dirigida a 

esses segmentos não reconhecidos pela elite como pertencentes ao campo da política 

e incorporam também como alvos os integrantes da oposição política, que muitas 

vezes envolvem membros de outros segmentos que, em geral, não são rotineiramente 

atingidos pela ação violenta da polícia, não se encontram expostos às arbitrariedades 

das instituições de internação nem se encontram em territórios frequentemente 

devassados pela intervenção ‘saneadora’ ou ‘civilizadora’ do poder público. As 

práticas autoritárias e ilegais que marcam o funcionamento das agências do Estado, 

em especial aquelas destinadas ao gerenciamento da segurança pública, estão, assim, 

presentes ao longo dos períodos estudados, de forma mais aguda, nos regimes 

ditatoriais e autoritários, ou mais atenuada nos momentos de vida democrática. Mais 

que peculiaridades de cada período, aquelas práticas são antes regularidades 

constatadas seja sob as sombras das ditaduras seja sob a transparência e 

‘luminosidade’ das democracias. (ALVAREZ et al, 2004, p. 13) 

Fundamental ressaltar que essa trajetória histórica das instituições policiais não é 

uma exclusividade do caso brasileiro. De modo genérico, as forças policiais tiveram seu 



29 
 

engendramento ligado à defesa dos interesses de seus instituidores e não como corporações 

voltadas para defesa da sociedade como atualmente se considera ser legítima sua atuação. A 

esse propósito pode-se aferir que a repressão policial mais intensa possui, sim, uma seletividade 

não acidental, antinatural calcada não apenas em razões técnicas, mas também de ordem 

estrutural, levando em consideração que a estrutura dessas instituições foi concebida com a 

finalidade de controlar determinados setores sociais. Manter a ordem nessa acepção é manter e 

defender um modelo de organização política, social e econômica que interessa a quem detém o 

poder e os privilégios nesse tipo de sociedade. Alusivamente a esse entendimento Lima (2007) 

assevera: 

Cabe relembrar que instituição policial foi legitimada, conjuntamente, com o estado 

burguês, para garantir a permanência no poder das elites dominantes. Mas isso foi 

feito sob o manto do discurso de manutenção da ordem pública e do “bom sossego”.  

A existência desta “paz pública” era nada mais do que manter sob controle e vigilância 

todos aqueles que ameaçassem a ordem social vigente, por isso, ao longo dos anos da 

história policial, só foi mudando o prisma, mas a ação repressiva sempre foi a tônica 

da ação policial combinada com uma filosofia de guerra, onde se buscavam sempre 

inimigos para serem combatidos, desde os índios e os estrangeiros no período 

colonial, depois a ação marcante de repressão política, “caçando” conjuntamente com 

o exército os “comunistas” e os “opositores do sistema”, para depois centralizar-se 

nas consideradas “classes perigosas”, ou seja, nas classes populares. (LIMA, 2007, p. 

08) 

É a proximidade cronológica com período ditatorial que permite uma comparação 

e a constatação mais nítida das diferenças de atuação entre o que o se configurava como padrão 

de atuação das forças policiais com o que se exige contemporaneamente dessas mesmas 

instituições. A fim de perceber com mais precisão a dimensão dessa mudança de concepção da 

relação entre Estado e sociedade, após consagração da democracia, no campo institucional é 

relevante frisar que diversas instituições que operaram e garantiram a sustentação da ditatura 

militar tinham um caráter tão autoritário e antidemocrático que sequer puderam ser reformadas, 

foram extintas. Entretanto, existiam instituições que seriam indispensáveis para o 

funcionamento do neófito Estado Democrático de Direito a solução nesse caso foi reformá-las 

como destacam Cardoso & Pinheiro (2013) ao refletirem acerca dos percalços da Justiça 

Transicional no Brasil:  

Dessa forma, foram extintos: o SNI (Serviço Nacional de Informação), o DOI - Codi 

(Destacamentos de Operações de Informações, subordinados ao Centro de Operações 

de Defesa Interna); o Dops (Departamento de Ordem Política e Social) e as DSI 

(Divisões de Segurança Institucional), ligadas aos órgãos de administração pública 

direta e indireta. Além disso, foi revogada a Lei de Imprensa.  

De outro passo, foram reformados: o Ministério da Defesa e o Ministério Público, que 

com a promulgação da Constituição de 1988 se consagrou como função essencial à 

justiça, com a missão constitucional de proteger o regime democrático, a ordem 

jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como de promover o 

controle externo da polícia. Houve ainda a criação da Defensoria Pública, permitindo 
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o acesso ao Poder Judiciário pela população carente; a criação da Secretaria Especial 

de Direitos Humanos e a criação dos tribunais eleitorais independentes. (CARDOSO 

& PINHEIRO, 2013, p. 09-10)  

Passados os anos da fase de transição e estando, em tese, o país na vigência plena 

da democracia ainda são extremamente sensíveis temas como a revisão da Lei de Anistia, 

reconhecer o direito que familiares e amigos de pessoas desaparecidas durante a ditadura militar 

têm de saber o que ocorreu com seus entes queridos, bem como um tema que interessa 

diretamente a esse trabalho, a reforma das instituições de segurança pública, com o intuito de 

arrefecer o legado ditatorial no sistema policial brasileiro, ainda suscitam debates acalorados. 

As forças policiais estão autorizadas, no Estado de Direito, a usar a força física e 

até mesmo armas letais. Mas essa autorização é para o exercício da violência legítima em 

benefício da paz social, legítima no sentido que sua aplicação tem a finalidade a priori de 

manter a paz social e impedir o uso generalizado, difuso e particular da violência entre as 

pessoas. O Estado monopoliza o uso da violência por meio de seus agentes policiais, porém se 

trata da violência legítima por estar autorizada pela própria sociedade, com a finalidade de 

evitar que a violência praticada indiscriminadamente entre os indivíduos perturbe e até mesmo 

destrua as estruturas sociais. Nesse sentido surgem conceitos como o uso diferenciado da força, 

uso progressivo da força, que estabelecem critérios apresentam técnicas para tornar cada vez 

mais legítimo e menos frequente a utilização desnecessária e abusiva da força física na atuação 

policial. Tudo isso são tentativas de adequar o fazer policial com a realidade democrática que 

com a Constituição Federal de 1988 estabeleceu garantias fundamentais aos cidadãos visando 

limitar as possibilidades do arbítrio estatal. 

Adorno (2010) assinala o caráter eminentemente democrático e a preocupação que o 

texto da Carta Magna atual apresenta no sentido de garantir e promover a dignidade da pessoa 

humana e os Direitos Humanos: 

Qualquer que seja a interpretação que se possa atribuir aos rumos da democracia no 

Brasil pós‑ transição, e inegável que os direitos humanos constituem a espinha dorsal 

da Constituição de 1988. Ela afirma que a República Federativa do Brasil constitui 

um Estado democrático de direito, fundado, além da soberania e da cidadania, na 

dignidade da pessoa humana e no pluralismo político. Sob o ponto de vista das 

relações internacionais, orienta‑ se por inúmeros preceitos inscritos na Declaração 

Universal de 1948, tais como independência nacional, prevalência dos direitos 

humanos, autodeterminação dos povos, não‑ intervenção, igualdade entre Estados, 

defesa da paz, solução pacifica de conflitos, repudio ao terrorismo e ao racismo, 

cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo 

político. A Constituição atribui ao Estado a tarefa de promover, mediante políticas 

públicas, a universalização do acesso aos direitos econômicos, sociais, políticos e 

culturais e de elaborar e executar políticas consequentes que assegurem a distribuição 

equitativa do direito à educação, a saúde, a habitação, ao transporte público, ao meio 

ambiente saudável, ao lazer e a livre produção cultural, metas afinadas tanto com a 
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agenda internacional dos direitos humanos como com os Objetivos do milênio. 

(ADORNO, 2010, p. 09)  

O ordenamento jurídico em voga confere o status de emenda constitucional aos 

tratados e convenções internacionais relativos aos direitos humanos aprovados pelo 

Congresso Nacional: 

§ 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. 

(EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004)  

Os tratados e convenções ratificados e aprovados pelo Brasil são numerosos e 

fornecem uma ampla gama de garantias e proteções às pessoas frente as arbitrariedades 

estatais.  

As Declarações de Direitos Humanos aprovadas pelo Brasil em nível de Sistema 

Global de Direitos Humanos são: a Declaração Universal dos Direitos Humanos – 1948; a 

Declaração do Direito ao Desenvolvimento – 1986; a Declaração e Programa de Ação de 

Viena -1993 e a Declaração de Pequim – 1995. E no Sistema Regional Interamericano a 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948. 

Com relação aos Tratados Internacionais de Proteção de Direitos Humanos 

ratificados pelo Brasil tem-se na esfera do Sistema Global os seguintes: os Preceitos da 

Carta das Nações Unidas – 1945; a Convenção contra o Genocídio – 1949; a Convenção 

relativa ao Estatuto dos Refugiados – 1951; o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados – 

1966; o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – 1966; o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 1966; a Convenção sobre a Eliminação de 

todas as formas de Discriminação Racial – 1968; a Convenção sobre a Eliminação de todas 

as formas de Discriminação contra a Mulher – 1984; a Convenção contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes   1984 e a Convenção sobre os 

Direitos da Criança – 1989. 

Já no que se refere ao Sistema Regional Interamericano estão ratificados a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos – 1969: a Convenção Interamericana para 

Prevenir e Punir a Tortura – 1985 e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher – 1994. 

A citação desse rol de tratados e convenções aprovados e/ou ratificados pelo Brasil 

torna evidente o posicionamento adotado internacionalmente pelo governo brasileiro no 

tocante aos direitos humanos. Afinal, no momento em que um Estado assume obrigações 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/americana.htm
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no âmbito da comunidade internacional ao assinar ou ratificar tratados, convenções, 

protocolos é sinal de que concorda em cumprir as obrigações contidas nesses instrumentos 

legais de maneira específica. Vale ressaltar que os estados não podem alegar disposições 

constitucionais ou qualquer outro dispositivo em sua legislação nacional como escusa a fim 

de não cumprir suas obrigações perante o direito internacional, caso já as tenha assumido.   

Um ponto que merece atenção refere-se ao que se entende conceitualmente por 

Estado Democrático de Direito para que se tenha precisamente a dimensão de quais seriam 

os requisitos mínimos para uma política pública de segurança capaz de promover as 

transformações desejadas no modo de atuação dos encarregados pela aplicação das leis e 

nos próprios fins que a segurança pública busca atingir em um regime democrático de fato. 

O monopólio estatal da violência e, por conseguinte o direito que dele deriva para 

que seus funcionários encarregados pela aplicação da lei possam fazer uso da força e de 

armas de fogo para o cumprimento de suas obrigações legais merece especial atenção. 

Como destaca Adorno, (2002):  

 
... o Estado de Direito vem cumprindo papel decisivo na pacificação da sociedade. O 

Estado moderno constituiu-se como centro que detém o monopólio quer da soberania 

jurídico-política quer da violência física legítima, processo que resultou na 

progressiva extinção dos diversos núcleos beligerantes que caracterizavam a 

fragmentação do poder na Idade Média (Weber, 1970; Bobbio, 1984). Porém, o 

simples fato dos meios de realização da violência física legítima estarem concentrados 

nas mãos do Estado não foi condição suficiente para assegurar a pacificação dos 

costumes e hábitos enraizados na sociedade desde tempos imemoriais. Daí a 

necessidade de um direito positivo, fruto da vontade racional dos homens, voltado, 

por um lado, para restringir e regular o uso dessa força e, por outro lado, para mediar 

os contenciosos dos indivíduos entre si. (ADORNO, 2002, p. 07) 

É fato que desde a promulgação da Carta Magna de 1988 medidas tem sido 

implementadas com a finalidade de incorporar instrumentos garantidores para proteção efetiva 

dos direitos humanos em nosso país, inclusive nas políticas de segurança pública. Contudo 

ainda se carece de um grau mais acentuado de institucionalização dessas ações de proteção aos 

direitos humanos. Pelo fato do Estado ainda não ter assumido plenamente a efetivação desses 

direitos como uma política pública de sua responsabilidade ainda existe uma descontinuidade 

nas políticas de defesa dos direitos humanos, bem como vale salientar que a consolidação plena 

do Estado Democrático de Direito brasileiro é uma condição essencial para a garantia dos 

Direitos Humanos no país para além da letra morta das declarações e tratados ratificados pelo 

Brasil, (ARAÚJO, 2008). 
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2.2 Uso progressivo da força entre a legalidade e a legitimidade 

 

Uma questão de extrema relevância no que diz respeito ao uso da força pelos 

policiais, é o equacionamento entre a legalidade e a legitimidade de tal prática. Adorno (2002) 

ao refletir sobre essa questão analisa que com relação ao uso da força pelas corporações policias 

a legalidade e legitimidade são necessárias para justificar tais ações. Por estar o Estado 

Democrático de Direito vigorando como regime contemporaneamente é evidente que o mínimo 

que se exija dos agentes estatais autorizados a fazer uso da força é que suas ações estejam no 

limite do que autoriza lei. Todavia há uma reflexão a ser feita nesse tocante, o ideal seria que 

além de legais tais ações sejam vistas mormente pela sociedade destinatária dos serviços de 

segurança pública como legítimas.  

A legitimidade está diretamente atrelada à legalidade na visão de Adorno (2002) ao 

embasar-se no pensamento weberiano o autor vincula o respeito às leis como condição sine qua 

non para que o uso da força seja considerado legítimo. O fundamental é evidenciar que mesmo 

detendo o monopólio para o uso legítimo da força física o ente estatal deve estabelecer, 

reconhecer e respeitar a jurisdição de sua aplicação. Nessa perspectiva Adorno (2002) salienta 

o seguinte:  

O estado moderno é justamente a comunidade política que expropria dos particulares 

o direito de recorrer à violência como forma de resolução de seus conflitos (pouco 

importando aqui a natureza ou o objeto que os constitui). Na sociedade moderna, não 

há, por conseguinte, qualquer outro grupo particular ou comunidade humana com 

"direito" ao recurso à violência como forma de resolução de conflitos nas relações 

interpessoais ou intersubjetivas, ou ainda nas relações entre os cidadãos e o estado. 

Sob esta perspectiva, é preciso considerar que, quando Max Weber está falando em 

violência física legítima, ele não está sob qualquer hipótese sustentando que toda e 

qualquer violência é justificável sempre que em nome do estado. Fosse assim, não 

haveria como diferenciar o estado de direito do poder estatal que se vale do uso 

abusivo e arbitrário da força. Justamente, por legitimidade, Weber está identificando 

limites ao emprego da força. Esses limites estão, em parte, dados pelos fins da ação 

política que dela se vale. São duas as situações "toleráveis": por um lado, emprego de 

força física para conter agressão externa provocada por potência estrangeira e 

assegurar a independência de estado soberano; por outro, emprego da força física para 

evitar o fracionamento interno de uma comunidade política ameaçada por conflitos 

internos e pela guerra civil. Em nenhuma dessas circunstâncias, porém, a violência 

tolerada desconhece limites. Esses limites estão ditados pelos fundamentos que regem 

a dominação. Na sociedade moderna, a violência legítima é justamente aquela cujos 

fins - assegurar a soberania de um Estado-nação ou a unidade ameaçada de uma 

sociedade - obedece aos ditames legais. Portanto, o fundamento da legitimidade da 

violência, na sociedade moderna, repousa na lei e em estatutos legais. Aqueles que 

estão autorizados ao uso da violência o fazem em circunstâncias determinadas em 

obediência ao império da lei, isto é, aos constrangimentos impostos pelo ordenamento 

jurídico. Legitimidade identifica-se, por conseguinte, com legalidade. (ADORNO, 

2002, p. 08) 
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Examinar, portanto, os aspectos jurídicos balizadores da atuação policial constitui 

um passo decisivo para qualquer análise que se pretenda fazer acerca da legitimidade do uso da 

força pelos encarregados pela aplicação da lei. Aspectos constitucionais e normas 

internacionais aplicados à atuação policial estão presentes no ordenamento jurídico em vigor 

no Brasil, consequentemente derivam dessa realidade a existência de implicações penais, civis 

e administrativas para os agentes estatais da segurança pública que extrapolarem as 

determinações legais para sua atuação. A lei estabelece responsabilidades ao cidadão e 

obviamente ao agente policial quando esses estão em uma relação cotidiana tais como: uma 

abordagem pessoal, domiciliar ou veicular. Evitar abusos, restringir-se estritamente ao que 

autoriza a lei para sua atuação seria, nessa ótica, o método mais eficaz de garantir a legitimidade 

da atuação policial sendo necessário ou não o uso da força física.   

Uma breve análise dos aspectos legais que são o arcabouço jurídico das atribuições 

dos agentes encarregados pela aplicação da lei a fim de identificar as normas constitucionais e 

os princípios relacionados aos direitos e garantias fundamentais que delimitam a atuação dos 

profissionais de segurança pública demonstra claramente o alinhamento da legislação nacional 

no que se refere ao reconhecimento, respeito e defesa dos direitos e garantias fundamentais da 

pessoa humana, inclusive nas atividades de Segurança Pública, estabelecendo limitações 

constitucionais para atuação policial.  

Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como o de promover o bem de todos. 

Essa norma fundamental atravessa toda estrutura essencial do estado brasileiro, em especial no 

âmbito da segurança pública, atribuindo-lhe a missão de garantir a preservação da ordem 

pública, que consiste em manutenção e reestabelecimento da paz social, a proteção de pessoas 

e bens, assim como objetivos e limitações para a realização de suas tarefas e o exercício do 

poder. 

Considerando-se que a segurança pública é resultado de um conjunto de ações dos 

órgãos estatais especializados, precedido por escolhas feitas pela sociedade e reguladas por 

normas jurídicas a fim de garantir a ordem pública, os profissionais que atuam nesse campo 

têm o dever de pautar suas ações no sentido de atingir tal finalidade. Importante frisar que 

ordem pública se traduz em um estado antidelitual, tendo garantida a manutenção de bens e 

valores essenciais para todos os cidadãos como, por exemplo: a vida, a integridade física, a 

liberdade, o patrimônio. Tais bens e valores são tutelados por uma legislação que regula o 

comportamento de todos os envolvidos nesse processo, sociedade civil e profissionais da 
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segurança pública. Os agentes encarregados pela aplicação das leis atuam de modo preventivo 

ao manter a ordem pública e a paz social e repressivamente ao restabelecê-las é nesse aspecto, 

repressivo, que o uso da força pode ser necessário para execução da atividade policial. 

Nesse momento é plausível destacar, portanto a relatividade dos direitos e garantias 

fundamentais tendo como base a teoria de contrato social construída por meio de teóricos como 

Hobbes, Locke e Rousseau. Basicamente, o contrato social surge quando os indivíduos ao se 

unirem com o propósito de criar o Estado em busca de um bem comum privam a si mesmos de 

determinadas liberdades delegando ao ente estatal autoridade e legitimidade para estabelecer a 

paz social. Enfim fixam-se um conjunto de regras, uma ordem, um regime político e um 

governo que recebe a concessão, a legitimidade e a autoridade, para regulamentar as relações 

entre os indivíduos a fim de torná-las juridicamente reguladas coibindo o arbítrio e a violência 

difusa nas relações interpessoais.  A relatividade dos direitos e garantias fundamentais está, 

portanto, diretamente vinculada aos deveres, encargos, obrigações e responsabilidades que os 

indivíduos reconhecem como legítimas se submetendo assim à autoridade estatal, com vistas 

ao bem comum.  

De modo inexorável surge uma problemática no que concerne ao papel dos 

profissionais da segurança pública enquanto mantenedores e restauradores da ordem pública, 

como equilibrar a necessária, esperada e legítima intervenção das forças de segurança pública, 

em certas ocasiões, com os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, característica básica 

da ordem democrática em vigor, uma espécie de dilema entre o cumprimento do dever por parte 

dos profissionais de segurança pública e o respeito aos direitos e garantias fundamentais, um 

conflito caracterizado pelo dever que os agentes da segurança pública possuem de garantir e 

promover a estabilidade das relações entre os indivíduos na sociedade, até mesmo fazendo uso 

de seu poder coercitivo, e o respeito à legalidade.  

O eventual uso da força passa por uma discussão acerca da discricionariedade, 

vinculada a um juízo de oportunidade e conveniência, tendo por substrato a imperatividade de 

cumprir seu dever de preservar a ordem, e garantir a de proteção das pessoas e bens, os policiais 

se defrontam continuamente e em tempo real com uma questão crucial, a de como exercer, 

quando necessário, seu poder coercitivo, de uso da força e mesmo de armas de fogo 

acertadamente. Tendo a necessidade de agir, os encarregados pela aplicação da lei têm que se 

respaldar legalmente no princípio da proporcionalidade, mantendo rigorosa observância em 

seus atos aos critérios da adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. O 

critério da adequação versa acerca da aptidão das medidas de intervenção, adotadas pelo 
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profissional de segurança pública, com relação aos objetivos almejados, o critério da 

exigibilidade, exige por assim dizer, que dentre os vários meios legais existentes de exercer a 

coerção estatal sobre os indivíduos seja sempre adotado o menos gravoso e a proporcionalidade 

em sentido estrito é a ponderação entre o tipo de intervenção utilizado pelo profissional de 

segurança pública tendo em vista os resultados que se pretendem atingir, um equacionamento 

dessas duas variáveis, tipo de intervenção e resultado pretendido. O termo ‘variáveis’ pode ser 

explicado pelo fato de que em cada caso concreto, ponderar sobre como agir levará a resultados 

tão diversos quando forem as possíveis particularidade de cada situação.   

Diante dessa realidade e estando presente a exigibilidade da intervenção policial 

com a indissociável discricionariedade que tal intervenção possa possuir ponderar, equacionar 

suas ações com fundamento nos quesitos da adequação e proporcionalidade estrita é 

imprescindível para que os agentes responsáveis pela segurança pública atuem com 

legitimidade. Agindo assim estará salvaguardada a eficiência do aparato de segurança pública 

pois estará em consonância com a dignidade da pessoa humana e com o respeito pleno aos 

direitos e garantias fundamentais estatuídos pela Constituição Federal de 1988.  

Existe toda uma legislação em torno dessa questão com o intuito de tutelar bens 

jurídicos e valores caros ao cidadão na perspectiva de um Estado Democrático de Direito.  A 

análise integral de tal legislação seria muito extensa, contudo destacar alguns aspectos jurídicos 

presentes no ordenamento nacional e internacional com relação à atuação dos encarregados pela 

aplicação da lei. Inicialmente uma análise da Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2013 torna 

evidente que mesmo quando a intervenção policial com uso da força for exigida deve-se optar 

pela forma menos lesiva possível a disposição dos agentes de segurança pública, em seu artigo 

2º tal lei regulamenta:  

Art. 2º Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos 

de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade 

física ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer aos seguintes princípios:  

I - legalidade;  

II - necessidade;  

III - razoabilidade e proporcionalidade.  

Parágrafo único. Não é legítimo o uso de arma de fogo:  

I - contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato 

de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros; e  

II - contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o 

ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros. 
(LEI nº 13.060, de 22 de dezembro de 2013) 

Concernente ao modo de como a legislação internacional exerce reflexos na atuação 

das forças policiais brasileiras, é salutar frisar que o Estado brasileiro é regido nas suas relações 
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internacionais, dentre outros pelos princípios da prevalência dos Direitos Humanos; defesa da 

paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo e cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade. Como já destacado anteriormente tratados e convenções 

internacionais relativos aos Direitos Humanos que forem aprovados no Congresso Nacional são 

equivalentes a emendas constitucionais, bastando observar os requisitos presentes no §3º, art. 

5º, da CF/88. Enfim, os direitos e garantias fundamentais expressos na Carta Magna de 1988 

não desconsideram ou excluem outros que sejam fruto do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou contidos em tratados internacionais em que o Brasil seja signatário (CF/88, art. 5º, 

§ 2º). Dentre esses documentos que foram devidamente aprovados e passaram, portanto, a 

compor o leque de normas a serem observadas e respeitadas pelos profissionais da segurança 

pública no exercício de suas atribuições serão destacados pela relevância os seguintes: a 

Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) - Pacto de São José da Costa Rica de 

1969; e documentos internacionais produzidos no âmbito da Organizações das Nações Unidas 

(ONU) sobre a atuação policial como o Código de conduta para os agentes responsáveis pela 

aplicação da lei de 1979 e os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo 1990. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos firmada em 22 de novembro de 

1969 por países membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) na cidade San José 

da Costa Rica passa a vigorar a partir de 18 de julho de 1978 como parte do Sistema 

Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, todavia apenas em 09 de novembro de 1992 

integra a ordem jurídica brasileira, por meio do Decreto n° 678, após a aprovação no Senado 

Federal em maio do mesmo ano. Assim sendo desde então as ações dos órgãos policiais 

brasileiros estão vinculados ao Pacto de São José da Costa Rica. Contendo 81 artigos esse pacto 

estatui cláusulas referentes aos direitos fundamentais da pessoa humana, destaca garantias 

judiciais, reconhece as liberdades: de pensamento e expressão, de consciência e religião, de 

associação e de proteção à família. É relevante destacar que no contexto do Sistema 

Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos caso ocorram violações aos direitos 

humanos está previsto pelo Pacto de São José da Costa Rica que os estados partes serão julgados 

podendo ser condenados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em decorrência 

disso, ações que representem omissão ou abusos que violem direitos tutelados nesse documento 

que tenham sido praticadas por agentes estatais da segurança pública podem ter como resultado 

a condenação do Estado Brasileiro diante dessa corte.  

Os documentos internacionais produzidos no âmbito da ONU sobre a atuação 

policial revelam a preocupação de uma das mais relevantes entidades internacionais do mundo 
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com relação à natureza do trabalho policial visto que ao atuarem as forças policiais fatalmente 

exercem ingerência sobre assuntos extremante sensíveis para a manutenção do controle social 

como a vida, integridade física, liberdade e patrimônio, por exemplo. Claramente, as condições 

nas quais se desenvolve o trabalho policial é um tema preocupante para uma entidade com as 

finalidades que a ONU possui, sobretudo a inquietação no que se refere a repercussão acerca 

do uso da força pelos profissionais de segurança pública.  

Nessa acepção, medidas devem ser adotas pelos países membros da ONU no 

sentido de disponibilizar aos agentes de segurança pública instrumentos adequados para 

exercerem suas funções levando em consideração a inclusão de mecanismos com a finalidade 

de controlar o uso abusivo da força. É nessa ótica que foram elaborados documentos 

internacionais no âmbito das Organizações das Nações Unidas relativos à atuação das forças 

policiais, esses documentos diferentemente dos tratados, convenções e pactos firmados pela 

República Federativa do Brasil não vinculam juridicamente o país no sentido de sofrer 

condenações ou sanções, contudo constituem importantes recomendações a respeito da atuação 

dos profissionais da segurança pública e, portanto, deveriam ser adotados pelos países 

membros. Dois desses documentos são de grande interesse na discussão em tela: o Código de 

conduta para os agentes responsáveis pela aplicação da lei e os Princípios Básicos sobre o Uso 

da Força e Armas de Fogo.  

Para qualquer profissão, o modo como os profissionais das mais variadas áreas 

desenvolvem seu trabalho é tão importante como o trabalho em si. No caso dos profissionais 

de segurança pública, o alto grau de discricionariedade inerente ao exercício de suas funções 

laborais traz consigo a necessidade da conformação absoluta de suas condutas com a legalidade 

e com as normas que disciplinam suas ações enquanto agentes estatais de segurança pública, 

principalmente porque, suas ações podem resultar em privação de liberdade dos cidadãos, em 

buscas pessoais e mesmo na utilização da força e de armas de fogo, ações que somente serão 

consideradas legítimas caso se adequem estritamente à legislação vigente com objetivos 

igualmente justificáveis.  

 Seguindo esse raciocínio a Assembleia Geral das Nações Unidas em 17 de 

dezembro de 1979 adotou o Código de conduta para os agentes (funcionários) responsáveis pela 

aplicação das leis. A primeira observação é com relação à nomenclatura, mais especificamente 

relativamente aos termos agentes ou funcionários, na literatura nacional que versa sobre o 

assunto os dois termos são utilizados como sinônimos, contudo a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP) e diversos órgãos oficiais optam pelo termo funcionários, e 
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utilizam também uma expressão de sentido semelhante para o termo “responsáveis” 

substituindo-lhe por encarregados, assim sendo, a nomenclatura torna-se Código de conduta 

para os funcionários encarregados pela aplicação da lei.  

A implicação prática disso é que a expressão funcionários encarregados pela 

aplicação da lei (FEAL) é muito utilizada oficialmente para designar o conjunto dos agentes de 

segurança pública. No comentário relativo ao primeiro artigo do código em questão, que possui 

oito artigos em sua totalidade, feito pela Coordenação de Estudos Legislativos (CELEG) da 

Câmara dos Deputados do Brasil ao publicar o Código de conduta para os funcionários 

encarregados pela aplicação da lei (CCFEAL) lemos a seguinte definição para os FEAL:  

O termo "funcionários encarregados pela aplicação da lei" inclui todos os agentes da 

lei, quer nomeados, quer eleitos, que exerçam poderes policiais, especialmente 

poderes de detenção ou prisão. Nos países onde os poderes policiais são exercidos por 

autoridades militares, quer em uniforme, quer não, ou por forças de segurança do 

Estado, será entendido que a definição dos funcionários responsáveis pela aplicação 

da lei incluirá os funcionários de tais serviços. (CÓDIGO DE CONDUTA PARA OS 

FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEI, 1979, p. 01)  

A citação na íntegra desse código é salutar para as finalidades pretendidas nessa 

pesquisa, visto que ao considerar a observância do conjunto de seus artigos os agentes de 

segurança pública agirão de modo compatível com o que estabelece os princípios do Estado de 

Direito. Na sequência dois desses artigos serão acrescidos de comentários respectivos a cada 

um deles. Seus artigos são:  

Artigo 1.º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem cumprir, a todo 

o momento, o dever que a lei lhes impõe, servindo a comunidade e protegendo todas 

as pessoas contra atos ilegais, em conformidade com o elevado grau de 

responsabilidade que a sua profissão requer.  

Artigo 2.º No cumprimento do seu dever, os funcionários responsáveis pela aplicação 

da lei devem respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos 

fundamentais de todas as pessoas.  

Artigo 3.º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a 

força quando tal se afigure estritamente necessário e na medida exigida para o 

cumprimento do seu dever. 

Artigo 4.º As informações de natureza confidencial em poder dos funcionários 

responsáveis pela aplicação da lei devem ser mantidas em segredo, a não ser que o 

cumprimento do dever ou as necessidades da justiça estritamente exijam outro 

comportamento.  

Artigo 5.º Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infligir, 

instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outra pena ou tratamento cruel, 

desumano ou degradante, nem invocar ordens superiores ou circunstanciais 

excepcionais, tais como o estado de guerra ou uma ameaça à segurança nacional, 

instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificação 

para torturas ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.  

Artigo 6.º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem assegurar a 

proteção da saúde das pessoas à sua guarda e, em especial, devem tomar medidas 

imediatas para assegurar a prestação de cuidados médicos sempre que tal seja 

necessário.  
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Artigo 7.º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem cometer 

qualquer ato de corrupção. Devem, igualmente, opor-se rigorosamente e combater 

todos os atos desta índole.  

Artigo 8.º Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar a lei e 

o presente Código. Devem, também, na medida das suas possibilidades, evitar e opor-

se vigorosamente a quaisquer violações da lei ou do Código.  

Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei que tiverem motivos para acreditar 

que se produziu ou irá produzir uma violação deste Código, devem comunicar o facto 

aos seus superiores e, se necessário, a outras autoridades com poderes de controle ou 

de reparação competentes. (CÓDIGO DE CONDUTA PARA OS FUNCIONÁRIOS 

RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEI, 1979)  

Os artigos 3º e 5º do código supratranscrito merecem a citação dos comentários 

contidos na versão publicada pela CELEG da Câmara dos deputados federais. Com relação ao   

artigo 3.º -  “Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força 

quando tal se afigure estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento do seu 

dever” -  o pertinente comentário acerca desse artigo é:  

O emprego da força por parte dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei deve 

ser excepcional. Embora se admita que estes funcionários, de acordo com as 

circunstâncias, possam empregar uma força razoável, de nenhuma maneira ela poderá 

ser utilizada de forma desproporcional ao legítimo objetivo a ser atingido. O emprego 

de armas de fogo é considerado uma medida extrema; devem-se fazer todos os 

esforços no sentido de restringir seu uso, especialmente contra crianças. Em geral, 

armas de fogo só deveriam ser utilizadas quando um suspeito oferece resistência 

armada ou, de algum outro modo, põe em risco vidas alheias e medidas menos 

drásticas são insuficientes para dominá-lo. Toda vez que uma arma de fogo for 

disparada, deve-se fazer imediatamente um relatório às autoridades competentes. 

(CÓDIGO DE CONDUTA PARA OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA 

APLICAÇÃO DA LEI, 1979, p. 01)  

O tema sobre o qual versa o artigo 5º evidentemente se amolda a discussão em 

apreço por fazer alusão à vedação da tortura e de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, 

que sob qualquer hipótese seriam considerados legítimos. A transcrição do comentário 

concernente ao referido artigo é indubitavelmente oportuna:  

A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes define tortura como: "...qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos 

agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de 

obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato 

que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de 

intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em 

discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos 

por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por 

sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como 

tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções 

legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou dela decorram." (CÓDIGO DE 

CONDUTA PARA OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO 

DA LEI, 1979, p. 02)  

Atinente ao segundo documento que será destacado os Princípios Básicos sobre o 

Uso da Força e Armas de Fogo, insta ressaltar da sua elaboração ter ocorrido durante o Oitavo 
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Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento de Infratores em 07 

de setembro de 1990, em sua parte introdutória no campo reservado às recomendações esse 

documento traz a seguinte redação:  

Tendo em conta, com o devido reconhecimento, o trabalho realizado em 

conformidade com a Resolução 14 do Sétimo Congresso, pelo Comitê, pela reunião 

inter-regional preparatória do Oitavo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção 

do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, relativamente às normas e diretrizes das 

Nações Unidas sobre prevenção do crime, justiça e execução penal e às prioridades 

referentes ao posterior estabelecimento de padrões, e pelas reuniões regionais 

preparatórias do Oitavo Congresso; 

1. ADOTA os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos 

Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei contidos no anexo à presente 

resolução; 

2. RECOMENDA os Princípios Básicos para adoção e execução nacional, regional e 

inter-regional, levando em consideração as circunstâncias e as tradições políticas, 

econômicas, sociais e culturais de cada país; 

3. CONVIDA os Estados membros a ter em conta e respeitar os Princípios Básicos no 

contexto da legislação e das práticas nacionais; 

4. CONVIDA TAMBÉM os Estados membros a levar os Princípios Básicos ao 

conhecimento dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei e de outros agentes 

do Executivo, magistrados, advogados, legisladores e público em geral;  

5. CONVIDA AINDA os Estados membros a informar o Secretário-Geral, de cinco 

em cinco anos, a partir de 1992, sobre o progresso alcançado na implementação dos 

Princípios Básicos, incluindo sua disseminação, sua incorporação à legislação, à 

prática, aos procedimentos e às políticas internas; sobre os problemas encontrados na 

aplicação dos mesmos à nível nacional, e sobre a possível necessidade de assistência 

da comunidade internacional, solicitando ao Secretário-Geral que transmita tais 

informações ao Nono Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o 

Tratamento dos Delinquentes; 

6. APELA a todos os governos para que promovam seminários e cursos de formação, 

a nível nacional e regional, sobre a função da aplicação das leis e sobre a necessidade 

de restrições ao uso da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela 

aplicação da lei; 

7. EXORTA as comissões regionais, as instituições regionais e inter-regionais 

encarregadas da prevenção do crime e da justiça penal, as agências especializadas e 

outras entidades no âmbito do sistema das Nações Unidas, outras organizações 

intergovernamentais interessadas e organizações não-governamentais com estatuto 

consultivo junto ao Conselho Econômico e Social, para que participem ativamente da 

implementação dos Princípios Básicos e informem o Secretário-Geral sobre os 

esforços feitos para disseminar e implementar tais Princípios e sobre o grau em que 

se concretizou tal implementação, solicitando ao Secretário-Geral que inclua essas 

informações no seu relatório ao Nono Congresso; (PRINCÍPIOS BÁSICOS SOBRE 

O USO DA FORÇA E ARMAS DE FOGO PELOS FUNCIONÁRIOS 

RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEI, 1990)  

Essa nota inicial torna evidente a preocupação com a questão de o uso da força por 

parte dos agentes de segurança pública estar sob controle, limitado por normas gerais e em 

diversos momentos exortando e recomendando a adoção desses princípios por parte dos países 

membros das Nações Unidas.  

A necessidade de restrições objetivas no que tange ao uso da força e de armas de 

fogo é a tônica desse documento. Ainda são solicitados, dentre outras medidas, a inclusão dos 

Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo na publicação das Nações Unidas 
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intitulada, Direitos Humanos: uma compilação de normas internacionais, e ainda que sejam 

fornecidos aos governos, desde que esses solicitem, serviços de especialistas e consultores 

regionais e inter-regionais para prestarem auxílio na implementação desses princípios com a 

obrigação de que um relatório com as informações relativas a assistência e formação técnicas 

prestadas fosse apresentado no Nono Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do 

Crime e o Tratamento dos Delinquentes. 

Nas considerações iniciais do corpo do documento em si, que recebe a denominação 

de Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis 

pela Aplicação da Lei, sobressam-se as considerações relativas à relevante tarefa incumbida aos 

profissionais de segurança pública: 

Considerando que o trabalho dos funcionários encarregados da aplicação da lei é de 

alta relevância e que, por conseguinte, é preciso manter e, sempre que necessário, 

melhorar as condições de trabalho e estatutárias desses funcionários; 

Considerando que qualquer ameaça à vida e à segurança dos funcionários 

responsáveis pela aplicação da lei deve ser encarada como uma ameaça à estabilidade 

da sociedade em geral; 

(...)  

Considerando ser justo que, com a devida consideração pela segurança pessoal desses 

funcionários, seja levado em conta o papel dos responsáveis pela aplicação da lei em 

relação à administração da justiça, à proteção do direito à vida, à liberdade e à 

segurança da pessoa humana, à responsabilidade desses funcionários por velar pela 

segurança pública e pela paz social e à importância das habilitações, da formação e da 

conduta dos mesmos... (PRINCÍPIOS BÁSICOS SOBRE O USO DA FORÇA E 

ARMAS DE FOGO PELOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA 

APLICAÇÃO DA LEI, 1990) 

Na sequência de tais considerações são elencadas oito Disposições Gerais, três 

Disposições Específicas, três princípios a serem observados no policiamento de reuniões ilegais 

e mais três para policiamento de indivíduos sob custódia ou detenção, quatro princípios 

referentes a habilitação, formação e orientação profissional dos responsáveis pela aplicação da 

lei e por fim cinco princípios relativos aos procedimentos de comunicação e revisão aplicáveis 

a todos os incidentes nos quais o uso da força e de armas de fogo der causa a ferimento ou morte 

de um cidadão, bem como quando forem infringidas as normas e regulamentos sobre o uso de 

armas de fogo pelos responsáveis pela aplicação da lei de acordo com as diretrizes estabelecidas 

no documento. 

Totalizando vinte e seis princípios, esse documento é deveras abrangente contendo 

diretrizes taxativas sobre o uso da força e de armas de fogo, e sobre os procedimentos a serem 

adotados quando sua utilização for legítima. Por outro lado, traz também as ações que devem 

ser adotadas para prevenir e punir os eventuais abusos. Devido à extensão do documento serão 

analisados alguns de seus princípios que mais se enquadram no tópico em questão. Inicialmente 
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cumpre ressaltar em sua integralidade as Disposições Gerais do documento das Nações Unidas 

em análise:  

Disposições gerais 

1. Os governos e entidades responsáveis pela aplicação da lei deverão 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. 

2. Os governos e entidades responsáveis pela aplicação da lei deverão preparar uma 

série tão ampla quanto possível de meios e equipar os responsáveis pela aplicação da 

lei com uma variedade de tipos de armas e munições que permitam o uso diferenciado 

da força e de armas de fogo. Tais providências deverão incluir o aperfeiçoamento de 

armas incapacitantes não-letais, para uso nas situações adequadas, com o propósito de 

limitar cada vez mais a aplicação de meios capazes de causar morte ou ferimentos às 

pessoas. Com idêntica finalidade, deverão equipar os encarregados da aplicação da lei 

com equipamento de legítima defesa, como escudos, capacetes, coletes à prova de 

bala e veículos à prova de bala, a fim de se reduzir a necessidade do emprego de armas 

de qualquer espécie. 

3. O aperfeiçoamento e a distribuição de armas incapacitantes não-letais devem ser 

avaliados com cuidado, visando minimizar o perigo para as pessoas não envolvidas, 

devendo o uso de tais armas ser cuidadosamente controlado. 

4. No cumprimento das suas funções, os responsáveis pela aplicação da lei 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 produzirem o resultado pretendido. 

5. Sempre que o uso legítimo da força e de armas de fogo for inevitável, os 

responsáveis pela aplicação da lei deverão: 

(a) Exercer moderação no uso de tais recursos e agir na proporção da gravidade da 

infração e do objetivo legítimo a ser alcançado; 

(b) Minimizar danos e ferimentos, e respeitar e preservar a vida humana; 

(c) Assegurar que qualquer indivíduo ferido ou afetado receba assistência e cuidados 

médicos o mais rápido possível; 

(d) Garantir que os familiares ou amigos íntimos da pessoa ferida ou afetada sejam 

notificados o mais depressa possível. 

6. Sempre que o uso da força e de armas de fogo pelos responsáveis pela aplicação da 

lei der causa a ferimento ou morte, os mesmos deverão comunicar imediatamente o 

fato aos seus superiores, nos termos do Princípio 22. 

7. Os governos deverão assegurar que o uso arbitrário ou abusivo da força e de armas 

de fogo por responsáveis pela aplicação da lei seja punido como delito criminal, de 

acordo com a legislação em vigor. 

8. Não será aceitável invocar circunstâncias excepcionais, tais como instabilidade 

política interna ou outras situações de emergência pública, como justificativa para o 

abandono destes princípios básicos. (PRINCÍPIOS BÁSICOS SOBRE O USO DA 

FORÇA E ARMAS DE FOGO PELOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA 

APLICAÇÃO DA LEI, 1990) 

Está clara a intencionalidade dos redatores em evitar ao máximo o uso da força e 

de armas de fogo, a preocupação com os critérios a serem observados caso seja indispensável 

sua utilização, a preocupação com a segurança dos agentes responsáveis pela aplicação da lei 

também se mostra presente, bem como a previsão e a exigência de sanções aos agentes de 

segurança pública que cometerem desvios. É o que estabelece o sexto princípio do documento 

em apreciação ao prever que impreterivelmente ao ser necessário o uso da força e de armas de 
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fogo por parte dos responsáveis pela aplicação da lei dando causa a ferimento ou morte, deve-

se de imediato comunicar os superiores nos termos do vigésimo segundo princípio, bem o 

Princípio 22 determina que os governos e organismos encarregados da aplicação da lei devem 

estabelecer procedimentos eficazes de comunicação e revisão, aplicáveis a todos os incidentes 

dessa natureza.  

Além da garantia de um processo de revisão efetivo, os governos e os organismos 

encarregados da aplicação da lei têm a responsabilidade de assegurar que autoridades 

administrativas ou de perseguição criminal independentes tenham condições de exercer 

jurisdição apropriadamente. Desta feita, temos nesse princípio estabelecida a garantia de um 

controle externo das ações dos agentes de segurança pública no que tange o uso da força e das 

armas de fogo, assertivamente a parte derradeira do princípio sondado estipula que nos casos 

de ferimentos graves ou morte um relatório pormenorizado deve ser prontamente enviado às 

autoridades competentes responsáveis pelo controle administrativo e judicial. 

O documento por completo é de fato interessante para as reflexões propostas aqui, 

no entanto será dado destaque apenas a mais alguns de seus princípios estabelecidos que 

reforçam a ideia geral que dele emana, o uso da força e de armas de fogo por profissionais de 

segurança pública deve ser uma excepcionalidade criteriosamente empregada. Assim sendo, os 

dois princípios que se seguem são taxativos com relação aos critérios aceitáveis e ainda 

concernente as diretrizes a serem seguidas na formulação das normas e regulamentos sobre o 

uso de armas de fogo pelos responsáveis pela aplicação da lei: 

9. Os responsáveis pela aplicação da lei não usarão armas de fogo contra pessoas, 

exceto em casos de legítima defesa própria ou de outrem contra ameaça iminente de 

morte ou ferimento grave; para impedir a perpetração de crime particularmente grave 

que envolva séria ameaça à vida; para efetuar a prisão de alguém que represente tal 

risco e resista à autoridade; ou para impedir a fuga de tal indivíduo, e isso apenas nos 

casos em que outros meios menos extremados revelem-se insuficientes para atingir 

tais objetivos. Em qualquer caso, o uso letal intencional de armas de fogo só poderá 

ser feito quando estritamente inevitável à proteção da vida. 

(...) 

11. As normas e regulamentos sobre o uso de armas de fogo pelos responsáveis pela 

aplicação da lei deverão incluir diretrizes que: 

(a) Especifiquem as circunstâncias nas quais os responsáveis pela aplicação da lei 

estão autorizados a trazer consigo armas de fogo e determinem os tipos de armas e 

munições permitidas; 

(b) Garantam que as armas de fogo sejam usadas apenas em circunstâncias 

apropriadas e de modo a reduzir o risco de dano desnecessário; 

(c) Proíbam o uso de armas de fogo e munições que causem ferimentos injustificáveis 

ou representem riscos injustificáveis; 

(d) Regulamentem o controle, o armazenamento e a distribuição de armas de fogo, o 

que deverá incluir procedimentos para assegurar que os responsáveis pela aplicação 

da lei sejam considerados responsáveis pelas armas de fogo e munições a eles 

confiadas; 
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(e) Providenciem avisos, quando apropriado, previamente ao disparo de armas de 

fogo; 

(f) Prevejam um sistema de comunicação aos superiores sempre que os responsáveis 

pela aplicação da lei fizerem uso de armas de fogo no desempenho das suas funções. 

(PRINCÍPIOS BÁSICOS SOBRE O USO DA FORÇA E ARMAS DE FOGO 

PELOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEI, 1990, 

grifo nosso)  

Mesmo com relação ao policiamento de reuniões ilegais, precauções relativas ao 

respeito aos direitos fundamentais aparecem no documento que designa as ações a serem 

adotadas para eventos com essas particularidades. À vista disso, é significativo acentuar que 

não são raras as situações nas quais os profissionais de segurança pública têm a incumbência 

de lidar com a dispersão, controle e garantia de segurança para multidões em protestos ou 

manifestações das mais variadas naturezas. Convém salientar os princípios atinentes as ações 

que podem ser aplicadas pelos responsáveis pela aplicação da lei nessas circunstâncias: 

12. Como todos têm o direito de participar de reuniões legítimas e pacíficas, de acordo 

com os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, os governos, entidades e os 

responsáveis pela aplicação da lei deverão reconhecer que a força e as armas de fogo 

só podem ser usadas nos termos dos Princípios 13 e 14.  

13. Ao dispersar grupos ilegais, mas não-violentos, os responsáveis pela aplicação da 

lei deverão evitar o uso da força, ou quando tal não for possível, deverão restringir tal 

força ao mínimo necessário.  

14. Ao dispersar grupos violentos, os responsáveis pela 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. Os responsáveis pela aplicação da lei 

não deverão fazer uso de armas de fogo em tais casos, a não ser nas condições 

previstas no Princípio 9. (PRINCÍPIOS BÁSICOS SOBRE O USO DA FORÇA E 

ARMAS DE FOGO PELOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA 

APLICAÇÃO DA LEI, 1990) 

Irrefutavelmente, o cumprimento dos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e 

Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei tem como escopo 

básico a preparação dos agentes de segurança pública para agirem de acordo com o que 

estabelece o documento. Destarte entre os princípios instituídos no documento estão presentes 

quatro tratando da habilitação, formação e orientação dos funcionários responsáveis pela 

aplicação da lei, desses serão frisados os seguintes:  

20. Na formação profissional dos responsáveis pela aplicação da lei, os governos e 

organismos encarregados da aplicação da lei devem dedicar atenção especial às 

questões de ética policial e direitos humanos, especialmente durante o processo de 

investigação; a alternativas ao uso da força e armas de fogo, incluindo a solução 

pacífica de conflitos, a compreensão do comportamento das multidões e os métodos 

de persuasão, negociação e mediação, bem como os meios técnicos, destinados a 

limitar o uso da força e armas de fogo. Os órgãos encarregados da aplicação da lei 

devem rever os seus programas de treinamento e procedimentos operacionais à luz de 

eventuais incidentes concretos.  

21. Os governos e organismos encarregados da aplicação da lei devem proporcionar 

orientação sobre tensão psicológica aos responsáveis pela aplicação da lei envolvidos 

em situações em que haja o uso da força e de armas de fogo. (PRINCÍPIOS BÁSICOS 
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SOBRE O USO DA FORÇA E ARMAS DE FOGO PELOS FUNCIONÁRIOS 

RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEI, 1990) 

Por fim, na parte que alude aos procedimentos de comunicação e revisão o que se 

sobressai são as previsões de responsabilização dos agentes de segurança pública que 

descumprirem os procedimentos, normas e regulamentos para o uso a força e armas de fogo e 

também para os superiores que de forma comissiva ou por omissão não tomarem as medidas 

necessárias para averiguar e se for o caso punir possíveis abusos. Os princípios destacados dessa 

feita serão:  

24. Os governos e organismos encarregados da aplicação da lei deverão assegurar que 

os oficiais superiores sejam responsabilizados caso tenham ou devam ter tido 

conhecimento de que responsáveis pela aplicação da lei sob seu comando estão, ou 

tenham estado, recorrendo ao uso ilegítimo da força e armas de fogo, e caso os 

referidos oficiais não tenham tomado todas as providências ao seu alcance a fim de 

impedir, reprimir ou comunicar tal uso.  

25. Os governos e organismos encarregados da aplicação da lei deverão assegurar que 

não seja imposta qualquer sanção criminal ou disciplinar a responsáveis pela aplicação 

da lei que, de acordo com o Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis 

pela Aplicação da Lei e com estes Princípios Básicos, recusem-se a cumprir uma 

ordem para usar força e armas de fogo, ou que denunciem tal uso por outros 

responsáveis pela aplicação da lei.  

26. O cumprimento de ordens superiores não constituirá justificativa quando os 

responsáveis pela aplicação da lei tenham conhecimento de que uma ordem para usar 

força e armas de fogo, que tenha resultado na morte ou em ferimento grave a alguém, 

foi manifestamente ilegítima e caso os referidos responsáveis tenham tido 

oportunidade razoável de se recusarem a cumprir essa ordem. Em qualquer caso, a 

responsabilidade caberá também aos superiores que tenham dado ordens ilegítimas. 

(PRINCÍPIOS BÁSICOS SOBRE O USO DA FORÇA E ARMAS DE FOGO 

PELOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEI, 1990) 

Cumpre destacar que os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo 

pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei de 1990 e o Código de Conduta para 

os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei de 1979, foram a fonte inspiradora para 

edição da Portaria interministerial n° 4.226, de 31 de dezembro de 2010, que estabelece as 

diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública no Brasil. Tal portaria 

interministerial foi editada em conjunto pelo Ministério da Justiça e pelo ministro de Estado 

chefe da Secretaria de Direitos Humanos da presidência de república, e leva em consideração 

que o direito à segurança pública com cidadania só poderá ser efetivado com a sedimentação 

de políticas públicas de segurança que tenham como esteio o respeito aos direitos humanos. A 

referida inspiração da Portaria interministerial n° 4.226, nos Princípios Básicos sobre o Uso da 

Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei e no Código 

de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, fica evidenciada no 

corpo do próprio documento, que traz em sua redação:  
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CONSIDERANDO o disposto no Código de Conduta para os Funcionários 

Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas na sua Resolução 34/169, de 17 de dezembro de 1979, nos Princípios Básicos 

sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela 

Aplicação da Lei, adotados pelo Oitavo Congresso das Nações Unidas para a 

Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana, Cuba, 

de 27 de Agosto a 7 de setembro de 1999, nos Princípios orientadores para a Aplicação 

Efetiva do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da 

Lei, adotados pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas na sua resolução 

1989/61, de 24 de maio de 1989 e na Convenção Contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em sua XL Sessão, realizada em Nova York em 10 de 

dezembro de 1984 e promulgada pelo Decreto n.º 40, de 15 de fevereiro de 1991; 

(PORTARIA INTERMINISTERIAL n° 4.226, 2010) 

O documento traz ainda considerações que aduzem à necessidade de uma 

padronização nos procedimentos de atuação dos agentes de segurança pública no sentido de 

adequar suas práticas aos princípios internacionais sobre o uso da força, também objetiva a 

redução paulatina dos índices de letalidade nas ações dos profissionais de segurança pública, 

bem como com amparo nas conclusões de um grupo de trabalho composto por membros das 

polícias federais, estaduais, guardas municipais e por representantes da sociedade civil, da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e do Ministério da Justiça, tendo 

tal grupo a finalidade de elaborar uma proposta de diretrizes sobre o uso da força a serem 

adotadas por todos os órgãos de segurança pública brasileiros.  

Importante informar que os órgãos de segurança pública que têm suas ações 

vinculadas a essa portaria são o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Força Nacional de Segurança 

Pública, sendo que para outras instituições de segurança pública a Portaria permanece como um 

instrumento de referência sem, contudo, vinculá-las legalmente a sua observância. O destaque 

que será dado a esse documento é no sentido de corroborar o que já foi apresentado até aqui 

como característica dos documentos internacionais produzidos no âmbito das Nações Unidas, 

o respeito as garantias fundamentais e aos Direitos Humanos devem preceder qualquer 

atividade por parte dos agentes responsáveis pela aplicação da lei. Como comprova a 

transcrição abaixo: 

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. 
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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. 

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. (PORTARIA 

INTERMINISTERIAL n° 4.226, 2010) 

Observa-se que está presente a apreensão até mesmo com o fato de se apontar a 

arma de fogo durante as abordagens2. A portaria em apreciação possui um glossário que 

contribui para esclarecer os princípios expressos na diretriz nº 02. Princípios esses que devem 

ser respeitados, de acordo com a diretriz em questão, quando se fizer necessário o uso da força: 

Princípio da Conveniência: A força não poderá ser empregada quando, em função do 

contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais 

pretendidos. 

Princípio da Legalidade: Os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força 

para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei. 

Princípio da Moderação: O emprego da força pelos agentes de segurança pública deve 

sempre que possível, além de proporcional, ser moderado, visando sempre reduzir o 

emprego da força. 

Princípio da Necessidade: Determinado nível de força só pode ser empregado quando 

níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais 

pretendidos. 

Princípio da Proporcionalidade: O nível da força utilizado deve sempre ser compatível 

com a gravidade da ameaça representada pela ação do opositor e com os objetivos 

pretendidos pelo agente de segurança pública. (PORTARIA INTERMINISTERIAL 

n° 4.226, 2010) 

O documento traz também uma elucidativa definição de força ao considerá-la como 

“Intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de segurança 

pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei”.  Uma parte relevante da Portaria 

em apreço faz referência ao treinamento e preparação dos agentes de segurança pública para 

atuarem em conformidade com as diretrizes nela estabelecidas. A preocupação nesse sentido 

surge no documento desde o recrutamento e seleção para o ingresso dos candidatos em órgãos 

de segurança pública passando obviamente pelo aperfeiçoamento e formação permanente para 

os profissionais que em virtude de suas atribuições possam vir a fazer uso da força. Portanto, é 

oportuno consignar as diretrizes estabelecidas a esse respeito na portaria: 

12. Os critérios de recrutamento e seleção para os agentes de segurança pública 

deverão levar em consideração o perfil psicológico necessário para lidar com 

situações de estresse e uso da força e arma de fogo. 

                                                           
2 A esse propósito vide a diretriz nº 07 da Portaria Interministerial n° 4.226, 2010. 
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13. Os processos seletivos para ingresso nas instituições de segurança pública e os 

cursos de formação e especialização dos agentes de segurança pública devem incluir 

conteúdos relativos a direitos humanos. 

14. As atividades de treinamento fazem parte do trabalho rotineiro do agente de 

segurança pública e não deverão ser realizadas em seu horário de folga, de maneira a 

serem preservados os períodos de descanso, lazer e convivência sócio familiar. 

15. A seleção de instrutores para ministrarem aula em qualquer assunto que englobe 

o uso da força deverá levar em conta análise rigorosa de seu currículo formal e tempo 

de serviço, áreas de atuação, experiências anteriores em atividades fim, registros 

funcionais, formação em direitos humanos e nivelamento em ensino. Os instrutores 

deverão ser submetidos à aferição de conhecimentos teóricos e práticos e sua atuação 

deve ser avaliada. (PORTARIA INTERMINISTERIAL n° 4.226, 2010) 

Com relação aos procedimentos a serem adotados após o uso da força de armas de 

fogo ou de instrumentos de menor potencial ofensivo que tenham como resultado lesões ou 

mortes a Portaria interministerial n° 4.226 de 2010 estabelece as diretrizes a serem seguidas 

pelos órgãos de segurança pública e pelos agentes diretamente envolvidos nas ocorrências desse 

gênero. Estabelece além disso, quais são as informações mínimas que devem constar no 

relatório pormenorizado que obrigatoriamente deve ser elaborado, a esse respeito é congruente 

observar as Diretrizes infracitadas: 

23. Os órgãos de segurança pública deverão criar comissões internas de controle e 

acompanhamento da letalidade, com o objetivo de monitorar o uso efetivo da força 

pelos seus agentes. 

24. Os agentes de segurança pública deverão preencher um relatório individual todas 

as vezes que dispararem arma de fogo e/ou fizerem uso de instrumentos de menor 

potencial ofensivo, ocasionando lesões ou mortes. O relatório deverá ser encaminhado 

à comissão interna mencionada na Diretriz n.º 23 e deverá conter no mínimo as 

seguintes informações: 

a. circunstâncias e justificativa que levaram o uso da força ou de arma de fogo por 

parte do agente de segurança pública; 

b. medidas adotadas antes de efetuar os disparos/usar instrumentos de menor potencial 

ofensivo, ou as razões pelas quais elas não puderam ser contempladas; 

c. tipo de arma e de munição, quantidade de disparos efetuados, distância e pessoa 

contra a qual foi disparada a arma; 

d. instrumento(s) de menor potencial ofensivo utilizado(s), especificando a 

frequência, a distância e a pessoa contra a qual foi utilizado o instrumento; 

e. quantidade de agentes de segurança pública feridos ou mortos na ocorrência, meio 

e natureza da lesão; 

f. quantidade de feridos e/ou mortos atingidos pelos disparos efetuados pelo(s) 

agente(s) de segurança pública; 

g. número de feridos e/ou mortos atingidos pelos instrumentos de menor potencial 

ofensivo utilizados pelo(s) agente(s) de segurança pública; 

h. número total de feridos e/ou mortos durante a missão; 

i. quantidade de projéteis disparados que atingiram pessoas e as respectivas regiões 

corporais atingidas; 

j. quantidade de pessoas atingidas pelos instrumentos de menor potencial ofensivo e 

as respectivas regiões corporais atingidas; 

k. ações realizadas para facilitar a assistência e/ou auxílio médico, quando for o caso; 

e 

l. se houve preservação do local e, em caso negativo, apresentar justificativa. 

(PORTARIA INTERMINISTERIAL n° 4.226, 2010) 



50 
 

Pode-se inferir, portanto que o teor geral da Portaria interministerial n° 4.226 coloca 

em relevo a importância do uso diferenciado da força por parte dos agentes de segurança 

pública, com vistas na preservação da integridade física dos cidadãos, mesmo quando o recurso 

da utilização da força e de armas de fogo for legítimo. Aplicar o uso diferenciado da força 

consiste, segundo a conceituação do próprio documento na “seleção apropriada do nível de uso 

da força em resposta a uma ameaça real ou potencial visando limitar o recurso a meios que 

possam causar ferimentos ou mortes”.  

Nessa análise de dispositivos legais, obviamente sem esgotar a totalidade desses, 

conveniente se faz abordar ao menos mais uma lei de inegável correlação com desvios, abusos 

e arbitrariedades no uso da força, a chamada lei da tortura. Trata-se de uma lei específica sobre 

tortura, a Lei n° 9.455 de 1997. Antes desse dispositivo legal, as condutas que foram 

caracterizadas como tortura eram punidas com tipos penais como lesão corporal (leve, grave ou 

gravíssima), constrangimento ilegal, abuso de autoridade, homicídio ou com qualquer outro 

tipo penal que correspondesse a conduta praticada antes não tipificada como tortura.  

Já foi suficientemente explorado o fato de não existirem, via de regra, direitos e 

garantias absolutas, mesmo o Estado Democrático de Direito juridicamente admite a 

relativização das liberdades públicas, exemplo disso é que mesmo países que estão inseridos no 

rol de Estados de Direito possuem punições como a morte em caso de certas condutas praticadas 

pelo apenado. Por conseguinte, relativizar o direito à vida, um bem jurídico de patamar 

inigualável, não exclui a possibilidade de se vigorar o Estado de Direito. Até mesmo a 

constituição cidadã de 1988 não excluiu de seus artigos a possibilidade da pena capital em caso 

de guerra. Um adendo que merece nota a esse respeito é que o Brasil adota o repúdio à tortura, 

tornando a vedação da tortura uma garantia absoluta, ou seja, a garantia de que ninguém será 

submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante não comporta 

excepcionalidades.  

No ordenamento jurídico brasileiro o crime de tortura é considerado um crime 

comum o que significa que o sujeito ativo do crime não necessita possuir nenhuma condição 

ou qualidade especial para praticá-lo. O oposto dos crimes comuns são os crimes próprios que 

ao contrário desses exigem qualidade ou condição especial do agente, como por exemplo ser 

funcionário público é caso de crimes como peculato e abuso de autoridade. No artigo 1º da Lei 

nº 9.455/1997 não consta uma definição do que seja tortura, mas são elencados os 

comportamentos que configuram tal prática: 
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Art. 1º Constitui crime de tortura: 

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe 

sofrimento físico ou mental: 

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira 

pessoa; 

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 

c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência 

ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo 

pessoal ou medida de caráter preventivo. 

Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de 

segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto 

em lei ou não resultante de medida legal. 

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las 

ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos. 

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão 

de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos. 

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: 

I - se o crime é cometido por agente público; 

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, 

adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 

2003) 

III - se o crime é cometido mediante sequestro. 

§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a 

interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 

§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o 

cumprimento da pena em regime fechado. (LEI nº 9.455/1997) 

A despeito de ser um crime comum, o § 4º inciso I do Artigo 1º da lei nº 9.455/1997 

traz como causa de aumento de pena para esse delito o fato de o mesmo ter sido praticado por 

agente público, o aumento é de um sexto até um terço que incidirá sob a pena base para esse 

crime, que é de reclusão, de dois a oito anos. Ainda se tratando de agente público o § 5º do 

referido artigo postula que caso ocorra a condenação pelo crime de tortura a mesma terá como 

consequência a perda do cargo, função ou emprego público somada a interdição para seu 

exercício pelo dobro do prazo da pena estipulado pelo magistrado. Outro aspecto que merece 

menção é o que prevê o § 6º da lei em questão, por esse parágrafo o crime de tortura torna-se 

inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.  

Com relação as formas de cometimento do crime de tortura a conduta pode ser, 

comissiva ou omissiva, e nas duas formas o agente público pode incorrer nesse crime, contudo, 

no caso da omissão os agentes de segurança pública podem ser enquadrados em dois tipos de 

conduta omissiva própria e imprópria. A omissão própria tem como sujeito ativo a autoridade 

que tem o dever de apurar e não o faz, no caso da omissão própria a tortura já ocorreu, e não 

será apurada pela inércia da autoridade que não tomou nenhuma providência para dar início às 

investigações. Já a omissão imprópria é cometida por quem tem o dever legal de evitar a prática 
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de tortura e nada faz nesse sentido, assim sendo o sujeito ativo dessa conduta é a figura do 

garante, dentre esses podemos elencar: pais, curadores, tutores, médicos, policiais entre outros.  

Os responsáveis pela aplicação da lei envolvidos em atividades de captura, 

detenção, investigação criminal entre outras, que os exponha ao contato direto com a repressão 

e prevenção de atos criminosos, estão mais suscetíveis a infligirem o artigo 1º, inciso I, que 

trata da tortura como meio de obtenção de provas. Cabe ressaltar que isso se dá em razão de 

ainda estarem fortemente entranhados na cultura institucional dos órgãos de segurança pública 

resquícios dos períodos autoritários nos quais tais práticas eram largamente utilizadas e 

toleradas contra aqueles que fossem considerados nocivos aos interesses dos grupos que 

detinham o poder, ou mesmo como forma de obter informações a serem utilizadas durante a 

persecução penal. A tortura por omissão prevista no artigo 1º, § 2º da lei de tortura também 

representa um risco grande para os agentes de segurança pública, pela natureza de suas funções 

esse profissional está mais exposto a possibilidade de presenciar cenas de tortura, e o texto legal 

é claro qualquer ato diferente de ações para interromper o delito ou denuncia-lo configura crime 

de tortura na modalidade omissiva.  

As referências à suscetibilidade dos agentes de segurança pública, sobretudo 

aqueles das forças policiais, não devem ser, de forma alguma, entendidas como uma 

predisposição desses profissionais de serem torturadores ou de serem coniventes com tais 

práticas. A própria existência de uma vasta legislação que visa estabelecer limites para o uso da 

força por agentes estatais de segurança é o reconhecimento que em sua ação concreta 

cotidianamente os policiais podem com maior ou menor frequência fazer uso da força seja ela 

moderada, diferenciada, escalonada, não letal, proporcional ou não, o uso da força continua 

sendo um “recurso policial por excelência”, (MONJARDET, 2002, p. 27). Não obstante a 

própria definição de polícia que Dominique Monjardet apresenta é bastante reveladora dessa 

característica do trabalho policial. O autor define a polícia com a “instituição encarregada de 

possuir e mobilizar os recursos de força decisivos, com o objetivo de garantir ao poder o 

domínio (ou a regulação) do emprego da força nas relações internas ”, (MONJARDET, 2002, 

p.27). Face a essas considerações, fica claro que se trata também de uma questão de 

probabilidade, sendo o profissional de segurança pública um agente estatal que está encarregado 

de prevenir e/ou reprimir ações criminosas violentas ou não, e podendo para tanto utilizar a 

força está sujeito com maior frequência ao cometimento de condutas descritas na Lei nº 

9.455/1997 como práticas de tortura.   
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Seria possível continuar a citação e análise de outas leis e códigos que por seu 

conteúdo e pelos bens jurídicos que pretendem resguardar estariam enquadradas na gama de 

legislações que visam proteger os cidadãos do arbítrio estatal no que se refere aos excessos no 

uso da força por parte de agentes públicos, como por exemplo no âmbito do ordenamento 

jurídico pátrio a Lei n° 4.898/1965, que visa coibir o abuso de autoridade em todas as suas 

formas, e as Regras Mínimas para o Tratamento de Presos (RMTP) de 1955 na esfera de 

documentos aprovados pela ONU. Basicamente, esse documento é um ato internacional que 

trata dos instrumentos relacionados à detenção de pessoas e delimita a atuação dos responsáveis 

pela aplicação da lei para que os direitos humanos sejam garantidos, concomitantemente com 

a preocupação da correta execução das atribuições desses agentes públicos de promover e 

restabelecer a ordem. 

No caso da Lei n° 4.898/1965, lei de abuso de autoridade, essa norma legal é o 

reconhecimento que não raramente aqueles que exercem o poder tendem a exercê-lo com certos 

excessos. Não será realizada uma análise mais detida da referida lei, contudo alguns aspectos 

referentes a abrangência das condutas que estão previstas nesse tipo penal, principalmente no 

que tange mais diretamente à atuação dos agentes de segurança pública podem ser enfatizados 

por sua relevância. A lei de abuso de autoridade discorre sobre temas muito afeitos ao cotidiano 

funcional dos agentes de segurança pública. A título de informação, são tratados temas como a 

liberdade de locomoção; a inviolabilidade de domicílio; o sigilo de correspondência; a liberdade 

de consciência e de crença; os direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto; o 

direito de reunião; a incolumidade física do indivíduo;  os direitos e garantias legais assegurados 

ao exercício profissional; ordenar ou executar medida privativa de liberdade, sem as 

formalidades legais ou com abuso de poder; submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a 

vexame ou a constrangimento não autorizado por lei; ato lesivo da honra ou do patrimônio de 

pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder, ou sem 

competência legal.  

A questão primordial é que ao se retomar a premissa de que a legitimidade das ações 

dos agentes de segurança pública está intrinsicamente relacionada com o alinhamento de tais 

ações com a legalidade, é fundamental ter clareza das leis que regulamentam as atividades dos 

membros das forças policiais. “Legitimidade identifica-se, por conseguinte, com legalidade”, 

na expressão utilizada por Adorno (2002, p. 08). Ora da legislação nacional e também 

internacional, ratificada pelos governos brasileiros ao longo do tempo, infere-se uma 

preocupação central com a tutela aos direitos humanos e as garantias fundamentais. Nessa 
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perspectiva, as condutas dos agentes de segurança pública possuem sua legitimidade em uma 

relação diretamente proporcional ao enquadramento de tais condutas com o que estabelece a 

legalidade em um Estado Democrático de Direito. Afinal, ignorar, olvidar ou conscientemente 

descumprir os princípios, diretrizes, códigos e as normas legais que fixam os limites para 

atuação policial gera um ambiente anômico no qual a discricionariedade inerente à atividade 

policial desconhece limitações e linhas gerais para sua realização, um risco imenso para a 

efetivação do Estado de Direito em qualquer sociedade.  
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3 CONTROLE DA ATIVIDADE POLICIAL: UMA EXIGÊNCIA DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Inicialmente, é relevante observar que o foco das reflexões a serem desenvolvidas 

não é o controle acerca dos resultados do trabalho policial, sua eficácia, mesmo porque tal 

mensuração versando a respeito desse tema com intuito, por exemplo, de avaliar se os resultados 

da atividade policial, são satisfatórios, sairia completamente do foi tratado até o presente 

momento nesta pesquisa. O controle da atividade policial será abordado nesse tópico por meio 

da análise dos departamentos, órgãos e instituições responsáveis pelo controle interno e externo 

da atividade policial portadoras da incumbência legal de orientar, investigar e punir os membros 

das forças policiais caso venham a descumprir seu dever funcional.  

 

3.1 A disparidade entre o paradigma democrático e a realidade da atividade policial no 

Brasil: a permanência de práticas arbitrárias na atuação policial 

A discricionariedade inerente ao trabalho policial possui limites bem definidos nos 

regulamentos internos das instituições policiais, no ordenamento jurídico nacional e nas 

legislações internacionais adotadas pelo Brasil, o que significa dizer que o policial pode até 

escolher a maneira como vai agir ou não, escolhendo o momento mais oportuno para atuar. 

Contudo, o que esse profissional, como agente de segurança pública, tem o direito de fazer e 

maneira que a lei o autoriza fazer não possui nenhum caráter discricionário. O encarregado pela 

aplicação da lei dotado de poderes coercitivos deve ter clareza do que lhe é permitido e, por 

conseguinte, das proibições que a lei estabelece para sua atuação laboral. Em função do grau 

de discricionariedade que a atuação policial possui por sua complexidade prática, a existência 

de mecanismos eficazes que assegurem a disciplina interna e o controle externo são essenciais. 

Afinal a manutenção da disciplina e a supervisão constante das ações policiais são ferramentas 

salutares para coibir abusos e desvios. 

Atualmente estão inseridos no texto constitucional vários dispositivos que visam 

garantir a participação social e o controle externo sobre as atividades estatais, tal controle social 

das ações do Estado se encontrava completamente obstruído desde o golpe militar de 1964. No 

caso específico da atividade policial, existem controles internos e externos. O controle interno 

é exercido pelas próprias instituições policiais por meio de suas corregedorias e o externo é 

exercido principalmente pelo Ministério Público, contudo existe uma série de entidades ligadas 
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aos direitos humanos e a movimentos sociais que por vezes também exercem certo controle 

sobre as ações dos policias. A necessidade de controle social sobre a atividade policial existe, 

pois, alguns setores estratégicos que constituem o núcleo duro da organização estatal 

permanecem hermeticamente lacrados e resistem a qualquer forma de participação social e de 

controle de suas ações contrariando os princípios da cidadania plena. Os órgãos de Segurança 

Pública, destacadamente, se inserem nesse rol. 

Os funcionários encarregados pela aplicação da lei, em virtude de suas atividades 

profissionais e dos poderes que desempenham, têm um potencial enorme de incorrer em abuso 

de poder podendo cometer graves violações aos Direitos Humanos. Nesse tópico é relevante 

destacar que em sentido legal estrito, os direitos Humanos somente são violados por ato de ação 

ou omissão imputável ao Estado. Os funcionários encarregados pela aplicação da lei são 

dotados de certas faculdades ou poderes que caso não sejam utilizados em estrita observância 

com relação a legalidade podem desencadear abusos e violações graves às liberdades e garantias 

fundamentais dos seres humanos. Afinal, pela especificidade de sua função profissional os 

agentes da segurança pública podem restringir a liberdade das pessoas e fazer uso da força e de 

armas de fogo, estão autorizados a realizar revistas, buscas pessoais e outros atos que atentam 

contra a liberdade de locomoção, a incolumidade da integridade física e a privacidade dos 

cidadãos. Corregedorias e ouvidorias atuantes, Ministério Público, comissões especificas sobre 

Direitos Humanos ligadas ao Poder Legislativo ou à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

sociedade civil organizada são fundamentais para impedir que os poderes dos quais dispõem os 

encarregados pela aplicação da lei para cumprir seu dever de preservar, proteger e assistir a 

dignidade das pessoas sejam utilizados em oposição a esse dever.  

A compreensão das causas da permanência de práticas violentas na atuação policial 

após praticamente três décadas do advento do Estado Democrático de Direito no Brasil e apesar 

da existência dos controles internos e externos da atividade policial são de extrema relevância 

para o início das reflexões sobre a efetividade desse controle. E como se trata de uma 

problemática que envolve questões sociológicas complexas, as raízes da permanência dessas 

práticas só podem ser encontradas ao analisarmos, no contexto atual, as condições que ainda 

propiciam à revelia de todos os valores consagrados pelo Estado de Direito a sobrevivência de 

práticas arbitrárias e fragrantemente ilegais por parte de agentes de segurança pública. A esse 

respeito Paulo Sérgio Pinheiro (1997) ao analisar o porquê do descompasso entre a o estabelece 

a lei e a maneira como atuam os órgãos de segurança pública na atual conjuntura democrática, 

assinala: 
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No Brasil, assim como em muitos outros países da América Latina, há um enorme 

gap entre o que está escrito na lei e a realidade brutal da aplicação da lei. A nova 

Constituição do Brasil, promulgada em 1988, conseguiu incorporar muitos dos 

direitos individuais que foram violados sistematicamente no período da ditadura 

militar. Os direitos à vida, à liberdade e à integridade pessoal foram reconhecidos, e a 

tortura e a discriminação racial são considerados crimes. No entanto, apesar do 

reconhecimento formal desses direitos, a violência oficial continua. 

Esse gap entre a lei e a realidade é a raiz do fracasso das democracias latino-

americanas consolidarem um dos grandes marcos de um governo democrático: o 

controle legítimo da violência. É esse fracasso também que explica a persistência da 

violência endêmica em muitos países da região. Por um lado, a violência é usada pelas 

elites como forma de manter a ordem social – a tortura e a detenção arbitrária 

continuam a caracterizar o comportamento policial em países como o Brasil. E devido 

a tais atos oficiais de violência, gozam de uma ampla impunidade e o comportamento 

policial arbitrário continua fora do debate. (...) No Brasil, assim como em outros 

lugares, as vítimas não são mais militantes políticos, muitos deles pessoas educadas 

da classe média, cuja oposição ao regime militar fez com que fossem assassinados ou 

brutalmente torturados. Hoje em dia, o principal alvo da arbitrariedade policial são os 

mais vulneráveis e indefesos da sociedade brasileira: o pobre, o trabalhador rural e 

sindicalistas, grupos minoritários, crianças e adolescentes abandonados, muitos 

vivendo nas ruas. Muita dessa violência é alimentada por uma discriminação 

enraizada na sociedade contra os pobres e as minorias raciais, que são em sua maioria 

vítimas de homicídio. A prisão arbitrária e a tortura são práticas policiais muito 

comuns. (PINHEIRO, 1997, p. 43-44)  

Depreende-se do trecho citado acima que apesar de vigorar o regime democrático 

no qual o diálogo e a conciliação deveriam ser utilizados como meios para resolução de 

conflitos de interesses, tendo a lei como base para as tomadas de decisões, a violência ainda é 

utilizada como recurso de manutenção da ordem social, leia-se status quo, pelas elites 

brasileiras. Essa é uma tônica na trajetória histórica das instituições policiais nacionais. 

Contemporaneamente, não obstante a vigência do Estado de Direito no Brasil, tal prática não 

desapareceu. E por possuírem agentes com a prerrogativa do uso da força e de armas fogo as 

instituições policias foram e são empregadas como o instrumento de aplicação dessa violência 

mantenedora de privilégios.  

Ao realizar tal reflexão não se trata de tentar retirar a responsabilidade das 

instituições policiais pelos desvios cometidos por seus membros, ou de eximir policiais com 

condutas desviantes de culpabilidade, mas sim de focar a atenção em um aspecto que também 

deve ser considerado para atingir a pretensão de realizar uma análise mais ampla do contexto 

geral das arbitrariedades e abusos cometidos por membros das instituições policiais. Esse 

aspecto é o da instrumentalidade das forças policiais. Ora, como esperar que os agentes de 

segurança pública cumpram fielmente seu dever com um comportamento antidelitual por 

excelência, uma exigência precípua em um Estado de Direito para aqueles que devem fazer 

respeitar e cumprir a lei, se as instituições das quais são parte são utilizadas pelos que detém o 

poder político e econômico como o escudo e muitas vezes a espada que protege sobretudo seus 
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próprios interesses, mesmo em detrimento dos da coletividade – o que é totalmente 

incompatível com os valores de um regime democrático que se pretende consolidar 

hodiernamente. Acerca dessa ideia das forças policiais como instrumento/ferramenta do poder 

Monjardet (2002), salienta que: 

... a polícia como instituição é uma ferramenta nas mãos da autoridade política para 

empregar a força (e, em geral, o conjunto dos meios de ação não contratuais) quando 

esta se revela necessária para fazer aplicar ou respeitar a lei, isto é, os valores que 

animam a sociedade considerada ou, pelo menos, o poder que se exerce sobre ela. Sob 

esse aspecto, o traço essencial de toda polícia é sua instrumentalidade: ela não tem 

finalidades próprias e não poderia atribuir a si mesma prioridades ou objetivos. Se há 

política policial, ela é aquela que a autoridade política lhe define, e as orientações 

utilizadas em todos os níveis da hierarquia são, ou devem ser, apenas a tradução 

operacional das instruções do poder. 

Esse é o principio, e não poderia ser de outro modo, uma vez que a polícia é uma 

força, e não passa de uma força. O único uso de uma força é aquele que seu detentor 

lhe atribui, a não ser que seja uma força “cega” – o que socialmente não tem sentido 

– ou que se volte contra seu detentor para dele se libertar e tornar-se seu próprio 

senhor, caso em que a polícia deixa, por definição, de ser instituição para se instituir 

a si mesma como poder. (MONJARDET, 2002, p. 207, grifo nosso) 

É forçoso constatar que ao longo do tempo no Brasil as instituições policiais tiveram 

exatamente esse caráter - o de instrumento do poder – desde a colônia até a contemporaneidade 

é possível encontrar exemplos dessa instrumentalidade seletiva das forças policias, o rigor 

inflexível do uso da força e das armas esteve exclusivamente reservado aos que de alguma 

forma ameaçam o establishment, ou não faziam parte do mesmo. Para ilustrar tal afirmação se 

pode retroceder até os tempos coloniais e encontrar exemplos dessa tradição do mando pessoal 

dos poderosos sobre os agentes que desempenhavam funções assemelhadas, guardadas as 

devidas precauções para não se incorrer em anacronismos, as dos agentes de segurança pública 

da atualidade, Raphael (2000) em sua obra sobre os desafios para a consolidação de uma polícia 

cidadã faz referência a uma figura sui generis do período colonial brasileiro, que detinha 

atribuições até mesmo de coibir pequenos delitos, o capitão do mato. A esse respeito o autor 

assinala:  

... o capitão do mato, figura exclusivamente brasileira, desenvolvia o controle social 

da colônia, pois tinha como funções a repressão de pequenos delitos e a captura de 

escravos fugidos, para entregá-los aos donos em troca de pagamento. Além disso, a 

figura do capitão do mato era uma possibilidade de ascensão dos homens livres e dos 

escravos libertos, uma vez que estes detinham o conhecimento dos atalhos e das rotas 

de fuga. Essa figura foi bem aceita pelas autoridades, “sendo utilizada em diversas 

possibilidades de ação, especialmente para subjugar as camadas sociais inferiores” 

(EGE, 2012, p. 17), ou seja, os escravos (...) aceitou-se tal figura, porque a elite, 

preocupada com o desenvolvimento da sociedade escravocrata, queria estimular ações 

com a função de controlar a população negra que incomodava os “homens bons”. 

(RAPHAEL, 2000, p. 82) 

 

Nos períodos históricos subsequentes, a destinação das forças policiais como 

ferramenta para o controle social se manteve pois continuaram sendo empregadas quando, de 
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acordo com julgamento dos detentores do poder, fosse necessário o uso da força para controlar 

ou dissipar qualquer que seja a manifestação de descontentamento, de insubmissão à lei ou à 

vontade daqueles que a instituíam. Ainda a esse propósito, mas agora já no período republicano 

Raphael (2000) assevera: 

Proclamada a República, por meio do Decreto no 1, de 15 de novembro de 1889, a 

ideia de manutenção da ordem pública e a ideia de uma Guarda Nacional com bases 

militares foram mantidas (BRASIL, 1891). A figura do coronel, posto mais alto da 

estrutura militar, ganhou espaço na administração da segurança pública, o que 

desencadeou posteriormente o coronelismo (...) Os coronéis, por exemplo, eram os 

que determinavam quem assumia a função de delegado, subdelegado, comandante de 

destacamento, entre outras, ou seja, a organização da polícia era construída com base 

em interesses oligárquicos. Era uma época em que se exigia a intervenção de forças 

repressoras sociais; daí o motivo de haver constantemente uma simbiose dos militares 

e dos policiais. Nesse contexto estavam a Revoltas da Armada, a Guerra de Canudos, 

a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, a Guerra do Contestado, a Revolta dos 18 

do Forte, a Revolução Libertadora, a Coluna Prestes e a Revolução de 1930. Dessa 

forma, o “ranço da cultura escravocrata”, a ideia de classes perigosas decorrentes dos 

movimentos sociais no fim do século XIX e início do XX, bem como o fato de as 

organizações policiais terem estado constantemente envolvidas em ações mais 

militares do que policiais, foram características essenciais na rígida militarização e 

nas ações de violência. (RAPHAEL, 2000, p. 84)  

Evidencia-se, portanto, que as relações de poder no seio dos órgãos de segurança 

pública tinham como produto o controle e a repressão de movimentos sociais, lutas sindicais 

ou qualquer tipo de manifestação reivindicatória de direitos e garantias por parte da parcela da 

população que não estava inserida nos interesses dos mandatários do poder. Kant de Lima 

(1997), ao analisar o papel institucional da polícia em sua interação com o sistema judiciário 

brasileiro no qual a ênfase se dá na supressão e punição dos conflitos ao invés de enfatizar a 

sua resolução como outros sistemas jurídicos, o autor cita como exemplo de ênfase na resolução 

dos conflitos o sistema jurídico dos Estados Unidos da América e contrasta-o com o brasileiro.  

Para Kant de Lima (1997) essa ênfase dada pelo sistema jurídico nacional na 

supressão e punição dos conflitos aliado a forma hierárquica e excludente com que se 

estruturam as instituições policiais brasileiras afetam sobremaneira o modo como essas 

instituições desempenham suas funções e mais ainda as relações dos policiais com a população. 

Basicamente o sistema brasileiro enfatiza diferentes lógicas em procedimentos judiciários 

hierarquizados incentivando na prática uma competição interna pela melhor ‘verdade’ 

produzida - pelas investigações policiais, pelo Ministério Público, pela defesa, pelas versões 

dos réus – ocorrendo uma progressiva desqualificação de um sistema sobre o outro, afinal 

diferentes verdades foram produzidas de acordo com critérios diversos de validade e todos 

legítimos dentro do próprio sistema. Dessa forma a solução dos conflitos tendem a não ser 

consensuais e nessa progressiva desqualificação de ‘verdades’ os inquéritos policiais tendem a 
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ser os mais atingidos. O caráter repressivo de conflitos que tipifica o sistema judicial nacional, 

e o Estado brasileiro de modo geral, afeta inevitavelmente a maneira de atuar das instituições 

policiais sendo que os governantes que detém o poder sobre as forças policiais obviamente as 

utilizarão como um instrumento para efetivar seu controle e reprimir contendas que considerem 

nocivas a seus interesses como salienta Kant de Lima: 

Mais dramática, no entanto, é a situação da polícia: encarregada de descobrir a 

verdade além de qualquer dúvida, expressa na confissão, vê suas descobertas, 

validadas pela forma da inquirição a que está submetida, serem derrubadas quando 

submetidas, posteriormente, aos critérios do processo judicial, ou do júri. Situada no 

lugar mais inferior deste sistema hierárquico, sua verdade também é a que menos vale. 

Entretanto, não se deve esquecer que é ela que se defronta, no dia a dia, com a 

população, impregnando-a e por ela sendo impregnada com seus critérios de justiça e 

de verdade, ao mesmo tempo em que assume, cada vez mais, sua degradação 

institucional. 

A estes problemas acresce o caráter “real” da polícia, tanto militar como civil, no 

Brasil (...) desde D. João VI, cuja coroa enfeita o brasão de nossa PMERJ, até o ethos 

repressivo que permeia nossa Polícia Civil, está, sempre, a polícia, a serviço do Rei, 

do Estado, para conciliar forçadamente ou para reprimir conflitos e não para resolvê-

los, garantindo a ordem estatal pública e, não, negociando e disciplinando, 

preventivamente, a ordem dos cidadãos. (KANT DE LIMA, 1997, p. 181, grifo nosso)  

Desse modo, a relação entre as ações das instituições policiais e a forma como 

funciona o sistema jurídico brasileiro fatalmente afeta de maneira negativa o comportamento 

de determinados agentes da segurança pública. A descrença que alguns dos membros das forças 

policiais têm com relação à justiça, por considerarem as penas muito brandas ou por acreditarem 

que as ‘brechas’ na legislação irão favorecer criminosos contumazes gera em muitos deles o 

desejo de punir por conta própria pessoas que sejam consideradas merecedoras de punição:  

A crítica humanitária aos métodos violentos de trabalho da polícia não pode 

negligenciar os efeitos devastadores – do ponto de vista dos direitos humanos – da 

baixa efetividade das organizações do sistema de justiça criminal no combate à 

criminalidade: um deles é o estímulo a resoluções extralegais de agressões criminosas; 

outro é a facilitação de cruzadas morais de forte conteúdo autoritário – de um e de 

outro resultam, no plano da psicologia social, o reforço de atitudes de cinismo e 

descrença frente à competência de modelos democráticos de resolução de conflitos. 

(PAIXÃO & BEATO, 1997, p. 234) 

A vinculação das instituições policiais estaduais às forças aramadas como ‘forças 

auxiliares’ que se deu em decorrência da descentralização de poder decorrente do aumento da 

autonomia das unidades federativas frente ao governo central, que é uma das características do 

modelo federativo da República brasileira, é uma clara demonstração que a parte central do 

poder não desejava ser alijada de um instrumento tão eficaz de controle e repressão que 

historicamente dispunham. Afinal, a União até então dispunha do domínio em relação às forças 

policiais. Além dessa vinculação são significativos também outros aspectos na busca de 

compreender o comportamento por vezes antidemocrático das instituições policias. Por 
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exemplo, até mesmo as policias judiciárias que não tem caráter militar, e têm a atribuição por 

excelência de investigar os crimes cometidos estão fortemente vinculadas aos poderes 

executivos. Estão de fato subordinadas aos executivos estaduais e ao federal, não possuem 

autonomia organizacional, orçamentaria ou financeira. As forças políticas e econômicas que 

vigoram em determinado momento têm toda a capacidade, se desejarem, de deter certas linhas 

de investigação, avançar em outras, enfim utilizar uma instituição pública para atender 

interesses particulares de determinados grupos.  Ainda seguindo as reflexões de Raphael (2000) 

é perceptível que o desejo de manter um rígido controle sobre as forças policiais por parte dos 

detentores do poder político é um reflexo do potencial que tais forças possuem para serem 

empregadas como eficaz ferramenta de persuasão das mais variadas formas de oposição ou 

contestação do governo vigente, como menciona o autor:  

Com o fim do Estado unitário e a expansão do federalismo, os estados membros 

buscaram o controle do poder de polícia, de modo a cada estado membro da federação 

poder ter, institucionalizada, uma polícia local. No entanto, havia ainda uma 

preocupação por parte da União em manter o controle dessas polícias estaduais. Por 

isso foi tão importante a positivação constitucional que conferia às polícias estaduais 

o status de forças auxiliares do Exército. Assim se inseria no bojo da legislação federal 

a vinculação da polícia ao Exército, oficializando-se, desse modo, a natureza tutelar 

da União em relação aos seus interesses diante dos indivíduos armados. Desse modo, 

a Carta Constitucional de 1934 fortalece a militarização das polícias. Posteriormente, 

a previsão da Constituição de 1946 reafirma o controle sobre as polícias dos estados 

e sua condição de forças auxiliares do Exército. O panorama social, econômico e 

político foi caracterizado por instabilidades e, portanto, pelo aumento das dificuldades 

enfrentadas pelas polícias. Em 1964, é deflagrado o golpe militar, e, assim, o 

militarismo e a violência policial crescem. A Carta Magna de 1988 abre caminho para 

a solidificação da democracia, mas não desconstrói ou rearranja a segurança urbana 

brasileira. (RAPHAEL, 2000, p. 84-85) 

A constatação de que a vigência do Estado de Direito não foi ainda capaz de 

rearranjar ou desconstruir a segurança pública no Brasil com o intuito de verdadeiramente 

democratizar as instituições policiais é a prova cabal de que os mecanismos de controle das 

atividades desenvolvidas pelas polícias devem ser empregados com a máxima efetividade 

possível. Se as práticas indevidas ainda perduram, como fruto de uma cultura policial 

fortemente marcada pelo autoritarismo e pela violência como forma de atuação, pelo menos os 

mecanismos de controle da atividade policial previstos legalmente devem ser capazes de 

prevenir e punir os comportamentos ilegais.  

Os mecanismos existentes de controle externo e interno da atividade policial serão 

analisados verificando a atribuição de cada um deles as sanções que podem aplicar e seus modos 

de atuação.  
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3.2 O controle interno – Corregedorias de Polícia 

 

O termo ‘controle’ pode ter variadas conotações e, dependendo do contexto, pode 

ser sinônimo de administrar, organizar, dominar algo ou alguma situação. O sentido que 

interessa às reflexões a serem desenvolvidas aqui é o controle no que tange à administração, 

como uma das funções que são parte do ato de administrar, de gerir o funcionamento de 

determinada instituição com fins de atingir os objetivos que lhe são atribuídos pela lei. 

Controlar, nesse sentido, será averiguar se as atividades desenvolvidas estão em consonância 

com as finalidades que tais ações devem almejar. Com relação ao controle das atividades 

policiais, conceitualmente o controle interno é praticado pela própria polícia, ao desenvolver 

ações ou criar departamentos que tenham a tarefa de fiscalizar a atividade policial (BUENO, 

2013), no caso das instituições policiais existem as corregedorias desempenhando tal função. 

Cabe ressaltar ainda que existe o controle sobre as instituições policiais e o controle exercido 

sobre a conduta dos seus agentes e tais controles devem atuar de forma interdependentes e 

complementares (CANO, 2006). Em se tratando das corregedorias essas atuam no controle das 

condutas dos agentes de segurança pública.  

As corregedorias de polícia são, portanto, departamentos de controle interno que 

tem por finalidade investigar e punir administrativamente os policiais que praticaram atos 

ilegais no exercício de suas funções ou fora dele, mas se valendo de sua condição de agente 

estatal para a prática do ilícito. Atuam sobretudo por meio de denúncias, contudo podem exercer 

ativamente seu dever de vigilância mesmo sem serem provocados. De modo geral, realizam 

uma investigação sigilosa e preliminar e, caso sejam encontradas evidências, podem ser 

instaurados sindicâncias, inquéritos policiais ou processos administrativos, dependendo de cada 

caso em particular. Após os investigados terem direito à ampla defesa e ao contraditório e 

estando comprovada a materialidade e autoria do desvio de conduta cometido, são aplicadas 

penalidades. No caso das corregedorias estão previstas na legislação as penas de repreensão, 

suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade dos servidores julgados. As 

apurações das condutas também podem resultar em absolvição dos acusados ou arquivamento 

do processo por motivos como inexistência de provas. Uma ressalva deve ser feita: só serão 

investigadas por meio de inquérito policial as condutas que se configurem como criminosas, e 

o Ministério Público deve ser notificado, sendo o inquérito remetido ao mesmo para que na sua 

função, por excelência, de principal órgão de controle externo da atividade policial, possa 

desempenhar tal tarefa.  
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O alto grau de discricionariedade da atividade policial é uma característica que na 

prática constitui um desafio considerável a seu controle, e é também um dos principais motivos 

para que ele exista. Para Bueno (2013), a consumação do controle da atividade policial é 

imprescindível a transparência institucional, que se constitui em um desafio constante para as 

instituições do sistema de justiça criminal brasileiras. Como exemplo, o estado de São Paulo 

que apresenta alto índice de letalidade em ações policiais tem em sua legislação a Lei nº. 

9155/95 que torna obrigatória a publicação trimestral dos dados de letalidade e vitimização 

policial, bem como uma resolução a SSP-516/00 que determina que sejam publicados 

mensalmente os dados relacionados à atividade das Corregedorias de Polícia naquele estado. 

Ainda assim não é possível afirmar que tais instrumentos legais trouxeram a transparência 

necessária concernente à efetividade dos mecanismos de controle da atividade policial como 

assevera Bueno (2013): 

E o controle depende em grande parte da transparência institucional, desafio constante 

para todas as instituições do sistema de justiça criminal. No caso das polícias do 

Estado de São Paulo, embora estejam sujeitas a legislação que determina a publicação 

de estatísticas criminais, esses dados apenas fornecem pistas sobre a atividade policial. 

Sabe-se, por exemplo, quantos civis são mortos anualmente nas “resistências seguidas 

de morte” ou quantos policiais são mortos em serviço, mas em que contexto essas 

mortes ocorrem, em que região da cidade ou quais os motivos mais frequentes para 

afastamento desses profissionais não são dados públicos e, pior, tidos como 

informações sigilosas, o que acaba por gerar desconfiança da população com relação 

à efetividade dos controles exercidos sobre as polícias. (BUENO, 2013, p. 06)  

Essa é uma questão crucial pois sem transparência as pessoas que por ventura 

vierem a sofrer abusos em abordagens policiais ou em qualquer outro tipo de contato com 

agentes de segurança pública dificilmente procurarão os órgãos de controle interno se 

acreditarem que suas denúncias não serão apuradas ou mesmo que se havendo apuração as 

penalidades aplicadas sejam extremamente leves por corporativismo dos departamentos de 

controle policiais. Inclusive, se for constatado um baixo número de denúncias, a chamada ‘cifra 

negra’, frente a um número significativo de casos de abuso se evidenciará que a credibilidade 

das instituições policiais para controlar seus membros está abalada. Da mesma forma se as 

denúncias ocorrerem em quantidade similar ao número de casos ocorridos significará que existe 

credibilidade por parte dos denunciantes nos mecanismos de controle internos da atividade 

policial. Ignacio Cano (2006), um dos mais importantes pesquisadores brasileiros a respeito do 

controle da atividade policial relaciona a transparência das ações das instituições policiais com 

a qualidade do controle que se pode exercer sobre elas:  

O controle depende em boa medida da transparência institucional, pois não é possível 

que a sociedade controle uma organização que desconhece. Assim, a transparência é 

condição necessária para o controle. Poder-se-ia dizer que é, também, uma condição 



64 
 

quase suficiente, pois é difícil imaginar uma corporação plenamente transparente e ao 

mesmo refratária ao controle. No Brasil, a tradição de sigilo e ao mesmo tempo de 

descaso pelas informações de justiça criminal não favorece a transparência. Vale a 

pena insistir na necessidade de, por um lado, divulgar amplamente as informações 

existentes, e, por outro, produzir dados confiáveis que permitam planejar as 

intervenções e avaliar o impacto das políticas de segurança pública. (CANO, 2006, p. 

07) 

Imprescindível se faz lançar mão do conceito de accountability, termo cunhado no 

sistema jurídico anglo-saxão, que na definição de Ávila (2004, p. 181) “se expressa numa 

predisposição em ser transparente e prestar contas de seus atos, e ser chamado a responsabilizar-

se pelas escolhas. Também está ligado a uma abertura democrática para a participação popular 

na construção das políticas pública. ” A respeito do conceito de accountability aplicado à 

atividade policial do ponto de vista jurídico está claro que a transparência e a publicidade dos 

atos praticados por agentes públicos (caso dos profissionais de segurança pública) são 

exigências primordiais em um Estado de Direito. Mais especificamente sobre os processos de 

prestação de contas na esfera da atividade policial o que Ávila (2014) denomina como 

‘accountability policial’, o autor explica que:  

A expressão accountability é uma expressão polissêmica na língua inglesa, 

significando uma predisposição em responder aos questionamentos externos, em 

prestar contas daquilo que foi feito, um Estado de administração eficiente, a 

submissão a leis externas, bem como a responsabilização pelos eventuais desvios. Ela 

está ligada ao fato de que a sociedade concedeu ao Estado, na pessoa dos agentes 

policiais, uma gama variada de poderes de abordar pessoas, usar a força para executar 

suas diligências e até prender pessoas, mas a Polícia deve prestar conta do exercício 

concreto desses poderes, que há de ser exercidos nos limites da autorização legal. 

Autoridade e responsabilidade são duas faces da mesma moeda. (ÁVILA, 2014, p. 

380-381) 

Em Mato Grosso a primeira corporação policial a instituir uma corregedoria foi a 

polícia civil em meados dos anos 1980. Já a Corregedoria da Polícia Militar foi fundada em 

08/09/1994 e apenas no ano seguinte foi efetivamente instalada na cede do Comando Geral. A 

partir desse momento ocorreu a centralização dos processos de apuração de possíveis condutas 

desviantes dos policiais militares. Anteriormente tais procedimentos ficavam sob a 

responsabilidade dos oficiais da unidade a qual pertencia o investigado, consequentemente os 

comandantes realizavam os inquéritos, as sindicâncias e apresentavam o resultado sem 

intermediários à justiça militar. Funcionava, portanto, de modo totalmente descentralizado. A 

criação e adequação desses mecanismos de controle interno, somados a pressões vindas de 

organizações defensoras dos direitos humanos, da imprensa e de associações de vítimas da 

violência contribuíram para que ocorresse um aumento do controle da violência policial nos 

últimos anos. A sociedade civil organizada e mesmo as instituições policiais passaram a não 
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mais admitirem determinadas justificativas para certos tipos de condutas ilegais ou antiéticas, 

rompendo de certa forma com o corporativismo (COSTA, 2004).   

Assim, quando policial que pratica condutas indevidas tem a consciência de que 

suas ações ilegais não serão ignoradas ou arquivadas se denunciadas porque as corregedorias 

irão apurar de forma isenta, sem o protecionismo inerente ao corporativismo que lhe dava a 

certeza da impunidade, seu comportamento tenderá a mudar, e se a adequação de suas práticas 

não ocorrer, com o controle efetivo, será questão de tempo para seja punido por suas ações de 

transgressão as normas. Trata-se de uma ótica um tanto quanto pessimista, contudo há de ser 

levado em consideração que ao se avaliar que as chances de responder administrativa ou 

criminalmente por seu comportamento desviante é quase nula, os praticantes de tais atos 

tenderão a perpetuá-los. Platão (427 a.C. à 347 a.C.)  definiu bem essa questão em uma sucinta 

sentença: “Ninguém é justo por sua própria escolha ou por pensar que a justiça lhe convenha 

pessoalmente, mas sim por necessidade, pois sempre que uma pessoa julga poder cometer uma 

injustiça impunemente, comete-a.”3 Pessimista e generalizante, contudo é uma análise que 

guarda uma certa lógica que se pode observar na realidade.  

No Estado democrático de Direito, o funcionamento das instituições não deve 

depender apenas da presunção de honestidade das pessoas que ocupam as funções 

públicas; é necessário assegurar, mediante procedimentos de prestação de contas e de 

acompanhamento de atividades que haverá efetivamente lisura na atuação pública, 

pois há a possibilidade de pessoas não portadoras dos mais elevados níveis de padrões 

éticos virem eventualmente ocupar uma determinada função pública, e, portanto, 

deve-se estar preparado para lidar com tais situações, decorrentes da falibilidade 

intrínseca do ser humano. O Estado democrático de Direito não confia cegamente nas 

pessoas que ocupam as funções públicas, ele confia nas instituições e nos mecanismos 

interinstitucionais de controle do exercício do poder. (ÁVILA, 2014, p. 375) 

Cano (2006) afirma que além da divisão entre controle interno que é o desenvolvido 

pelas instituições policiais e o controle externo, exercido por qualquer outro agente, existe 

paralelamente relacionado a esses dois já citados o controle formal e informal. Exemplificando, 

as corregedorias são controle interno formal (estão instituídas por lei, tem função definida) e a 

não aceitação de determinadas práticas suspeitas ou ilícitas de um determinado policial por seus 

companheiros de trabalho que o censurarão ou denunciarão é o controle interno informal. Muito 

eficiente essa última espécie de controle, pois ela se ocorre simultaneamente a conduta 

desviante, é o policial que está cometendo ou prestes a cometer um ato reprovável legal ou 

                                                           
3 Essa sentença está presente no episódio do anel de Giges, que é relatado por Platão na obra a República. O anel 

seria capaz de dotar de invisibilidade seu portador. A estória do anel é contada pela personagem Gláucon, e tem a 

finalidade de mostrar que, se duas pessoas uma justa e a outra não, tiverem a possibilidade de fazer o que quiserem 

sem sofrer qualquer tipo de consequência por suas ações, analogamente às divindades. Ambas agiriam para 

satisfazer suas próprias ambições. Desse modo, o autor infere que ninguém é justo por vontade própria, mas por 

constrangimento. 
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eticamente e percebe que seus pares envolvidos na mesma ocorrência ou a par do que se passa 

não serão coniventes nem tolerantes com sua conduta. A tendência é que a conduta cesse ou 

que não se concretize:  

Com efeito, o controle interno informal, exercido pelos próprios colegas, é essencial 

para inibir desvios. Uma cultura profissional rigorosa com os abusos é provavelmente 

o controle mais efetivo que possa existir sobre a atividade policial. No entanto, esse 

tipo de subcultura coexiste, nas polícias brasileiras, com outras subculturas 

profissionais tolerantes ou, inclusive, incentivadoras dos desvios de conduta. (CANO, 

2006, p. 07) 

 

A referência feita a coexistência entre as subculturas policiais a de não aceitação de 

condutas indevidas e a tolerante e incentivadora de tais condutas demonstra que se trata de uma 

questão complexa, como qualquer questão sociológica o é, contudo, encontrar maneiras para 

que o controle interno informal se fortaleça será um grande avanço no sentido de adequar cada 

vez mais as condutas dos agentes de segurança pública com as exigências impostas pela 

legislação no Estado de Direito. 

Alusivamente à questão da transparência dos mecanismos de controle interno da 

atividade policial ao analisar o surgimento e a atuação das corregedorias de polícia em Mato 

Grosso, Costa (2004) apresenta uma visão otimista com relação ao aumento da transparência 

nos trabalhos realizados pelas corregedorias no estado, todavia faz ressalvas destacando que 

isso não significa necessariamente que a violência policial tenha diminuído ou que os processos 

de apuração de condutas desviantes tenham se tornado mais efetivos:   

 

As Corregedorias vêm desempenhando um trabalho mais transparente, na medida em 

que procuram responder todas as denúncias formalizadas pela população, ou entidades 

ligadas à defesa dos direitos humanos. No entanto isso não significa que a violência 

policial tenha diminuído ou que tudo que é denunciado resulte em punição exemplar 

dos policiais envolvidos em condutas suspeitas ou ilegais. Continua existindo, ainda, 

aquela possibilidade de subnotificação, ou seja, muitos que sofrem algum tipo de 

violência praticada por policiais nem sempre denunciam esses abusos por diversas 

razões: por desconhecer o trabalho das corregedorias, por medo de serem perseguidos, 

por que acham que “não vai dar em nada” (corporativismo), ou por saberem que 

muitos dos autores desses crimes denunciados, mesmo quando levados à investigação, 

acabam absolvidos deixando a imagem de impunidade. 

A Corregedoria mais antiga é a da Policia Civil. Ela foi criada oficialmente em 1985, 

mas já havia uma comissão encarregada de fiscalizar e punir os policiais que eram 

denunciados ou pegos cometendo arbitrariedades e crimes contra o cidadão. As 

situações envolvendo violência policial são as mais diversas, desde a simples 

agressão, extorsão, concussão e até alguns casos de tortura. (COSTA, 2004, p. 138) 

Merece menção que, correlatamente ao controle interno da atividade policial a 

primeira instância desse controle é de fato o superior hierárquico dos policias. Ou seja, os 

delegados devem exercer o controle sobre os atos dos investigadores e escrivães a eles 

subordinados, os comandantes idem com relação aos policiais militares pertencentes ao 
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batalhão de sua titularidade. Afinal os superiores hierárquicos têm prerrogativas de dar ordens, 

de fiscalizar seu cumprimento, de coordenar as atividades de seus subordinados de modo geral 

e também de punir desvios de conduta. As corregedorias de polícia entram com a função de 

realizar o controle geral dos atos praticados por qualquer um dos membros da instituição, 

fiscalizar o cumprimento da legislação e das ordens expedidas, tendo também atribuições de 

orientar os policiais por meio de recomendações e até mesmo determinações que visem coibir 

futuros desvios de conduta. 

No tocante ao quadro geral das corregedorias no Brasil, as constatações feitas por 

Cano (2006) apresentam um cenário inquietante. A análise do autor perpassa aspectos de ordem 

organizacional e técnica sobre o modo como se estruturam os departamentos de controle interno 

das corporações policiais brasileiras. A própria logística de como o trabalho de orientação e 

fiscalização e apuração de condutas desviantes deveria ser realizado é foco de preocupações: 

 

... instituições policiais de certo tamanho possuem órgãos específicos para fiscalizar 

a atividade policial e para coibir os desvios de conduta. No Brasil, esses órgãos 

recebem o nome de Corregedorias. Elas possuem simultaneamente competências para 

corrigir e orientar as práticas policiais, de forma a torná-las mais eficientes, e por outro 

lado competências para investigar e punir condutas irregulares. A investigação 

abrange tanto as esferas administrativa quanto judicial, enquanto a punição está 

restringida, naturalmente, à área administrativa, sendo a legal exclusiva do judiciário. 

Em consequência, a Corregedoria tem o duplo mandato de fiscalizar a qualidade do 

trabalho e ao mesmo de encarnar o papel do que poderíamos chamar de “polícia da 

polícia”. 

Na prática, as Corregedorias brasileiras mal conseguem dar conta de missão tão 

abrangente. A sua atuação tende a ser reativa, mais do que pró-ativa, e costuma estar 

mais centrada na investigação e castigo dos abusos do que na implementação de um 

controle de qualidade. 

Os recursos humanos e materiais não estão à altura do tamanho e da dificuldade das 

suas obrigações. Costumam ser percebidas com receio ou temor pela maioria dos 

policiais, que as consideram como ‘perseguidoras’ e reclamam de que não oferecem 

suficientes oportunidades de defesa. Os policiais que nelas trabalham não recebem, 

via de regra, nenhuma gratificação especial e receiam ainda a volta para o 

policiamento normal, onde poderiam sofrer represálias por parte de colegas ou 

superiores que foram por eles investigados. Assim, um complemento salarial e 

garantia de estabilidade seriam elementos essenciais para superar os problemas de 

recrutamento atualmente existentes e para conseguir que os melhores policiais optem 

por trabalharem nas Corregedorias. (CANO, 2006, p. 06) 

Problemas são apontados e sugestões são apresentadas, no trecho supratranscrito, 

com a finalidade de assegurar a relevante contribuição que uma atuação mais efetiva das 

corregedorias de polícia irá representar na adequação dos serviços prestados pelas instituições 

policiais aos valores preconizados pelo Estado Democrático de Direito.  

Ademais o controle interno bem realizado é muito positivo para a imagem e a 

credibilidade das instituições policiais, conferindo maior legitimidade de suas ações perante à 
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sociedade. Uma instituição policial capaz de orientar, fiscalizar e se necessário punir seus 

membros e tendo ainda apresentando a predisposição de fazê-lo com transparência será 

merecedora da confiança dos cidadãos que utilizarão seus serviços.  

3.3 O controle externo da atividade policial  

 

O controle sobre as atividades governamentais, que são em sua totalidade 

financiadas com recursos oriundos da tributação dos órgãos de arrecadação estatais sobre os 

cidadãos é uma das premissas do Estado de Direito. Com as atividades desenvolvidas pelos 

órgãos de segurança pública não é diferente. A esse respeito Cano (2006) atesta:  

Todas as agências públicas precisam de controle social para garantir o cumprimento 

de suas funções de forma satisfatória. No caso da polícia, depositária do monopólio 

estatal da violência legítima, esta necessidade é ainda mais peremptória, pois um 

desvio de conduta pode ter consequências dramáticas. Entretanto, é natural que as 

instituições resistam em alguma medida esse controle, pelo menos inicialmente, 

considerando-o como uma interferência na sua autonomia. No Brasil, a história 

autoritária associada à criação das polícias e culturas institucionais relativamente 

herméticas contribuem para essa resistência (...) a polícia deve estar inequivocamente 

submetida ao controle do executivo, mas, ao mesmo tempo, deve ter a capacidade de 

resistir a pressões para agir em função dos interesses do governante. Esse paradoxo 

só pode ser resolvido com a participação ativa da sociedade, de forma que ela possa 

controlar simultaneamente o governo e a polícia. (CANO, 2006, p. 05) 

Existe aqui uma extensão da noção de controle da atividade policial da forma de 

como ela é costumeiramente entendida. Ora, trata-se da sociedade por meio de sua participação 

nas decisões e na fiscalização controlando simultaneamente governo e corporações policiais, o 

que seria uma redundância já que, se houvesse o controle factual da sociedade sobre as ações 

de governo, as instituições policiais fatalmente teriam que adotar práticas em consonância com 

os anseios dessa sociedade. Nesse sentido, controlar não seria apenas ter a garantia de que as 

condutas lesivas por parte de agentes da segurança pública seriam exemplarmente punidas, um 

comportamento meramente reativo. Ter o controle é poder propor, opinar e de fato ter abertura 

para uma postura proativa com relação, por exemplo, quais ações os órgãos de segurança 

pública devem ou não realizar para cumprir sua missão constitucional de proteger os cidadãos. 

Seria nada mais do que os destinatários do serviço fim podendo interferir na forma como esse 

produto (segurança) vai ser ofertado: 

No Brasil, a noção de controle da atividade policial costuma ser entendida como a 

capacidade de coibir abusos cometidos pela polícia, seja através da prevenção ou da 

repressão desses desvios. No entanto, a ideia de controle não deve ser limitada à 

punição de irregularidades, mas deve incluir, entre outros elementos, o conhecimento 

por parte do público do funcionamento das polícias e a capacidade de propor medidas 

e de influenciar as decisões tomadas pelas corporações policiais. (CANO, 2006, p. 05) 



69 
 

Serão abordadas três formas de controle externo da atividade policial: o controle 

exercido pelo Ministério Público, o papel desenvolvido pelas Ouvidorias de Polícia e o controle 

realizado por entidades que representam a sociedade civil organizada. 

3.3.1 Ministério Público e outros mecanismos de controle externo formal 

 

O artigo 129, VII, da Constituição Federal de 1988, institui o Ministério Público 

como o responsável por excelência pelo controle externo da atividade policial no Brasil. O caput 

e o inciso VII do referido artigo tem a seguinte redação:  

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  

(...)  

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar 

mencionada no artigo anterior; (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

 

Como supramencionado no artigo 129, inciso VII, além desse dispositivo 

constitucional havia a necessidade de regulamentação para que o Ministério Público exercesse 

o controle externo sobre as atividades desenvolvidas pelos órgãos de segurança pública. No 

âmbito da União a regulamentação se deu por meio da Lei Complementar nº 75/93 que enumera 

as funções do Ministério Público da seguinte forma em seu artigo 5º, inciso II:   

II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos: 

a) ao sistema tributário, às limitações ao poder de tributar, à repartição do poder 

impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte; 

b) às finanças públicas; 

c) à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e 

ao sistema financeiro nacional; 

d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à tecnologia, à 

comunicação e ao meio ambiente; 

e) à segurança pública; (LEI COMPLEMENTAR nº 75/93, grifo nosso) 

Já no âmbito das unidades federativas, a Lei 8.625 de 1993 em seu art. 80, 

possibilitou a aplicação subsidiária da Lei Orgânica do Ministério Público da União. O referido 

artigo da lei em questão está expresso da seguinte maneira: “Art. 80. Aplicam-se aos Ministérios 

Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da 

União. ”  

A regulamentação trazida pela Lei Complementar nº 75/93 é alvo de críticas de 

diversos autores que estudam a temática e até mesmo por membros do Ministério Público. De 

acordo com eles a lei complementar não define com clareza o modo como deve ser realizado o 

controle externo por parte do órgão fiscalizador. Falta objetividade e definições exatas das ações 

que devem ser tomadas pelos promotores ao realizar a tarefa de controlar a atividade policial: 
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No Brasil, a Lei Complementar n. 75/93, em seu art. 9º, disciplinou a atividade de 

controle externo da atividade policial de maneira relativamente tímida, necessitando-

se, para que se extraia a máxima efetividade normativa do dispositivo constitucional, 

maior delimitação teórica de sua abrangência. Assim, ainda carece a doutrina pátria 

de um estudo que articule, em corte interdisciplinar, as perspectivas sociológica, 

constitucional, penal, processual penal e, especialmente, político-criminal, para se dar 

efetividade à disposição constitucional. Há escassa doutrina brasileira sobre o tema. 

Cremos ser possível propor uma nova visão sobre as atribuições da Polícia e 

Ministério Público a partir de uma correta configuração da ideia de controle externo 

da atividade policial, numa perspectiva global das relações processuais e 

extraprocessuais entre esses atores jurídicos. (ÁVILA, 2014, p. 04) 

Aos controles interno e externo da atividade policial se relacionam conceitualmente 

o controle formal e informal. Ao tratar do controle interno foram citados exemplos de como ele 

se dá de maneira formal e informal. Com o controle externo não é diferente, logicamente o 

Ministério Público exerce o controle externo formal da atividade policial, até mesmo de forma 

imperiosa por conta do texto constitucional. No entanto, o controle exercido pelo parquet sobre 

as atividades das corporações policiais não ocorre cotidianamente, de maneira geral, os motivos 

para isso estão relacionados a falta de hábito de vistoriar as atividades em delegacias e 

batalhões, relutância de alguns promotores em imiscuir-se em atividades policiais e a falta de 

recursos humanos. Na prática o controle do Ministério Público restringe-se ao controle sobre 

os inquéritos que lhe são remetidos pelas polícias judiciárias. Legalmente, os promotores 

deveriam atuar efetivamente com as autoridades policiais (delegados) nos trabalhos de 

investigação dos delitos que competem ao controle do Ministério Público, o que gera um 

paradoxo no que se refere as dificuldades que se sucedem em controlar de forma isenta 

instituições policiais com as quais membros do Ministério Público trabalhem diariamente em 

conjunto (CANO, 2006). Sobre essa temática o autor se expressa da seguinte forma:  

Existe um certo paradoxo em relação ao controle que se reclama do Ministério Público 

em relação ao trabalho da Polícia Civil, pois, por outro lado, exige-se também que os 

promotores colaborem efetivamente com os delegados no trabalho de investigação 

para evitar a morosidade no infindável percurso dos inquéritos entre uma e outra 

instituição. Ora, é difícil esperar um controle externo ideal e isento por parte de 

alguém que, no dia a dia, trabalhe conjuntamente com o órgão controlado. As 

consequências desse paradoxo não têm se revelado plenamente na prática, pois o 

Ministério Público não costuma cumprir, até o dia de hoje, nenhuma dessas duas 

funções: nem exerce o controle externo nem trabalha lado ao lado com a polícia, dada 

a desconfiança tradicional existente entre promotores e delegados. (CANO, 2006, p. 

05) 

Ao abordar o controle externo formal é conveniente destacar que a ênfase até o 

momento foi dada ao Ministério Público, por conta de sua prerrogativa constitucional específica 

de controlar a atividade policial. Todavia, esse tipo de controle, o externo formal, das 

instituições policiais também é exercido pelo poder legislativo e pelo poder judiciário, assim 

como em qualquer outra instituição pública.  
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No caso brasileiro o controle do legislativo no que se refere a atividade policial se 

resume basicamente a algumas Comissões Parlamentares de Inquérito ou audiências públicas 

para apurar ou debater casos de maior repercussão envolvendo ações de órgãos de segurança 

pública, já o controle exercido pelo judiciário irá se efetuar, sobretudo, nos casos de ilícitos 

penais (CANO, 2006). A condenação pelo judiciário na esfera criminal tem consequências 

extensivas que podem culminar com a demissão do agente de segurança pública se assim 

determinar o despacho do magistrado ao apená-lo.  

A execução do controle externo formal como responsabilidade do Ministério 

Público, por imperativo constitucional, já está bem definida, contudo como esse controle é 

praticado pelos membros do parquet merece algumas considerações. Como titular da ação penal 

nos casos em que integrantes das corporações policiais cometem crimes no exercício de suas 

funções ou fora do serviço, mas se valendo da condição de servidor público para praticar o 

delito, o Ministério Público necessitará dos elementos necessários para a propositura da 

denúncia.  Afinal, cabe a essa instituição realizar as acusações que pesem contra servidores 

estatais que transgridam a lei. Contudo, apesar de serem portadores da prerrogativa de 

investigar os promotores, via de regra, ficam na dependência de evidências, relativas a 

materialidade e autoria do crime que irão denunciar, que devem ser encontradas por meio de 

inquéritos policiais que tramitam sob a tutela das policias judiciárias, ou mesmo dos inquéritos 

policiais militares caso o suspeito das investigações seja um policial militar. No entanto quando 

alguns promotores utilizam essa prerrogativa de investigação nasce uma fonte de tensão entre 

o Ministério Público e as corporações policiais:  

... na proposição de uma acusação o MP depende de um trabalho de investigação 

policial prévio, o que torna esquizofrênica a relação com as polícias, especialmente 

com a polícia civil. A prerrogativa do MP poder investigar crimes cometidos por 

policiais e de iniciar o processo judicial à revelia dos procedimentos conduzidos pelas 

Corregedorias é percebido como invasivo pelas polícias. (BUENO, 2013, p. 08) 

Por outro lado, fica evidente que caso o Ministério Público demande 

exclusivamente dos elementos probatórios contidos nos inquéritos policiais para oferecer as 

denúncias contra policiais pode ter a qualidade de tal denúncia afetada pelo corporativismo. 

Utilizando um termo empregado por Lemgruber et al (2003, p. 125), esse ‘hibridismo do 

modelo processual brasileiro’ que mescla a prerrogativa de investigar do órgão de controle com 

a do órgão controlado, muitas vezes faz com que surjam relações tensas entre ambos. E faz com 

que a instituição fiscalizadora necessite do trabalho de investigação dos controlados:  

.... além de uma inércia interna, a limitada atuação do Ministério Público nessa área 

deriva também do acirramento das resistências corporativas, sustentadas pelo próprio 
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hibridismo do modelo processual brasileiro. Capitulando diante de tais resistências, 

seja para evitar o confronto, seja em nome de demandas polícias mais ‘urgentes’ – 

como, por exemplo, a redução dos índices de criminalidade -, o MP tem relegado a 

segundo plano até agora o controle externo da atividade policial e a defesa dos direitos 

dos cidadãos nessa área tão fundamental para a efetiva construção da democracia no 

país. (LEMGRUBER et al, 2003, p. 125) 

A atuação conjunta entre mecanismos de controle interno e externo da atividade 

policial, com finalidade de melhor equacionar a interação entre tais mecanismos, é essencial 

para controlar uma atividade sobre a qual o controle é imprescindível em uma sociedade 

democrática. O poder de fiscalizar e até mesmo de investigar conferido a uma instituição de 

controle externo, portanto não policial, não deveria ser percebido como algo nocivo ao bom 

funcionamento das corporações policiais, pelo menos não em uma perspectiva verdadeiramente 

democrática. Dar o devido suporte aos trabalhos de controle externo no seio das policias seria 

uma mostra de transparência dessas instituições, do desejo de colaborar coma a punição e 

exclusão dos policiais que persistem no comportamento transgressivo e certamente teria como 

resultado o fortalecimento dos departamentos de controle interno.  

Não se trata de estabelecer a supremacia de um mecanismo de controle sobre o 

outro. A expectativa seria de um possível equacionamento. Investigar as atividades policiais 

não é tarefa das mais simples caso as instituições policiais não estejam dispostas a colaborar, 

mesmo porque controle externo formal da atividade policial, exercido pelos procuradores e 

promotores, não pode ser confundido com o controle sobre as atividades internas, 

administrativas ou funcionais das polícias. Do ponto de vista legal, não existe subordinação 

destas ao Ministério Público. O desequilíbrio entre as formas de controle, interna e externa, é 

nocivo para o controle da atividade policial como um todo: 

A perspectiva da fiscalização impõe a estruturação de instituições destinadas a 

monitorar de forma independente a atividade policial, destinadas, portanto, a trazer à 

luz os casos de desvio policial e os padrões desviantes de atuação. O padrão do Estado 

de Direito exige que tais casos de desvio policial tenham um tratamento adequado, 

que haja efetiva responsabilização e efetiva alteração de procedimentos 

potencialmente desviantes. Poderíamos dizer que há uma garantia de nível 

jusfundamental à eficiência das instituições de controle da atividade policial, garantia 

esta destinada a assegurar a efetividade do direito fundamental à vedação de 

arbitrariedades na atividade policial. 

Apesar dessas considerações, os mecanismos de controle externo devem sempre ser 

aplicados como um complemento (necessário) ao controle interno, mas nunca como 

um substituto integral. Em verdade, um acento demasiado no controle externo em 

detrimento do controle interno no âmbito da atividade policial pode levar à criação de 

resistências internas insuperáveis e mesmo ao enfraquecimento do controle interno. 
(ÁVILA, 2014, p. 398-399) 

O Manual Nacional do Controle Externo da Atividade Policial elaborado pelo 

Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União 
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(CNPG) em 2009 é um importante documento acerca do controle externo da atividade policial 

exercido pelo Ministério Público.  

O referido manual aborda com profundo embasamento jurídico temas tais como: a 

importância do controle externo da atividade policial para a garantia dos direitos fundamentais 

e a normalidade no funcionamento do Estado Democrático de Direito; o poder investigativo do 

Ministério Público; os procedimentos de investigação criminal envolvendo agentes de 

segurança pública; a tramitação do inquérito policial entre as instituições policiais e o 

Ministério Público; as ações por improbidade administrativa em decorrência da prática de 

crimes praticados por policiais; a profissionalização do relacionamento interinstitucional entre 

o Ministério Público e as corporações policias,  dentre outros tópicos. Trata-se de um 

documento que aborda uma ampla gama de aspectos que se relacionam a função de controlar a 

atividade policial com as características institucionais do Ministério Público das corporações 

policiais. 

No texto de apresentação do Manual Nacional do Controle Externo da Atividade 

Policial do CNPG é possível ter contato com uma síntese pertinente de como é possível 

desenvolver o controle externo das atividades policiais desde que haja a devida estruturação do 

Ministério Público:  

As polícias civil e militar devem agir com transparência, prestar contas de seus atos à 

sociedade e prevenir os abusos. Por outro lado, o cidadão tem o direito de questionar 

a legalidade e a legitimidade da conduta policial, bem como de receber uma pronta 

resposta sobre as providências adotadas para a apuração dos fatos e a eventual sanção 

aplicada ao policial violador das normas que regem sua atuação. 

Outrossim, a fiscalização das abordagens policias deve ser intensificada 

considerando-se a inadmissibilidade da prisão para averiguação, ou seja, a limitação 

da liberdade de locomoção de uma pessoa sem ordem judicial, fora de situação 

flagrancial, notadamente por não estar portando documentos de identificação.  

Quanto ao trabalho da polícia judiciária, que subsidia a propositura da ação penal, é 

recomendável que o Ministério Público acompanhe com especial atenção a 

instauração e tramitação dos procedimentos investigatórios, assim como a requisição 

de laudos técnicos e apreensão de objetos, principalmente quanto ao armazenamento 

e destino de armas, entorpecentes e outros produtos controlados, sendo-lhe facultado 

o livre acesso a todos os documentos elaborados no exercício das atribuições afetas à 

primeira fase da persecução penal.  

De igual forma, as instituições envolvidas na persecução penal devem estabelecer 

mecanismos para a tramitação direta dos inquéritos policiais e outros procedimentos 

investigatórios entre o Ministério Público e as instituições policiais, com supressão do 

envio sistemático às instâncias administrativas de correição ou comandos militares. 

Faz-se necessária, portanto, a estruturação dos Ministérios Públicos dos Estados e da 

União, visando conferir maior efetividade ao controle externo dos órgãos policiais e, 

consequentemente, o combate a eventuais ilícitos praticados pelos integrantes das 

polícias. (MANUAL NACIONAL DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE 

POLICIAL – CNPG, 2009, p. 14) 
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A essencialidade de se estruturar o Ministério Público para ‘conferir maior 

efetividade ao controle externo dos órgãos policiais’ destaca-se como um dos pontos centrais 

no trecho referenciado acima. A falta de recursos humanos suficientes por parte do Ministério 

Público, por exemplo, é uma expressão dessa necessidade de maior estruturação dessa 

instituição a fim de desempenhar esse intricado imperativo constitucional de controlar a 

atividade policial.   

O documento apresenta ainda as estratégias elaboradas para a efetivação do controle 

externo da atividade policial no âmbito do Ministério Público brasileiro. No tópico 1.5.1 são 

elencadas um rol de ações a serem desenvolvidas com esse intuito:  

1.5.1 AÇÕES 

I – Controle das ocorrências policiais e de seus desdobramentos; 

II – Profissionalização do relacionamento institucional; 

III – Estudo estatístico da atividade desenvolvida pela polícia judiciária; 

IV – Capacitação dos membros dos Ministérios Públicos; 

V – Estruturação interna da atividade de controle externo da atividade policial; 

VI – Acompanhamento legislativo; 

VII – Implementação do projeto memória das ações judiciais e extrajudiciais de 

efetivação do controle externo da atividade policial no Brasil; 

VIII – Criação e divulgação dos canais institucionais voltados ao recebimento de 

reclamações relacionadas com a atividade policial. (MANUAL NACIONAL DO 

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL – CNPG, 2009, p. 17) 

O controle das ocorrências policiais e seus desdobramentos, bem como o estudo 

estatístico da atividade desenvolvida pela polícia judiciária estão listados nas ações a serem 

executadas pelo Ministério Público no controle da atividade policial. Para concretizar essas 

ações pretendidas são detalhados meios empegados. A fim de controlar as ocorrências policias 

e seus desdobramentos o detalhamento das ações está assim expresso:  

Nas localidades onde o registro das ocorrências policiais ainda não foi informatizado, 

os membros do Ministério Público buscarão acompanhar as notícias-crime 

mensalmente e, concomitantemente, realizar, para fins de consolidação estatística e 

comparação com os dados apresentados pelas instituições policiais, o levantamento 

dos seguintes dados: 

a) número de ocorrências registradas; 

b) número de ocorrências que originaram inquéritos policiais; 

c) número de ocorrências que originaram termos circunstanciados de ocorrência; 

d) número de ocorrências investigadas sem instauração de inquéritos policiais ou 

termos circunstanciados de ocorrências; 

e) número de ocorrências não investigadas; 

f) número de autos de prisão em flagrante lavrados; 

g) número de autos de prisão em flagrante iniciados com a apresentação do autuado 

por policiais militares; 

h) número de inquéritos policiais instaurados por portaria da autoridade policial; 

i) número de inquéritos policiais em andamento; 

j) número de inquéritos policiais em tramitação com prazo de encerramento excedido; 

l) número de inquéritos policiais relatados/concluídos; 

m) número de termos circunstanciados de ocorrência lavrados; 

n) número de termos circunstanciados de ocorrência iniciados com a apresentação do 

autor do fato à autoridade policial pela polícia militar; 
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o) número de termos circunstanciados de ocorrência em andamento; 

p) número de laudos de exame cadavérico produzidos no mês e ocorrências a que se 

vinculam; 

q) número de laudos de exame de corpo de delito produzidos no mês e ocorrências a 

que se vinculam; 

r) número de mandados de prisão cumpridos; 

s) número de mandados de prisão aguardando cumprimento. (MANUAL 

NACIONAL DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL – CNPG, 

2009, p. 18-19) 

A citação na integra desse rol taxativo de dados, os quais o Ministério Público deve 

ter acesso para efetuar sua atividade de controle é proposital, para que não reste dúvida de que 

ao analisar toda esse conjunto amplo de informações os membros do parquet inevitavelmente 

construirão uma noção geral confiável da produtividade e eficiência do trabalho das instituições 

policiais. Evidencia-se também que o foco é o controle institucional das corporações policiais 

e não o controle sobre o comportamento de seus membros. Além disso, de modo algum o acesso 

a esses dados pelo Ministério Público deve ser confundido como interferência externa dos 

promotores de justiça nas atividades internas específicas dos órgãos policiais:  

O controle preconizado pelo legislador constituinte é, como já referido, de outra 

ordem, muito mais amplo. Não significa o controle de toda e qualquer atividade da 

polícia, mas a atividade policial de apuração das infrações penais desde o momento 

em que a notitia criminis chega à repartição policial. (MANUAL NACIONAL DO 

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL – CNPG, 2009, p. 34) 

Logo na sequência do texto aludido é estipulado que onde os registros de ocorrência 

já se encontram informatizados, o Ministério Público firmará “convênios ou termos de 

cooperação com as instituições policiais ou secretarias responsáveis pela segurança pública, 

objetivando obter o acesso irrestrito às notícias-crime e seus desdobramentos. ” O acesso a esses 

dados é tão fundamental para o exercício de fiscalização e controle das atividades policiais que 

são previstas sanções caso ocorra recusa ou resistência no fornecimento das informações de 

interesse do Ministério Público: 

Em havendo recusa ou resistência à liberação do acesso, os membros dos Ministérios 

Públicos instaurarão procedimento interno de controle externo da atividade policial e, 

de modo sistemático, requisitarão as cópias das ocorrências e a remessa dos demais 

dados necessários à efetividade do controle externo da atividade policial. 

Para fins de fundamentação das requisições e análise, as ocorrências da polícia militar, 

os laudos do Instituto Médico Legal e as perícias do Instituto de Criminalística serão 

utilizadas como fonte de informação e embasamento dos pedidos de instauração de 

inquéritos policiais e termos circunstanciados de ocorrência. (MANUAL 

NACIONAL DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL – CNPG, 

2009, p. 19) 

A falta de estruturação e de recursos humanos no Ministério Público apontada por 

diversos autores, que se debruçam em pesquisas relativas ao controle da atividade policial no 

Brasil, é reconhecida no próprio Manual Nacional do Controle Externo da Atividade Policial – 
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CNPG: “Em atenção às peculiaridades locais e possível deficiência de recursos materiais ou 

humanos, os planos gerais de atuação dos Ministérios Públicos ou outros atos da Administração 

Superior, fixarão os crimes cujas notícias deverão ser acompanhadas.” Percebe-se que a 

carência de recursos humanos compele o Ministério Público a uma forçosa seletividade em 

relação aos crimes que serão ou não notificados a essa instituição. Portanto, está evidente que 

a qualidade do controle externo será comprometida pela omissão da notificação de casos que a 

lei determina que sejam comunicados ao Ministério Público e que não o serão por falta de 

efetivo.  

Reconhecendo esse gargalo, a estruturação interna do próprio Ministério Público a 

fim de exercer devidamente atividade de controle externo da atividade policial é destacada no 

manual em tela: 

Os Ministérios Públicos dos Estados e da União, ao normatizarem a distribuição das 

atribuições do controle externo da atividade policial em Promotorias Criminais, 

Promotorias Especializadas, Núcleos ou Coordenações, observarão a necessidade de 

fornecer-lhes recursos materiais e humanos, bem como condições para a preparação 

e o exercício do inquérito civil público e ação civil pública por todos os Ministérios 

Públicos do Brasil, por ato de improbidade administrativa, para as ações civis públicas 

para a defesa dos interesses difusos e coletivos ou individuais homogêneos vinculados 

à segurança pública e para a condução de investigações civis e criminais. 

Em razão das peculiaridades do controle externo da atividade policial, os Ministérios 

Públicos dos Estados e da União adotarão providências que minimizem os riscos da 

personalização das ações judiciais e extrajudiciais. (MANUAL NACIONAL DO 

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL – CNPG, 2009, p. 23, grifo 

nosso) 

O fornecimento de recursos humanos e materiais e as demais condições para que 

ocorra a contento o controle da atividade policial estão colocadas como pré-requisito no Manual 

Nacional do Controle Externo da Atividade Policial – CNPG.  

Dentre outros interessantíssimos aspectos desse manual será destacado, por fim, um 

de grande relevância, a profissionalização do relacionamento interinstitucional. É a constatação 

por parte da instituição Ministério Público de que sua tarefa fiscalizadora e de controle será 

melhor efetuada, caso os relacionamentos interinstitucionais se deem de um modo mais 

profissional e integrado, envolvendo além de órgãos da segurança pública também as forças 

armadas, demais poderes da República e a sociedade civil.  

A melhora do diálogo interinstitucional tornando-o planejado, sistemático e 

profissional facilitará a identificação das fragilidades no mecanismo de controle externo da 

atividade policial, os pontos fortes e consensuais do mencionado mecanismo, bem como as 

medidas que possam ser implementadas para diminuir o tempo de tramitação dos termos 
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circunstanciados de ocorrência e dos inquéritos policiais entre as instituições policiais e seu 

controlador, o Ministério Público.  

O documento em análise condensa as ações que devem ser adotadas para alcançar 

a almejada profissionalização do relacionamento interinstitucional entre os Ministérios 

Públicos brasileiros e as instituições policiais e demais interlocutores que possam contribuir 

para o aperfeiçoamento das Políticas de Segurança Pública no Brasil, da seguinte maneira: 

Os Ministérios Públicos dos Estados e da União, de modo rotineiro, realizarão 

levantamento dos dados e notícias relacionadas com a segurança pública, os 

confrontarão com as informações disponíveis em suas bases de dados e buscarão 

debatê-los com a sociedade civil, com as instituições policiais, com as forças armadas 

e com os demais poderes da República, em especial com a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública – SENASP -, atuando como interlocutores indispensáveis e 

protagonistas das políticas de segurança pública. 

(...) 

Os Ministérios Públicos dos Estados e da União atuarão com o propósito de integrar 

os organismos policiais e, sempre que possível, promoverão treinamento conjunto, 

além de colocarem seus quadros à disposição da capacitação de policiais, integrantes 

das forças armadas, técnicos e representantes da sociedade civil organizada. 

Em havendo necessidade, serão elaborados programas de educação no âmbito da 

segurança pública, com distribuição de cartilhas e material de fácil compreensão para 

a comunidade. 

Com o propósito de fortalecimento das instituições policiais, os Ministérios Públicos 

dos Estados e da União atuarão, de modo prioritário, nas ações penais em que o 

policial ou integrante das forças armadas, em razão de sua atividade, figurar como 

sujeito passivo (mediato ou imediato) do delito. (MANUAL NACIONAL DO 

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL – CNPG, 2009, p. 21) 

Com um texto prescritivo permeado por um embasamento jurídico substancial o 

Manual Nacional do Controle Externo da Atividade Policial – CNPG torna patente os esforços 

do Ministério Público em padronizar seus procedimentos e garantir alto grau de eficiência, 

eficácia e efetividade de suas ações no tocante ao controle externo da atividade policial. 

Controlar externamente a atividade policial é uma tarefa complexa. A instituição a 

qual coube constitucionalmente tal atribuição deve possuir a estrutura e pessoal capacitado, 

como exigência mínima, para o vultoso e significativo trabalho a ser desenvolvido. A garantia 

desses requisitos aliada a um relacionamento respeitoso e profissional com as instituições 

policiais contribuiriam para que o Ministério Público desempenhasse com êxito sua atribuição 

preponderante de ser a instituição responsável pelo controle externo da atividade policial no 

Brasil.  

Em suma, o Estado Democrático de Direito tem por paradigma a imposição de 

limites à atuação de agentes estatais decorrentes do respeito aos direitos fundamentais o que 

impõe à atividade policial por suas especificidades a completa submissão à legalidade com o 

propósito de evitar graves danos aos direitos dos cidadãos. Cientes disso os constituintes 
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instituíram o Ministério Público como o agente controlador dessa atividade privativa e 

fundamental do Estado, a de fornecer segurança pública, na acepção mais ampla que esse termo 

possui. Para tanto, os membros dos ministérios públicos são dotados de prerrogativas que lhes 

possibilitam pleno acesso as informações que demandem para exercer o controle da atividade 

policial adequadamente. Ávila (2014) ao fazer referência aos atos que devem ser realizados 

pelo parquet no controle da atividade policial os sintetiza do seguinte modo: 

O Ministério Público é o órgão constitucionalmente qualificado para exercer esse 

controle, que se manifesta em quatro atividades interligadas: (i) controle processual 

de direção mediata das investigações criminais; (ii) controle processual de 

fiscalização da legalidade das diligências policiais investigativas; (iii) auditoria 

extraprocessual do padrão de atuação policial; (iv) promoção da responsabilização 

pelo eventual desvio policial. O exercício eficiente dessas atividades de controle é 

essencial para a concretização do projeto constitucional de eficiência na segurança e 

na contenção de arbitrariedades, catalisando uma cultura democrática e transparente 

na atividade policial. (ÁVILA, 2014, p. 13)  

Constate-se a proeminência no controle sobre as atividades desenvolvidas pelas 

instituições policiais, não obstante se evidencia que a preocupação com a responsabilização dos 

desvios policiais também está presente. 

Por fim, existe um tipo de controle externo formal bastante específico que ocorre 

entre as corporações policiais. Esse tipo de controle é exercido nos casos em que há intervenção 

de uma corporação policial nas atividades da outra para interromper ou impedir o cometimento 

de abusos. As policias judiciárias, por exemplo, tem a atribuição de investigar quaisquer 

condutas que possam configurar crime, cometidas por qualquer cidadão, o que inclui membros 

de outras forças policiais, contudo a jurisdição militar para crimes cometidos por policiais 

militares é um limitador a ser considerado, tal jurisdição se excetua nos crimes contra a vida 

(CANO, 2006). E o contrário também é válido caso uma guarnição da polícia militar estiver 

diante de uma situação em que policiais de outras corporações estejam cometendo ilícitos, tem 

o dever de impedir os atos ilegais e de levar seus praticantes sob custódia para as providências 

cabíveis.  

É uma modalidade de controle externo formal posto que figura nessas situações a 

interferência externa de uma corporação sobre os atos da outra e é formal pois ao agirem os 

policiais que impedem ou previnem o ato criminoso estão no exercício de seu estrito dever 

legal.  
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3.3.2 Ouvidorias de Polícia 

 

O sistema de ouvidorias nas polícias e demais órgãos estatais brasileiros tem sua 

origem vinculada a figura do ombudsman sueco. Surgindo no século XVI, as atribuições e 

relações do ombudsman com os governos e com sociedade passou por transformações ao longo 

do tempo. O importante a destacar é que, contemporaneamente nos regimes democráticos esse 

instituto é considerado um significativo mecanismo de controle externo das atividades estatais 

e da maneira como o governo atua, ou não, a fim de satisfazer o interesse público. De fato, a 

existência de instituições como a do ombudsman, no Brasil essa figura de controle recebeu o 

nome de Ouvidoria, fortalece o controle externo da sociedade sobre as ações governamentais e 

o controle interno interinstitucional, garantindo a efetividade de uma convivência democrática 

(CUNHA, 2009). Acerca da gênese histórica das ouvidorias entre nós Cunha (2009) salienta:  

O sistema de Ouvidorias de Polícia teve como inspiração o instituto do ombudsman, 

criado na Suécia, no século XVI, a fim de atender os interesses da burguesia e proteger 

os direitos individuais que vinham se consolidando frente ao absolutismo monárquico. 

Num primeiro momento, o ombudsman era um “funcionário do rei encarregado de 

exercer o controle da atividade dos juízes”. Com a promulgação da Constituição da 

Suécia, em 1809, o ombudsman ou “delegado parlamentar” passou a exercer a função 

de controle da administração, impondo a observação da lei pelos tribunais e 

funcionários, tendo o poder de processar aqueles que, no “exercício de suas funções, 

cometeram ilegalidades ou tenham negligenciado o cumprimento adequado de seus 

deveres de ofício”. Também por meio desta Constituição ficou instituído o direito de 

petição, no qual qualquer cidadão podia reclamar contra atos de funcionários do rei, 

da administração e dos tribunais. (CUNHA, 2009, p. 194) 

Mais detidamente ao tratar das ouvidorias policiais, Cano (2006) considera que seu 

surgimento está relacionado com as tradicionais deficiências dos controles internos da atividade 

policial, o que teria levado diversos estados brasileiros a “criarem Ouvidorias de Polícia, órgãos 

de controle externo que recebem denúncias e as encaminham às Corregedorias para a sua 

investigação, acompanhando o andamento das mesmas ” (CANO, 2006, p. 07). 

Ao se considerar que as Ouvidorias de Polícia devem apresentar relatórios 

periódicos de suas atividades à sociedade fica evidente que, no que se refere aos casos de abusos 

policiais, o público em geral terá acesso ao andamento das denúncias, garantindo maior 

transparência as apurações de casos que, por vezes, não são tão translúcidas como se exige em 

um regime democrático. Ao sintetizar a forma de atuação das Ouvidorias de Polícia no Brasil, 

Cano (2014) afirma: 

A ouvidoria de polícia é um corpo de controle externo da atividade policial, cujo 

mandato pode ser resumido assim: a) coleta de denúncias dos cidadãos relativas a 

abusos e crimes supostamente cometidos por agentes policiais enquanto se preserva a 
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identidade dos denunciantes; b) acompanhamento das investigações de tais casos 

executadas pelas Corregedorias de Polícia; c) informar a sociedade sobre esses temas. 

(CANO, 2014, p. 16) 

O valor das Ouvidorias de Polícia como instituições com potencial de exercer papel 

significativo nas atividades de controle externo da atividade policial no Brasil é destacado 

também por Cano (2006) que situa sua criação num rol de iniciativas de reformas 

modernizadoras nas Políticas de Segurança Pública nacionais, a instituição efetiva das 

ouvidorias pode representar mais um passo na direção de mudança de paradigma na condução 

da segurança pública no Brasil. Até mesmo o Ministério Público enfrenta problemas de 

precarização estrutural nas atividades de controle da atividade policial. Com as Ouvidorias de 

Polícia não é diferente: 

As Ouvidorias têm como missão receber denúncias de abusos cometidos por policiais, 

garantindo o anonimato do denunciante, se for necessário. As denúncias são 

encaminhadas às Corregedorias (Departamentos de Assuntos Internos) para serem 

investigadas e a Ouvidoria acompanha esta investigação. A instituição pública 

relatório periódico sobre as denúncias recebidas e funciona como elemento de 

mobilização e conscientização sobre o assunto (...) O grau de institucionalização é 

ainda incipiente e o desempenho depende em grande medida da figura do Ouvidor. 

Não é comum contarem as Ouvidorias com um quadro de funcionários ou orçamentos 

próprios, e muitas funcionam nos edifícios das Secretarias de Segurança, contrariando 

sua vocação de manter sigilo; (CANO, 2006, p.142, grifo nosso)  

Comparato (2009) reforça a tese de que as dificuldades com relação ao controle 

interno da atividade policial serviram de fomento para o surgimento das Ouvidorias de Polícia, 

o autor realizou um estudo de mais de uma década analisando o desempenho das ouvidorias 

brasileiras encarregadas de receberem denúncias contra servidores da segurança pública. As 

informações e conclusões trazidas por Comparato (2009), fornecem uma visão geral das 

Ouvidorias de Polícia em todo o Brasil. A princípio, a posição do autor a respeito da importante 

lacuna preenchida pelas ouvidorias é deveras interessante:  

Os agentes policiais são funcionários públicos a serviço do Estado que portam armas 

e que têm acesso a um grau considerável de discricionariedade no seu dia a dia. A 

combinação destas duas características da atividade policial, ao mesmo tempo que 

torna imprescindível o seu controle, faz com que seja muito difícil executá-lo. 

[Comission de Venise, 2007] Diante da dificuldade das instâncias internas de prevenir 

irregularidades, que é devida à recorrente inabilidade da polícia em investigar colegas, 

assistimos nas duas últimas décadas a uma tendência internacional de criar órgãos de 

controle externo das forças policiais, de modo a responder a uma antiga indagação 

dos tribunos romanos: “Quem guarda os guardiões?” . Estes órgãos de controle 

externo estão presentes sobretudo em países de língua inglesa, como os Estados 

Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e o Reino Unido (...) No Brasil eles 

levam o nome de Ouvidorias devido à tradição que este termo adquiriu ao longo da 

história administrativa do país desde os tempos coloniais. (COMPARATO, 2009, p. 

01-02) 
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A primeira Ouvidoria de Polícia brasileira foi criada em 1º de janeiro de 1995, no 

estado de São Paulo, durante a gestão de Mário Covas. No contexto de surgimento das 

Ouvidorias de Polícia brasileiras, a vontade explícita dos governadores foi determinante em 

suas criações. Ainda que pressionados pelos movimentos de defesa dos direitos humanos, os 

chefes dos executivos estaduais instituíam ou não as ouvidorias de polícia de acordo com sua 

convicção (COMPARATO, 2009). Tendo-se por base o ano de 2009, Comparato (2009) relata 

que nos últimos 15 anos, foram criadas 17 ouvidorias de polícia nos estados brasileiros, em 

ordem cronológica de surgimento são as seguintes:  

... São Paulo (SP), Pará (PA), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande 

do Sul (RS), Bahia (BA), Pernambuco (PE), Paraná (PR), Rio Grande do Norte (RN), 

Santa Catarina (SC), Mato Grosso (MT), Goiás (GO), Ceará (CE), Espírito Santo 

(ES), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Amazonas (AM), em ordem de implantação... 
(COMPARATO, 2009, p. 02) 

 

De acordo com o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia (FNOP), até 2014, havia 

no Brasil 22 ouvidorias de polícia, 21 nas unidades federativas e a ouvidoria do Distrito Federal. 

Até outubro de 2014, apenas cinco estados da federação não haviam criado suas ouvidorias: 

Rondônia (RO), Roraima (RR), Mato Grosso do Sul (MS), Piauí (PI) e Sergipe (SE).  

A respeito do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia, este possui, como uma de 

suas atribuições, sistematizar experiências das ouvidorias estaduais de polícia no tocante ao 

controle social sobre a atividade policial definindo padrões mínimos de qualidade dos serviços 

oferecidos pelas ouvidorias estaduais aos cidadãos. Diversamente do Ministério Público, que 

exerce sua função de controle e fiscalização da atividade de modo mais autônomo, contando 

até mesmo com poderes investigativos, as Ouvidorias de Polícia são dotadas de poderes mais 

restritos e funcionam de modo complementar ao papel exercido pelo Ministério Público.  

Uma das maiores virtudes das ouvidorias brasileiras é o fato de, em graus de maior 

ou menor eficiência, envolver a sociedade civil nas atividades de combate aos abusos cometidos 

por agentes da segurança pública, envolvimento fundamental em defesa da cidadania. Isso se 

dá, pois, uma série dessas ouvidorias, além de executar sua função básica de recebimento e 

encaminhamento de denúncias para as instâncias competentes de apuração, ainda realizam a 

publicação de relatórios, promovem o diálogo com a sociedade civil dando origem a orientações 

e recomendações que são encaminhadas às autoridades, se fazem presentes em audiências 

públicas que debatem temas afetos à segurança pública, contribuindo assim para 

conscientização pública acerca da importância da participação de todos os cidadãos na melhoria 

da qualidade dos serviços de segurança pública como um todo, seja denunciando e cobrando as 
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providências cabíveis que cada possível caso de abuso requer, seja sugerindo, opinando e 

fiscalizando correto funcionamento das instituições de segurança pública. No endereço 

eletrônico do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia4 é possível ter a seguinte definição do 

órgão:  

O Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia (FNOP) é um colegiado criado pelo 

Decreto Presidencial de 03 de Maio de 2006 vinculado à Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, e composto pelos Ouvidores e Ouvidoras de 

Segurança Pública ou Defesa Social dos estados brasileiros, ou seja, aquelas 

ouvidorias que realizam o controle social da atividade policial. 

O FNOP propõe medidas para aperfeiçoar o trabalho de operadores de segurança 

pública e defesa social - como os policiais federais, civis, militares, polícia técnico-

científica e bombeiros militares - no que diz respeito à promoção e a proteção dos 

direitos humanos. 

Para tanto, o FNOP desenvolve instrumentos de fiscalização e o acompanhamento de 

denúncias sobre a prática de atos ilegais ou arbitrários por operadores de segurança 

pública ou defesa social; trabalha em favor da autonomia e da independência das 

ouvidorias de polícia em cada estado; e busca estimular a criação de Ouvidorias de 

Segurança Pública ou Defesa Social, nos estados onde ainda não existem. (FÓRUM 

NACIONAL DE OUVIDORES DE POLÍCIA)  

O decreto presidencial mencionado no trecho acima que cria, no âmbito da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, o Fórum Nacional de 

Ouvidores de Polícia, merece menção. Serão pinçados do Decreto Presidencial de 3 de maio de 

2006 dois artigos, o segundo e o terceiro, que trata das atribuições do fórum e estabelece os 

requisitos para que uma pessoa possa ser considerada ouvidora, respectivamente: 

Art.  2º O Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia terá as seguintes atribuições: 

I -  oferecer sugestões voltadas para o aperfeiçoamento institucional dos órgãos 

policiais, no que diz respeito à promoção e à proteção dos direitos humanos; 

II -  criar instrumentos que qualifiquem a fiscalização e o acompanhamento das 

denúncias sobre a prática de atos ilegais ou arbitrários imputados aos operadores de 

segurança pública e defesa social; e 

III - propor medidas de aperfeiçoamento e fortalecimento das ouvidorias de polícia 

autônomas e independentes, em cada Estado. 

Art.  3º O Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia será composto por ouvidores de 

polícia das esferas federal, estadual e do Distrito Federal. 

§ 1º Consideram-se ouvidores de polícia, para os fins deste Decreto, o dirigente de 

órgãos do Poder Executivo, sem qualquer vínculo, presente ou passado, com as 

polícias, encarregados de receber: 

I -  denúncias relativas a atos irregulares, ilegais ou omissões cometidos por agentes; 

e 

II - elogios ou sugestões sobre o funcionamento dos serviços dos órgãos de segurança 

pública e defesa social. (DECRETO PRESIDENCIAL de 3 de maio de 2006)  

A vedação de ‘qualquer vínculo, presente ou passado’ com as corporações policiais 

é a exigência para ser considerado ouvidor de polícia. Comparato (2009) analisou a biografia 

dos ouvidores de polícia no Brasil e chegou a seguinte constatação: “Um dado que salta à vista 

                                                           
4 Disponível em: http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/forum-nacional-de-ouvidores-de-policia-fnop - 

Acesso em: 05 de janeiro de 2017. 
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é o fato de vários ouvidores da polícia terem uma ligação próxima com as corporações policiais: 

são seis delegados, um escrivão, um corregedor e dois coronéis da polícia militar”, 

(COMPARATO, 2009, p. 03). A inferência de que um ouvidor de polícia não deve pertencer 

aos quadros policiais está relacionada com a independência e autonomia que as ouvidorias de 

polícia devem gozar frente as instituições policiais:  

O fato de alguns ouvidores pertencerem à carreira policial depõe contra as ouvidorias 

que eles comandam, pois a necessária independência em relação às polícias, que é um 

pressuposto para o bom funcionamento de uma ouvidoria de polícia, fica 

comprometida, pelo menos aos olhos do público. Já é difícil, aliás, convencer os 

denunciantes de que as ouvidorias não são um órgão a mais na estrutura da polícia, 

quando formalmente elas são subordinadas às secretarias de segurança nos estados. 
(COMPARATO, 2009, p. 04) 

A questão da independência e autonomia das ouvidorias é de extrema relevância, 

pois se relaciona com o que intrinsicamente constitui a função dessas instituições. Caso estejam 

vinculadas administrativa e financeiramente, às estruturas governamentais podem sofrer 

interferências políticas nocivas ao seu funcionamento adequado. E não se pode ignorar a 

questão do anonimato: denunciantes podem alimentar uma certa desconfiança quando 

percebem que esses órgãos de controle externo se localizam fisicamente, em muitos casos, no 

interior de prédios de órgãos contra os quais pesarão as denúncias (COMPARATO, 2009). Um 

bom exemplo de autonomia e independência das ouvidorias é apresentado por Cunha (2009):  

O ombudsman, nos países em que está instituído, é uma instituição independente e 

autônoma, sem qualquer subordinação hierárquica a nenhum dos três poderes do 

Estado. A sua atuação é definida por mandatos fixos, marcados pela imparcialidade e 

integridade do seu Gabinete, ficando garantida a imunidade penal no exercício de suas 

funções, cuja característica é a informalidade, tanto no recebimento das denúncias, 

quanto nas recomendações encaminhadas a fim de que os serviços públicos tornem-

se rápidos e eficientes frente aos procedimentos administrativos e judiciais. Com a 

necessidade de atender à complexidade crescente das atividades do Estado, há a 

descentralização das funções de ombudsman, que, em alguns países, também 

fiscalizam as atividades dos tribunais, dos órgãos fiscais, das Forças Armadas e da 

polícia, além dos assuntos atinentes à administração pública, como transporte, 

educação e saúde. (CUNHA, 2009, p. 194-195) 

 

Esse modelo de ouvidorias seria o ideal no Brasil, sobretudo para as Ouvidorias de 

Polícia que lidam em vários casos com denúncias graves de crimes cometidos por agentes de 

segurança pública. Além da independência e autonomia administrativa e financeira, Comparato 

(2009) faz referência a independência estrutural, sua existência é uma maneira de medir o grau 

de autonomia das ouvidorias de polícia em relação aos governos.  

A independência estrutural é garantida nos estados onde há tempo de mandato 

estipulado para o cargo de ouvidor, sendo vedada sua destituição antes do término do mandato. 

Isso confere maior liberdade para o ouvidor questionar a atuação de agentes estatais no campo 



84 
 

da segurança pública. Entretanto, existe uma ressalva a ser feita, nos estados nos quais o cargo 

de ouvidor é livre nomeação pelo governador, mesmo havendo tempo de mandato estipulado 

nem sempre tal tempo é respeitado, sobretudo nas trocas de governo. No caso de Mato Grosso 

está instituído o tempo de mandato para ouvidor de polícia além de ser um dos poucos estados 

(além de MA, PA, RN e SP) nos quais a sociedade civil participa do processo de nomeação do 

ouvidor de polícia, contudo a decisão final cabe ao governador.  

O propósito básico das Ouvidorias de Polícia é tornar mais transparente as 

atividades policiais, acolher denúncias e fiscalizar a atuação dos agentes membros do aparato 

policial. Dispõem até de poderes para isso, limitados como já frisado, mas garantidos pela 

legislação, por exemplo, as Ouvidorias de Polícia podem requisitar e terão acesso de “qualquer 

órgão público, informações, certidões, cópias de documentos ou volumes de autos relacionados 

às investigações em curso”, (CUNHA, 2009, p. 195). São atributos que permitem a fiscalização 

e o acompanhamento das denúncias, a fim de atender uma das funções das ouvidorias, a de 

garantir o acesso à informação, a qualidade e a transparência dos serviços públicos prestados 

pelos órgãos estatais de segurança. Novamente a questão da independência administrativa vem 

à tona, como fiscalizar com isenção e cobrar providências legais adequadas estando submetido 

aos órgãos ou instituições as quais se pretende executar uma função de controle externo. 

Comparato (2009) apresentou bem a questão: 

... Como, em regra geral, as ouvidorias da polícia são ligadas administrativamente às 

secretarias de segurança pública, há ainda outro problema sério a ser considerado, pois 

além de se comprometer a independência do ouvidor, coloca-se em risco também a 

segurança das informações confiadas à equipe da ouvidoria. Quando as instalações 

materiais da ouvidoria se situam em prédios da secretaria de segurança pública, que 

também cede grande parte do contingente de funcionários para a ouvidoria, não é fácil 

convencer o público de que o devido sigilo da identidade do informante será mantido 

quando solicitado. Faz-se necessário ressaltar que, em muitos casos, para entrar nos 

prédios da secretaria de segurança pública, o visitante é obrigado a se identificar. 

Mesmo que ele solicite fazer uma denúncia anônima, a sua presença nas dependências 

da ouvidoria naquele dia pode muito bem ser registrada na portaria. No primeiro 

endereço da ouvidoria da polícia de São Paulo, por exemplo, na avenida Higienópolis, 

havia um soldado fardado na porta de sentinela e portando uma arma. Não é 

exatamente a recepção mais adequada para alguém que pretende fazer uma denúncia 

contra a polícia. Trata-se, neste caso, de um terceiro tipo de independência, que é 

aquela percebida pelos cidadãos. (COMPARATO, 2009, p. 03) 

Para além da independência estrutural e administrativa surge no texto selecionado 

a citação de ‘um terceiro tipo de independência’, aquela que o cidadão percebe existir ou não 

entre as ouvidorias e as estruturas governamentais que serão alvo das denúncias. Se os 

denunciantes, a qualquer momento perceberem que a instituição a qual pretendem confiar a 

resolução de seu problema é nada mais do uma extensão daquelas que lhe causaram tais 
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problemas, o resultado será desastroso para o bom funcionamento das ouvidorias de polícia e 

para o cidadão novamente tolhido em acesso à cidadania. 

Zaverucha (2008) retoma várias das inquietações até o momento levantadas, ao 

refletir sobre a questão da fundamental independência e autonomia que as Ouvidorias de Polícia 

devem possuir, seja com relação aos meios para seu sustento financeiro, ou no que se refere a 

estabilidade experimentada pelos ouvidores de polícia para se sentirem à vontade na execução 

de suas atribuições: 

A Ouvidoria deve ser um órgão autônomo, no sentido de que seu titular seja escolhido 

por órgão independente do poder fiscalizado. A autonomia precisa ser não apenas 

funcional, mas, também, orçamentária. Deste modo, evita-se que a Ouvidoria possa, 

por exemplo, vir a ser “asfixiada financeiramente” pelo Governador de plantão. Ou 

seja, caso o ouvidor não se comporte de acordo com a vontade do Executivo, ele 

poderia cortar o fluxo financeiro destinado à instituição. Matando-a de inanição.  

Nesta mesma linha de raciocínio, o tempo do mandato do Ouvidor não deveria 

coincidir com o tempo político da permanência do Governador. O calendário político 

ficaria desatrelado do calendário administrativo. Com o objetivo de ficar 

institucionalmente claro que a Ouvidoria é muito mais um órgão de Estado do que de 

governo. Frise-se que, no âmbito estadual, em geral, a Ouvidoria está ligada ao Poder 

Executivo. (ZAVERUCHA, 2008, p. 226)  

Uma outra contribuição desse autor a ser destacada é atinente sua reflexão que 

considera impossível o estudo das Ouvidorias de Polícia sob prisma meramente técnico 

destituído de seu componente ideológico, pois para Zaverucha (2008) é uma questão política. 

Para fundamentar sua posição observa que “o bem coletivo para o qual a Ouvidoria contribui, 

isto é, a segurança pública, nem sempre é desejado igualmente pelas diversas forças sociais, 

pela própria polícia e, mesmo entre os policiais. ”, (ZAVERUCHA, 2008, p. 226). E vai mais 

além ao observar que a conjuntura política na qual as ouvidorias atuam influência fortemente 

no modo como essas instituições funcionam. O que é, em muitos aspectos, preocupante. Um 

caráter de integração, de inter-relacionamento entre as instituições policiais e as Ouvidorias de 

Polícia é proposto pelo autor, o que em sua avaliação traria benefícios para as duas partes: 

Por conseguinte, é fundamental que a Ouvidoria de Polícia tenha uma tríplice face: 1) 

acolher as denúncias dos indivíduos contra os agentes estatais; 2) acolher denúncias 

de policiais contra policiais ou outros agentes estatais; 3) acolher as denúncias de 

policiais contra indivíduos. Agindo assim, acredito que a Ouvidoria será capaz de 

ganhar legitimidade, tanto entre policiais, quanto entre os usuários de seus serviços. 

E mais, como entre as próprias instituições policiais. (ZAVERUCHA, 2008, p. 225) 

Independência e transparência são princípios imprescindíveis para o funcionamento 

das ouvidorias de polícia. Reforça-los é fundamental. Uma das melhores formas de colocar em 

prática o princípio da transparência é a divulgação das atividades das ouvidorias junto à 

sociedade. Relatórios periódicos com ampla divulgação são imperativo nesse sentido. Existe 

ainda o fato de que a maioria das ouvidorias de polícia terem em sua atribuição por força de lei 
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a obrigação de elaborar relatórios de suas atividades que podem ser tornados públicos 

contribuindo para divulgação de seus trabalhos, constituído também um critério de avaliação 

do compromisso das ouvidorias para com a população, bem como do nível de independência 

existente entre as ouvidorias e as secretarias de segurança pública, Comparato (2009).  

No geral, as Ouvidorias de Polícia possuem páginas na internet e poderiam 

aproveitar esses espaços virtuais para divulgar seus relatórios de produtividade, o que forneceria 

grande visibilidade e facilidade de acesso para às pessoas interessadas nas informações neles 

contidas. Já foi destacado que Mato Grosso é um dos nove estados que atualmente possui 

período determinado de mandato para o cargo de ouvidor de polícia e que também ao lado de 

mais quatro unidades federativas é um dos poucos que conta com a participação da sociedade 

civil no processo de nomeação para o cargo. Mais uma vez, Mato Grosso figura como um bom 

exemplo, dessa vez com relação a transparência e prestação de contas com relação às atividades 

de sua ouvidoria, ao lado das ouvidorias de Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, a Ouvidoria de 

Polícia do estado é uma das que publica seus relatórios por meio de seu site institucional. 

A Ouvidoria de Polícia do estado de Mato Grosso foi criada por meio Lei n° 7.286, 

de 23 de maio de 2000, que em seu artigo 1º a define da seguinte maneira “órgão auxiliar do 

Poder Executivo na fiscalização dos serviços e atividades da polícia estadual. ” Ao analisar a 

questão da implantação da Ouvidoria de Polícia do estado de Mato Grosso, Costa (2004) 

destaca o reforço no controle da atividade policial que a implantação de uma ouvidoria de 

polícia no estado pode representar: “O controle externo feito por uma Ouvidoria independente 

seria uma medida adicional que muito contribuiria para diminuir a violência e a arbitrariedade 

dentro das corporações policiais”, (COSTA, 2004, p. 146). Relativamente às forças que atuaram 

em Mato Grosso para que a Ouvidoria de Polícia se concretizasse o autor informa:  

Os maiores defensores da criação de uma Ouvidoria em Mato Grosso são os Centros 

de Defesa dos Direitos Humanos, os movimentos sociais que lutam contra a violência 

em geral e outros ligados à promoção da cidadania. A Ouvidoria poderá ser, ao lado 

das Corregedorias e dos movimentos sociais que lutam contra a violência, mais um 

aliado no controle da violência policial e na promoção da cidadania. (COSTA, 2004, 

p. 147) 

A lei de criação da ouvidoria estadual recebeu alterações posteriores trazidas pela 

Lei estadual de n. 7.885, de 06/01/03. É também de 2003 o início do mandato do primeiro 

ouvidor de polícia do estado de Mato Grosso. Essa incumbência coube a Auremárcio Carvalho, 

docente da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Carvalho 

contava com a experiência de três anos à frente da ouvidoria da UFMT, período de 2000 a 2003, 

quando deixou o cargo de ouvidor da instituição de ensino para se tornar ouvidor geral de 
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polícia estadual. A citação dessa informação é interessante pois evidencia que Mato Grosso 

seguiu a tendência apontada por Comparato (20009) da existência de um intervalo de tempo, 

em muitos casos, entre a lei que institui as ouvidorias estaduais e sua efetiva implementação:  

Ao sistematizar as informações a respeito da criação das ouvidorias de polícia e da 

nomeação dos primeiros ouvidores, constata-se que, na maioria dos casos, há um lapso 

de tempo entre a publicação da lei ou do decreto que deu origem à ouvidoria e a sua 

efetiva instalação, o que só acontece com a nomeação do primeiro ouvidor. Esse 

intervalo de tempo varia de alguns meses a mais de um ano e acontece 

preferencialmente quando a ouvidoria é criada por uma lei, sendo necessário um 

decreto do governador para efetivar a nomeação do ouvidor. (COMPARATO, 2009, 

p. 03) 

 

Uma observação positiva a respeito da implantação da primeira sede da Ouvidoria 

de Polícia do Mato Grosso é que por iniciativa do primeiro ouvidor a ocupar o cargo a sede 

física do órgão deveria se situar fora das dependências da Secretaria de Segurança Pública, o 

que não era corriqueiro em outras unidades federativas. Em uma entrevista concedida e ao 

Diário de Cuiabá em 05/11/2003, por ocasião de sua nomeação, Auremárcio Carvalho afirmou: 

“A ouvidoria não estará dentro de um prédio que faz parte da estrutura da segurança pública. 

Isso facilitará o trabalho”. O ouvidor tinha consciência da importância da ‘neutralidade’ que a 

ouvidoria de polícia deveria passar aos denunciantes.  

A análise de alguns artigos da lei que instituiu a Ouvidoria de Polícia de Mato 

Grosso é bastante elucidativa de suas características gerais. Em seu artigo 2º a Lei estadual n° 

7.286/2000 apresenta as competências da Ouvidoria de Polícia:  

Art. 2 Compete à Ouvidoria da Polícia: 

I - ouvir de qualquer do povo, inclusive de policial civil ou militar ou outro servidor 

público, reclamação contra irregularidade ou abuso de autoridade praticado por 

integrante das Polícias Civil ou Militar, independente do posto ou cargo ocupado; 

II - receber denúncia de ato considerado arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado 

por servidor lotado em órgão integrante da segurança pública; 

III - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as medidas necessárias 

para o saneamento da irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade comprovada; 

IV - propor ao órgão competente a instauração de sindicância, inquérito ou ação para 

apurar a responsabilidade administrativa e civil de agente público e representar junto 

ao Ministério Público, no caso de indício ou suspeita de crime; 

V - propor ao Secretário de Estado de Segurança Pública, ao Comandante-Geral da 

Polícia Militar e ao Diretor-Geral da Polícia Civil as providências que considerar 

necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pelas 

Polícias Civil e Militar; 

VI - promover palestra, pesquisa ou seminário sobre tema relacionado com a atividade 

policial, providenciando a divulgação dos seus resultados; 

VII - manter, nas escolas e academias de polícia, em caráter permanente, cursos sobre 

democracia, direitos humanos e o papel da polícia. 

Parágrafo único A Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade do denunciante ou 

reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará proteção, se for o caso. (LEI n° 7.286, 

de 23 de maio de 2000)  
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O artigo subsequente ao supramencionado regulamenta as atribuições da Ouvidoria 

no desempenho de suas funções. A preocupação com a transparência das atividades realizadas 

pela Ouvidoria surge como ponto central nesse artigo, além da determinação de buscar sua 

capilarização, com a criação de núcleos municipais, e de estabelecer contato com órgãos que 

exerçam função congênere: 

Art. 3 No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria deverá: 

I - manter arquivo atualizado de toda a documentação relativa às denúncias, 

reclamações e sugestões da população; 

II - instalar núcleos da Ouvidoria nos municípios: 

III - manter intercâmbio e celebrar convênio com entidade, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, que exerça atividades congêneres às da Ouvidoria; 

IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades, tornando-o público. (LEI n° 

7.286, de 23 de maio de 2000) 

O artigo 5º esboça a crucial independência estrutural, pois estabelece condições 

bem específicas para destituição do ouvidor titular de seu cargo. Sua redação é a seguinte: “O 

Ouvidor da Polícia somente poderá ser substituído do cargo pelo Conselho Estadual de Defesa 

dos Direitos Humanos, por falta grave incompatível com o exercício de suas atribuições”. Está 

definido quem pode destituir o ouvidor, e em que contexto. O Ouvidor de Polícia de Mato 

Grosso é escolhido pelo governador a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. O requisito essencial exigido para integrar a lista 

tríplice é a militância na defesa dos direitos humanos, após sua nomeação o Ouvidor exercerá 

o cargo por dois anos, podendo haver recondução.  

Já o artigo 7º estabelece prerrogativas para o Ouvidor da Polícia ser capaz de 

desempenhar suas funções, basicamente lhe garante acesso às informações imprescindíveis para 

o exercício eficiente do cargo:  

Art. 7° As autoridades dos órgãos de segurança pública fornecerão ao Ouvidor da 

Polícia, quando solicitados, dados, informações, certidões ou documentos relativos às 

suas atividades, sob pena de responsabilidade. 

§ 1° A solicitação feita pelo Ouvidor da Polícia será atendida no prazo de 10 (dez) 

dias, contados do seu recebimento. 

§ 2° Na impossibilidade de se observar o prazo fixado no parágrafo anterior, a 

autoridade responsável pelo órgão de segurança pública comunicará o fato, por 

escrito, ao Ouvidor da Polícia, até 72 (setenta e duas) horas antes do vencimento do 

prazo, caso em que o Ouvidor poderá prorrogá-lo por, no máximo, 30 (trinta) dias. 
(Lei n° 7.286, de 23 de maio de 2000) 

A Ouvidoria de Polícia de Mato Grosso, a exemplo das outras ouvidorias 

estaduais brasileiras está vinculada administrativamente à estrutura da Secretaria de Segurança 

Pública. A única exceção de acordo com Comparato (2009), é a ouvidoria mineira. O artigo 9º 

da lei de criação da ouvidoria de polícia mato-grossense transparece essa realidade, de 
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vinculação estreita com o poder executivo: “Art. 9° Os servidores da Ouvidoria serão cedidos 

pelo Poder Executivo, mediante requisição do Ouvidor da Polícia. ”  

A página eletrônica da Ouvidoria de Polícia fornece alguns dados que 

contribuem para a elaboração do quadro geral de suas características e funcionamento. Um fato 

a ser destacado é que no site oficial do órgão5 aparece a denominação Ouvidoria Geral de 

Polícia de Mato Grosso, uma das possíveis causas pode estar relacionada ao fato de que tanto a 

Polícia Judiciária Civil como a Polícia Militar do estado de Mato Grosso possuírem ouvidorias 

específicas. Ambas ouvidorias das corporações mencionadas não serão alvo de considerações 

por ser o foco nesse momento no controle externo as ouvidorias da polícia civil e da polícia 

militar estão vinculadas às suas respectivas corregedorias e contam com ouvidores policiais. 

Tal constatação não é nenhum demérito para essas ouvidorias ou sinal de ineficiência, trata-se 

apenas de reconhecer que essas características as colocam em uma função muito mais afeita ao 

controle interno da atividade policial. No sítio eletrônico da ouvidoria existe um link com o 

seguinte questionamento: ‘O que faz a Ouvidoria? ’, a resposta lá apresentada é:  

A Ouvidoria da Polícia tem como atribuições ouvir, encaminhar e acompanhar 

elogios, denúncias, reclamações e representações da população referentes a atos 

arbitrários, desonestos, indecorosos ou que violem os direitos individuais ou coletivos 

praticados por autoridades e agentes policiais, civis e militares. 

Os casos de violação à integridade física (homicídio, tortura e abuso de autoridade) 

têm tratamento prioritário. 

A Ouvidoria de Polícia não tem a atribuição de apurar, mas através do 

acompanhamento, contribui para garantir agilidade e rigor nas apurações. Mantém 

sigilo das denúncias, reclamações e sugestões que recebe, garantindo também o sigilo 

da fonte de informação, assegurando, quando solicitada, a proteção dos denunciantes.  

Também recebe sugestões sobre o funcionamento dos serviços policiais e sugestões 

de servidores civis e militares sobre o funcionamento dos serviços policiais, bem 

como denúncias de atos irregulares praticados na execução desses serviços, inclusive 

por superiores hierárquicos. (Fonte: site da Ouvidoria de Polícia de Mato Grosso) 

 

Em outro link denominado, ‘Relatório de atividades’ é possível ter acesso aos 

relatórios produzidos pelo órgão, onde são encontrados relatórios trimestrais e anuais das 

atividades desenvolvidas pela Ouvidoria de Polícia. O relatório anual mais recente publicado é 

do ano de 2012 e contém informações relativas a demanda da ouvidoria naquele ano. O que 

merece especial atenção para a discussão em curso são os dados estatísticos acerca dos motivos 

pelos quais a Ouvidoria de Polícia foi acionada, e obviamente quais foram os encaminhamentos 

e respostas dados às denúncias dos cidadãos. As sugestões elaboradas pela Ouvidoria para o 

                                                           
5 Disponível em: www.seguranca.mt.gov.br/ouvidoria.php. Acesso em: 10/01/2017. 
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governo e para a sociedade também são interessantes. Com relação aos casos denunciados 

segundo o relatório:  

 

Durante o ano 2012, a ouvidoria fez atendimento de 878 pessoas. São 878 pessoas que 

acionaram a ouvidoria de polícia para diversas questões relacionadas às suas 

dificuldades de ter um bom serviço do Estado. Deste total, em 2 de janeiro de 2013, 

56 das queixas não estavam concluídos. As demais, isto é, 812, estavam concluídas e 

as pessoas reclamantes informados sobre procedimentos e conclusão dos processos. 

Em relação aos procedimentos, a Ouvidoria faz a primeira análise e verifica 

mensagem, conteúdo, faz checagem prévia do texto e contato com os denunciantes. 

Caso for possível uma mediação dos conflitos, então a ouvidoria faz o procedimento. 

As outras denúncias e reclamações são encaminhadas aos órgãos responsáveis pela 

apuração das denúncias e reclamações, ou seja, Corregedorias das Polícias ou 

Ministério Público.  
As 56 denúncias e reclamações em aberto estão em tramitação no sistema da 

Ouvidoria Geral do Estado, sob investigação. Todas estão com procedimento de 

investigação ou aguardando informações complementares. (RELATÓRIO 

GERENCIAL DA OUVIDORIA GERAL DE POLÍCIA DE MATO GROSSO/2012, 

p. 08)  

Serão pinçadas algumas das causas de denúncias a fim de elucidar as condutas ou 

omissões consideradas mais lesivas aos direitos dos cidadãos. O enfoque recairá nas denúncias 

que envolvam a atuação das policias civil e militar em serviço. E realmente tais denúncias 

superam numericamente as demais, juntas somam 44,22% dos casos, sem contar casos esparsos 

nos quais policiais civis ou militares são citados em denúncias de ameaça, coação e perseguição 

pessoal, mas fora de serviço. Para ilustrar:  

Abordagem da Polícia Militar - 275 casos (31,32%) 

As queixas se referem à abordagem que a polícia militar fez, em 2012. As pessoas 

queixosas denunciam que a PM, nestes casos, estaria tratando pessoas com agressões, 

violência física e psicológica. Pessoas já algemadas e sob controle teriam apanhado 

com socos e pontapés. Revistas íntimas estariam sendo feitas com violência e não por 

pessoas do mesmo sexo. São denunciados, ajuste de contas, pessoas privilegiadas com 

conduta policial, abuso de autoridade, de poder, arbitrariedade. (RELATÓRIO 

GERENCIAL DA OUVIDORIA GERAL DE POLÍCIA DE MATO GROSSO/2012, 

p. 11) 

Com relação a Polícia Judiciária Civil, a maior parte das reclamações desse período 

foram relativas a insatisfação com o atendimento que a população recebe nas delegacias. 

Também surgem queixas de violência policial e de inércia de autoridades policias em apurar 

determinados casos narrados em boletins de ocorrência já registrados:  

Atendimento delegacia – 114 casos (12,9%) 

São pessoas que reclamaram do atendimento nas delegacias. 

Abordagem da PJC – 6 casos 

As denúncias são de pessoas que foram abordados por policias civis em casa, 

confundidos com suspeitos de roubos/furtos, sendo que elas não têm nada a ver com 

os fatos. Outras pessoas relataram que foram levados para o fundo da cadeia e 

apanharam para dizer “quem é o chefe. ” 

Demora processual - Delegado não ouve depoimento - 16 casos (1,82%) 
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Pessoas denunciam que foram prejudicadas com atividade policial ou de terceiros, 

fizeram B.O., insistiram para que seja aberto inquérito, mas delegados não as ouve. 

Todos os 16 casos são do interior do estado. (RELATÓRIO GERENCIAL DA 

OUVIDORIA GERAL DE POLÍCIA DE MATO GROSSO/2012, p. 11-12) 

Existem também denúncias de tortura. O relatório não especifica membros de qual 

das duas corporações foram acusados, ou se das duas, contudo o número de denúncias desse 

grave delito não é muito expressivo apesar de que segundo o relatório naquele ano uma pessoa 

faleceu em decorrência dessa prática hedionda, e os acusados são policiais. Foram 3 casos, o 

relatório limita-se a esclarecer que: “Nos casos de tortura, um foi seguido de morte do torturado, 

foram investigados, com inquérito concluído pelo delegado responsável e a denúncia oferecida 

ao Ministério Público”, (RELATÓRIO GERENCIAL DA OUVIDORIA GERAL DE 

POLÍCIA DE MATO GROSSO/2012, p. 12).  

Outro ponto que surge com frequência e que também não está especificado por 

corporação, é com relação ao registro de boletins de ocorrência, já que tanto a polícia civil como 

a militar exercem essa função. O relatório aponta:  

Boletim de Ocorrência – 45 casos (5,12%) 

As principais reclamações sobre o B.O., são: 1. Descrição confusa da situação; 2. 

Quem faz a denúncia aparece como culpado; 3. O agente ajuda formalizar o texto, 

dizendo: “fala mais isso e mais aquilo, isso vai lhe ajudar depois. ” 4. Agente insiste 

e induz o denunciante a desistir da denúncia. (RELATÓRIO GERENCIAL DA 

OUVIDORIA GERAL DE POLÍCIA DE MATO GROSSO/2012, p. 13) 

Uma constatação inusitada pode ser feita, a Ouvidoria de Polícia funcionou como 

uma válvula de escape para reclamações de pessoas desesperadas por ajuda da polícia. Inusitada 

porque a Ouvidoria não é, do ponto de vista legal, o canal mais adequado para esse tipo de 

demanda, mesmo assim providências foram tomadas de acordo com o relatório: 

Segurança Pública (assaltos, roubos, furtos/sentimento de insegurança) - 235 

casos (26,7%) 

São reclamações e ou pedidos de socorro por moradores em diferentes regiões de 

constantes assaltos ou outros atos que deixam a população com grande sentimento de 

insegurança. Todos os casos foram encaminhados e solicitados maior atenção e 

cuidado (sic) por parte da polícia. (RELATÓRIO GERENCIAL DA OUVIDORIA 

GERAL DE POLÍCIA DE MATO GROSSO/2012, p. 12) 

Enfim, outras situações poderiam ser destacas, contudo, o intuito de atingir uma 

visão geral das demandas que chegam a ouvidoria em nosso estado já foi atingido. A derradeira 

ressalva vai para o fato de que, em suas competências, o texto de instituição da Ouvidoria de 

Polícia de Mato Grosso deixa claro que os policias também podem realizar denúncias caso 

percebam violações em seus direitos. Nenhuma denúncia desse tipo foi realizada naquele 

período. O único caso em que uma das instituições policiais se serviu da Ouvidoria para ajustar 

questões internas foi com relação a denúncias de fraudes no concurso para o Curso de Formação 
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de Oficiais da Polícia Militar (CFO): “Dois casos de aspirantes na CFO, que haviam fraudado 

o teste teórico, passaram e já estavam na cursando. Foi feito inquérito, a fraude foi reconhecida. 

Os dois foram excluídos e respondem processo no judiciário. ”, (RELATÓRIO GERENCIAL 

DA OUVIDORIA GERAL DE POLÍCIA DE MATO GROSSO/2012, p. 13).  

Estão disponibilizados folders6 de caráter informativo que apresentam de maneira 

clara e sucinta as funções da ouvidoria e o seu modo de funcionamento. Num desses folhetos 

novamente surge a imagem da ouvidoria de polícia como um órgão de apoio à polícia e ao 

cidadão. Lá encontra-se a questão: “A ouvidoria só fala mal da polícia? ”. Respondida assim; 

“A Ouvidoria é parceira das Polícias. Ela ajuda a Polícia a aperfeiçoar seus serviços, apontando 

suas falhas”, e frisa que a Ouvidoria ajuda as instituições policiais, oferecendo sugestões para 

que os serviços prestados sejam melhores e mais eficientes. Robustecendo essa ideia de que o 

papel das ouvidorias de polícia não necessariamente irá rivalizar sua relação com os membros 

das corporações policiais uma outra questão é posta e respondida no folder: 

POLICIAL TAMBÉM PODE PROCURAR A OUVIDORIA? 

Policiais também têm direitos! 

Quando sofrem violência nas instituições, os policiais também podem - e devem – 

procurar a Ouvidoria. 

A Ouvidoria também existe para proteger os policiais respeitadores da lei e que 

trabalham por uma polícia melhor. (Fonte: site da Ouvidoria de Polícia de Mato 

Grosso) 

A mensagem passada pelo informativo transparece que a função primordial da 

ouvidoria é a de atender as necessidades daqueles que tiveram seus direitos desrespeitados por 

ação ou omissão dos órgãos de segurança pública. E deixa nítida também a impressão de que 

as ouvidorias de polícia são parceiras das instituições policiais. Ora, se a ouvidoria for capaz de 

contribuir para a punição e afastamento de membros das corporações policiais que com suas 

condutas prestam um desserviço à sociedade e a imagem da corporação não há motivos para 

que a relação seja outra, além da de parceria e respeito mútuo: 

Em bom português, Ouvidoria não se faz contra as instituições policiais e os policiais, 

mas com as polícias e os policiais, além de outros órgãos do Governo e da sociedade 

civil. Assim, os policiais são capazes de perceber a Ouvidoria como instituição aliada 

quando a percebem empenhada não apenas em condenar, mas em compreender e 

trabalhar junto com eles para a solução dos problemas. (ZAVERUCHA, 2008, p. 225-

226) 

 

Informações relativas à garantia do sigilo, do anonimato, das formas como entrar 

em contato com a Ouvidoria de Polícia também se fazem presentes, bem como uma lista das 

condutas que são passíveis de denúncia. Sobre esse rol de comportamentos inaceitáveis, que o 

                                                           
6 Disponível em: www.seguranca.mt.gov.br/ouvidoria.php?IDCategoria=1276. Acesso em: 12/01/2017. 
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folder intitula de ‘ações ilegais de policiais’ se encontram listados: a cobrança por serviços 

prestados; a solicitação de dinheiro para deixar de registrar determinada ocorrência ou multa; 

descaso ao atender a população nas delegacias ou em ocorrências nas quais a presença da polícia 

foi requisitada; maltratar, ofender ou humilhar as pessoas; o uso desnecessário da força; tortura 

de custodiados ou suspeitos. A lista em destaque não deixa de ser uma expectativa do próprio 

órgão da natureza, em geral, das denúncias que estatisticamente costuma receber. 

 

 3.4 Controle social da atividade policial: Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública, grupos de defesa dos direitos humanos e a sociedade civil organizada 

 

O hermetismo que as intuições de Segurança Pública apresentam com relação a 

qualquer possibilidade de abertura, por mínima que seja, para que elementos estranhos ao seu 

campo participem ou controlem as ações dos órgãos que devem prestar o serviço de segurança 

ao público. Está evidente também que essa é uma postura incompatível com os valores da 

democracia em vigor. Nesse sentido a sociedade civil organizada cada vez mais vem buscando 

ocupar seu lugar de direito no tocante à participação e controle das atividades desenvolvidas 

pelas corporações policiais. 

Pode-se retomar nesse momento o conceito de accountability, o mais trivial que se 

deve exigir das instituições policiais é que prestem conta do serviço que lhes compete realizar. 

Um serviço público, pago por meio da tributação dos contribuintes que devem, portanto, ser 

atendidos dignamente:   

A accountability perante a comunidade também está ligada à perspectiva da atividade 

policial como um serviço público, do qual deve-se prestar contas perante o cliente do 

serviço. A necessidade de estabelecer o controle social da atividade policial pode ser 

deduzida do disposto no art. 3º, V, da Lei n. 12.527/2011. Para que haja tal controle 

social, o pressuposto necessário é que a gestão policial seja transparente, através do 

estabelecimento das políticas públicas com metas relativamente objetivas, e um 

efetivo monitoramento transparente de avaliação do alcance de metas. Obviamente, a 

marketização da atividade policial pode ser eficiente para reduzir alguns gargalos de 

ineficiência sistêmica, mas também pode produzir outros efeitos maléficos como a 

própria degeneração da qualidade do relacionamento entre a Polícia e a comunidade, 

não sendo possível reconduzir toda a atividade policial a medições simplistas de 

aumento de número de prisões ou de crimes solucionados, em detrimento de outras 

atividades de solução de problemas mais complexas e também não mensuráveis 

quantitativamente, ou ainda favorecendo a investigação de crimes mais simples em 

detrimento dos crimes mais complexos, nos quais é mais difícil demonstrar um 

resultado “positivo.” (ÁVILA, 2014, p. 390) 

A atividade policial configura-se de fato como um serviço público de primeira 

necessidade. Sua oferta pelo Estado em condições adequadas geraria sensação de segurança, 

paz pública, ordem pública se preferir. Sua precariedade, por outro lado, é fonte de insegurança. 
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E se além da inquietação com relação a se tornar vítima de um criminoso se somar a de ser 

vítima de um crime cometido por aqueles que deveriam evitá-lo. É impensável, numa 

perspectiva democrática, buscar fornecer um serviço aos cidadãos sem previamente consultá-

los acerca de suas necessidades, do que desejam, como desejam, entre outras considerações. A 

visão de que quando se trata de assuntos da segurança pública, somente os especialistas, as 

autoridades possuem a prerrogativa de tomar decisões é anacrônica e antidemocrática.  

Está estabelecido que qualquer forma de controle da atividade policial que não for 

realizado pelas próprias corporações é do tipo externo. Mas surge o questionamento com 

relação ao fato do controle social sobre a atividade policial ser externo formal ou informal. 

Bueno (2003), aborda essa questão e coloca esse tipo de controle numa espécie de limbo nesse 

quesito:   

O controle externo da atividade policial é aquele executado por órgãos externos às 

corporações, como é o caso do Ministério Público, do Legislativo e do Judiciário, mas 

também inclui o controle realizado pela sociedade. Os Conselhos Comunitários de 

Segurança, por exemplo, constituem mecanismo de controle externo das polícias 

realizado pela sociedade civil e situado entre o controle formal e informal. Tem como 

objetivo representar a sociedade na interlocução com as polícias, permitindo uma ação 

mais preventiva do que dos demais mecanismos de controle, que obedecem à lógica 

reativa. No entanto, a eficácia de sua atuação é variada e relaciona-se com a 

dificuldade de incluir determinados temas na agenda das políticas públicas de 

segurança, marcadamente de viés top down; com a dificuldade de incluir nestas 

esferas de participação os grupos com relação mais conflituosa com as polícias; a 

interferência de interesses partidários e o monopólio de determinados grupos no 

funcionamento dos conselhos. (BUENO, 2013, p. 08) 

Os Conselhos Comunitários de Segurança que podem funcionar como mecanismos 

de controle externo da atividade policial por sua finalidade de representar os anseios da 

sociedade frente aos órgãos de segurança pública, mas como qualquer órgão deliberativo 

formado por membros com interesses ora comuns, ora distintos. Tais conselhos possuem uma 

política interna que pode influenciar sobremaneira nas atividades que desempenham, incluindo 

as de exigir accountability das instituições policiais.  

Cabe destacar que do conceito de accountability é possível extrair três dimensões a 

da informação, da justificação e da punição, dimensões que fornecem suporte para o 

cumprimento da lei e deixam clara a intenção de submissão ao interesse público por parte dos 

agentes governamentais. Os agentes públicos têm o dever de informar ao público em geral a 

respeito de seus atos, têm a obrigação de explicar (justificar) suas ações de modo transparente 

à sociedade e indubitavelmente devem sofrer as sanções decorrentes de possíveis desvios de 

conduta, (ARAUJO, 2008). 
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Na vigência do paradigma democrático nenhuma atividade desenvolvida por 

agentes públicos deve estar fora da possibilidade de avaliação acerca de sua utilidade para a 

coletividade e de sua legalidade. A atividade policial, devido a questões que remontam a gênese 

e trajetória histórica das instituições policiais no Brasil, apresenta maior resistência ao controle 

por parte da sociedade. Os órgãos de segurança pública, no geral, tendem a interpretar 

erroneamente o fato da sociedade civil organizada demandar maior participação na elaboração 

de suas estratégias de ação como uma intromissão externa inaceitável, ilegítima e dispensável. 

A legitimidade que a sociedade possui, em uma ordem democrática de direito, para participar 

da elaboração de políticas de segurança pública é um atributo abundante na legislação. 

Pressupor que é ilegítima ou dispensável a participação da sociedade na elaboração de planos 

de ação que afetarão diretamente seu modo de vida é algo arbitrário, contrário a qualquer 

possibilidade de uma convivência democrática entre instituições governamentais e população.  

Porto & Trindade (2011, p. 345), ao refletirem sobre a relação entre sociedade e 

polícia afirmam: “Nos estudos que buscaram entender os padrões de relacionamento entre a 

polícia e a sociedade, dois temas têm sido destacados: as formas de reforçar os vínculos entre a 

polícia e a comunidade e a necessidade de controlar a atividade das polícias”. Os temas 

destacados possibilitam conjecturar que essa relação polícia/sociedade carece ainda dos 

pressupostos de accountability já destacados.  

No Estado de Direito a atividade policial, que deve fornecer a segurança pública, é 

essencial. Contudo, suas singularidades fazem dela uma atividade que exige um controle 

permanente e eficaz, sob o risco de seu descontrole afetar o correto funcionamento da ordem 

democrática. E no que se refere não apenas ao controle posterior das atividades policiais, mas 

também à participação da sociedade na formulação de políticas de segurança pública o desafio 

é ainda maior. Entretanto, o controle sobre uma determinada atividade estatal não está 

relacionado apenas ao fato de poder exigir apurações e sanções com base em fatos pretéritos, é 

também a viabilidade de propor ativamente as ações que serão realizadas, participar da 

formulação das políticas públicas que serão implementadas: 

... a accountability da atividade policial, sob o paradigma democrático, deve abranger 

as seguintes características: equidade (distribuição equitativa da atividade policial por 

áreas e pessoas, sem discriminações); prestação de serviços adequados às 

necessidades locais, predisposição em responder aos questionamentos dos órgãos de 

controle externo, distribuição da possibilidade de fiscalização da Polícia a várias 

instituições, dever de informação ativo da Polícia sobre suas atividades, demissão dos 

policiais incompetentes e corruptos, reparação dos desvios policiais, abertura da 

possibilidade de participação para a formação das políticas de segurança pública ao 

maior número possível de pessoas ou grupos sociais (dentro do paradigma de respeito 

aos direitos fundamentais). (ÁVILA, 2014, p. 391) 



96 
 

A existência de uma relação de mão dupla entre as instituições governamentais e os 

cidadãos para prestação de contas, propositura de ações, participação na elaboração dos planos 

de ação é uma realidade praticamente inexistente no Brasil, sobretudo nas políticas de segurança 

pública. As razões para isso, vinculam-se a um legado de autoritarismo ainda não plenamente 

superado, a uma acanhada e principiante ordem democrática entre nós. Ou seja, no Brasil muito 

ainda precisa ser feito no sentido de efetivar a accountability por parte dos órgãos 

governamentais. Afinal, o Estado Democrático de Direito não se efetiva somente com a 

existência de normas legais é necessário o exercício pleno da cidadania para que isso ocorra a 

legislação vigente deve ser aplicada pelas instituições estatais. Caso o próprio aparato 

institucional do Estado ignore os critérios estabelecidos na Constituição Federal de 1988 para 

o estabelecimento do Estado de Direito haverá uma cidadania apenas formal, e não de fato, a 

esse respeito, Araujo (2008) assevera: 

Assim, a prática de accountability não ocorre em um contexto de autoritarismo, uma 

vez que, neste, a censura está sempre presente e os abusos e arbitrariedades são 

tolerados e praticados pelo Estado. A accountability está relacionada à participação, 

transparência, prestação de contas, responsabilização, ajuste de conduta, etc. Quando 

buscamos esses requisitos na América Latina, particularmente no Brasil, deparamos 

com uma democracia “sem cidadania” e uma accountability tímida. Isso equivale a 

dizer que a consolidação da democracia, nos países latino-americanos, implica 

vigência da cidadania política, ampliação da cidadania civil e prática de 

accountability, que está intimamente ligada à responsabilidade, à transparência e ao 

controle. 

Nesse contexto, a responsabilização depende da participação do cidadão, de 

mecanismos institucionais fortes que viabilizem o controle sobre as ações dos órgãos 

governamentais e do próprio governo. (ARAUJO, 2008, p. 18, grifo nosso) 

A democratização do aparato estatal destinado a fornecer segurança pública é 

imprescindível. Nada justifica que, na vigência do Estado Democrático de Direito as 

instituições policiais não sujeitem o controle de suas atividades ao crivo dos cidadãos que são 

os destinatários finais dos efeitos positivos ou negativos que advindos de suas ações. O Brasil 

tem um longo caminho a trilhar nesse quesito. A legislação que prevê participação popular em 

quaisquer atividades governamentais existe, assim como a legislação que garante a 

transparência das ações dos governos, contudo sua aplicabilidade ainda é parca e insuficiente 

para que se possa considerar que exista instituições policiais brasileiras verdadeiramente 

democráticas, na acepção plena do termo.  

A democratização das instituições de segurança pública é uma meta a ser almejada 

e atingida a fim de que o Estado Democrático de Direito brasileiro passe de uma mera 

formalidade legal para uma realidade objetiva, palpável garantidora, da participação, da 

prestação de contas à sociedade, do respeito aos diretos fundamentais, enfim da cidadania. 
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Acerca de como deve ser o comportamento esperado de instituições policiais compromissadas 

com o ideário democrático Comparato (2005) afirma: 

Uma instituição policial democrática deve prestar conta a vários atores, que podem 

ser o governador o secretário de segurança pública, o legislativo, o judiciário, o 

ministério público, os cidadãos que buscam sua ajuda e a sociedade como um todo 

através da imprensa e de organizações da sociedade civil. (COMPARATO, 2005, p. 

197) 

Um dos valores fundamentais do Estado de Direito, está sintetizado no trecho 

anterior em destaque, quem detém o poder ou uma prerrogativa qualquer para agir podendo 

atingir liberdades fundamentais dos cidadãos, somente é possuidor desse poder e prerrogativas 

porque isso lhe foi outorgado, por aqueles de quem o poder emana, o povo. E tal fundamento 

está expresso logo no primeiro artigo da Carta Magna brasileira, que ressalva ainda que o povo 

deve exercer o poder do qual é o titular por meio de representantes eleitos ou diretamente de 

acordo com o que prevê a lei. Bem, os ocupantes de cargos nos quadros dos órgãos de segurança 

pública estão de posse de determinadas prerrogativas, são portadores de poderes, mas não são 

seus titulares, pois somente lhes foram confiados para que desenvolvam seu trabalho, de 

assegurar a lei, de proteger a vida e a integridade física dos cidadãos, a propriedade privada e a 

pública, restabelecer a ordem.  

Logicamente, os agentes de segurança pública têm o dever de prestar contas do que 

está sendo feito com as permissões sui generis das quais são portadores, de acordo com a 

legislação. Um dos pressupostos básicos da accountability é que o exercício de poderes públicos 

está atrelado à responsabilidade de prestar contas das ações práticas decorrentes desse poder. 

Ser transparente, prestar contas, estar aberto à críticas e sugestões são medidas que melhorariam 

a confiabilidade das instituições policiais perante a sociedade. Dessa forma, ações dos agentes 

de segurança pública contariam com a legitimidade não apenas no sentido formal, de estarem 

nos limites da legalidade, mas a legitimidade conferida pelos cidadãos ao reconhecerem no 

trabalho das polícias o esforço para realmente prestar um bom serviço de segurança, a 

predisposição de sujeitar suas atividades a avaliação permanente da sociedade, atitudes que 

conferirão às instituições policiais uma credibilidade incontestável. Somente assim poderia se 

afirmar que o processo de democratização dessas instituições está em curso e se fortalecendo. 

O contrário disso é o que existe atualmente uma desconfiança misturada a uma descrença e até 

mesmo uma certa fobia no que se refere à como atuam as polícias brasileiras. Em outras 

palavras, não é possível que a atividade policial seja satisfatória e produtiva se em seu bojo não 

estiver inclusa a participação e o controle social sobre a mesma, ingredientes sem os quais é 

impossível se cogitar que os cidadãos irão conferir legitimidade aos atos dos agentes de 
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segurança pública, pois é incabível confiar naquilo que não se submete ao controle da 

sociedade, ainda mais em uma democracia. Se determinadas instituições não são transparentes 

o suficiente para que suas ações possam ser avaliadas, se são fechadas à participação popular, 

se recusam a prestar contas à população por um serviço público que prestam, tais instituições 

estão fadadas ao descrédito e a desconfiança generalizada. E não desempenharão suas funções 

adequadamente, pois há diferenças significativas para uma atividade como a policial caso ela 

seja desenvolvida com ou sem a ajuda da sociedade, e as polícias contarão cada vez com a 

colaboração social à medida em que sua credibilidade aumentar entre os cidadãos: 

Obviamente, a cooperação comunitária é essencial na atividade policial, mas tal 

cooperação existe apenas quando há confiança e aceitação da legitimidade da 

intervenção policial, e isso está intimamente ligado com os mecanismos de 

accountability da atividade policial perante a comunidade local. Se a sociedade 

concedeu um mandato à Polícia para exercer a atividade de segurança pública, então 

a Polícia deve prestar contas do exercício concreto desse mandato à sociedade que o 

concedeu. (ÁVILA, 2014, p. 389) 

Prestação de contas de sua atuação concreta em função do mandato, recebido da 

sociedade, de exercer a atividade de segurança pública, tão óbvia quanto difícil de ser 

implementada tal afirmação.  

O controle sobre um dos aspectos mais danosos que podem surgir na ação de 

agentes de segurança pública, a violência policial é resultado das conquistas da sociedade civil, 

que possui legitimidade para pressionar as instituições policiais e os mecanismos de controle 

internos e externos formais para combater ilegalidades no uso da força por parte de policiais 

(COSTA, 2004). A existência de um Estado Democrático de Direito em si é a resultante de 

conquistas efetivadas mediante muitos enfrentamentos com forças autoritárias e centralizadoras 

de poder que dominavam o cenário político, econômico e social nas duas décadas de duração 

do regime ditatorial militar brasileiro. A promulgação da Constituição de 1988 e os direitos e 

garantias nela previstos não são suficientes para oferecer a certeza de que os brasileiros a partir 

de então terão sua cidadania assegurada. A democracia é uma conquista e uma construção 

cotidiana, práticas democráticas podem até estar previstas nas leis, mas só se efetivarão quando 

as condições para sua vivência estiverem presentes. Condições que precisam ser construídas, 

criadas, engendradas no cotidiano das pessoas, e são os cidadãos os atores principais dessa 

elaboração de fatores condicionantes para a implementação da democracia. O ponto central 

desse raciocínio é que não é produtivo nem pertinente esperar que a democratização das 

instituições de segurança pública se dará sem que haja uma intensa demanda para que isso 

ocorra:   
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O controle da violência policial passa pelas conquistas da sociedade civil, no sentido 

de impedir que a violência ilegítima permaneça no ofício de polícia. Nesse sentido, a 

participação das organizações que lutam pela promoção dos direitos humanos e da 

cidadania constitui uma forma de pressão legítima e necessária. Na busca da 

construção de uma segurança e de uma polícia cidadã, as formas de controle social 

interno, realizado pelas Corregedorias e Ouvidorias, e externo, com a participação da 

sociedade civil, são fundamentais. (COSTA, 2004, p.07-08)  

A legitimidade que a sociedade possui é inigualável, em uma ordem democrática, 

para exigir que em suas ações as instituições governamentais limitem-se a atuar dentro da 

legalidade. Sem excessos, abusos e arbitrariedades por parte de agentes estatais que violem os 

direitos dos cidadãos. Por outro lado, Araujo (2008) analisa que o fator predominante da 

permanência de práticas antidemocráticas nas instituições brasileiras é um legado deixado pelo 

regime autoritário associado à resistência das corporações ao controle democrático, nos casos 

das polícias. E ainda ressalta que não ocorreu um aumento substancioso nos esforços da 

sociedade em coibir atos ilegais de agentes de segurança pública, sendo que por vezes ocorre 

apoio público aos atos arbitrários e violentos praticados por agentes estatais de segurança. O 

apoio de uma parcela da sociedade dado a ações arbitrárias, violentas, ilegais praticadas por 

agentes de segurança pública é uma demonstração desse profundo enraizamento no 

inconsciente coletivo social brasileiro de que a violência praticada pelos detentores do poder 

não é passível de contestação.  

Muitos pensam que reclamar, denunciar não vai fazer diferença, pois a polícia age 

dessa forma mesmo, sempre agiu e sempre vai agir. E muitas pessoas avaliam de maneira 

negativa aqueles que oferecem denúncias, cobram explicações, afinal tais atitudes estão 

deixando todos em perigo já que contestar a atuação das polícias seria ajudar a fortalecer os 

criminosos, os policiais ficariam de mãos atadas, cada vez mais incapazes de fazer seu trabalho. 

Mas tudo muda de figura quando a violência policial atinge os círculos de amizade ou 

familiares, e se é praticada contra aqueles que não são considerados seus alvos desejáveis. Esse 

é um dos problemas da existência de uma polícia potencialmente violadora de direitos, até 

mesmo os que apoiam suas práticas arbitrárias invariavelmente se tornarão vítimas delas. Afinal 

se os procedimentos abusivos e violentos são praticamente parte do procedimento operacional 

padrão dessas corporações a distinção entre criminosos e não criminosos uma hora ou outra vai 

falhar. Pessoas que não cometeram delitos e que provavelmente nunca irão delinquir correm o 

risco de se tornarem vítimas de violência policial. A esse respeito Costa (2004) salienta: 

A ação do policial vem, muitas vezes, respaldada pelo senso comum existente na 

sociedade que entende que o bandido deve ser tratado como uma pessoa sem direitos. 

A “pena de Talião” e a vingança são formas ainda muito bem aceitas pela sociedade 

para fazer “justiça” ou combater as injustiças. Na percepção de muitos policiais, a 

sociedade fica contente, “aliviada”, quando tem notícia que um bandido foi morto em 
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confronto com a Polícia ou encontra-se em algum presídio. Isso em parte é verdadeiro; 

no conjunto, parte da opinião pública se sente vingada quando “o mal” é derrotado 

pelo bem, mas quando essa violência se volta contra alguém da família ou muito 

próximo dela, ou quando as pessoas se identificam com a vítima, elas passam a 

encontrar uma série de justificativas para condenar a atuação policial que acabou 

resultando em excesso de poder. A aprovação da ação policial, ou não, está muito 

associada ao perfil daquele que sofreu a violência. Se a vida pregressa da pessoa 

estiver marcada por várias passagens pela polícia, ou se era uma pessoa viciada em 

drogas, estuprador, ladrão ou assassino, normalmente a opinião pública apoia o 

policial. No entanto, quando essa violência, cometida pelos agentes do Estado, for 

praticada contra pessoas indefesas, inocentes, ou for desproporcional à ameaça que o 

agressor apresentava naquele momento, há uma tendência da opinião pública em 

considerar arbitrária e violenta a ação do policial, principalmente quando impetrada 

contra pessoas da classe média ou da elite. (COSTA, 2004, p.65-66) 

A constatação de que membros da sociedade fornecem aprovação a 

comportamentos arbitrários só foi ressaltada porque se está tratando do controle social sobre a 

atividade policial, e essa é uma ambiguidade que merece atenção, enquanto há grupos de defesa 

dos direitos humanos, associações de vítimas, conselhos de segurança, enfim toda uma parcela 

da sociedade civil organizada empenhada aumentar o controle e a fiscalização sobre as 

atividades policiais existe também uma outra parcela dessa mesma sociedade que não 

necessariamente considera condenáveis as ilegalidades cometidas por agentes de segurança 

pública, dentro de certos contextos. Infere-se, portanto, que tais parcelas da sociedade têm 

concepções distintas acerca de como deve ser exercido o controle social sobre a atividade 

policial. Outro ponto importante, é a seletividade que permeia a aceitação da violência policial, 

que só encontra respaldo social quando praticada contra aqueles que são considerados 

merecedores de tal punição extrajudicial. Ou seja, a posição daquelas pessoas que apoiam 

condutas arbitrárias é casuística, tais ações somente serão válidas desde que eles mesmos, seus 

pares e simpatizantes não sejam as vítimas dos abusos e excessos.  

A existência de práticas arbitrárias e violentas não é interessante nem para seus 

autores, nem para aqueles que se acham beneficiados por elas, muito menos para as vítimas, 

todos perdem a curto ou longo prazo. A democracia de fato fica cada vez mais distantes se o 

próprio Estado não efetiva a democratização de suas instituições, se a sociedade, a maior 

interessada na implementação de uma ordem democrática real, possui ainda uma tênue 

organização com parco poder de pressão sobre os governos e instituições, frente ao potencial 

poder que detém. Mas o caminho é esse, organizar-se socialmente, exigir participação, 

transparência, prestação de contas, apuração e punição para atos ilegais de agentes estatais, se 

for o caso. 

Costa (2004) demarca temporalmente o surgimento instrumentos de controle social 

sobre a atividade policial em Mato Grosso:  
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Devido ao aumento da violência difusa e policial nas duas últimas décadas, surgiram 

várias ações que partiram dos movimentos sociais e da sociedade civil contra essas 

violências, solicitando das autoridades a repressão, punição dos responsáveis por atos 

de arbitrariedades e o respeito ao Estado de Direito. Essas ações e lutas partiram, no 

início da década de 80, dos Centros de Defesa dos Direitos Humanos ligados, 

principalmente, à Igreja Católica e outros movimentos ecumênicos. Entre eles, 

destacam-se: o Centro de Defesa dos Direitos Humanos Henrique Trindade 

(Cuiabá/1983), Centro de Defesa dos Direitos Humanos Simão Bororó 

(Rondonópolis/1983), Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Cáceres 

(Cáceres/1983), Pastoral Carcerária e Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APAC). Existem, ainda, mais 20 Comissões de Defesa dos Direitos 

Humanos organizados em outros municípios do Estado. (COSTA, 2004, p. 174) 

Em sua pesquisa o autor apresenta a trajetória de cada uma dessas instituições 

supracitadas e analisa o papel que cumpriram e ainda vêm cumprindo no intuito de estabelecer 

o controle pela sociedade sobre as atividades policiais. Dentre essas entidades os centros de 

direitos humanos desempenharam um papel preponderante na interlocução entre a sociedade e 

as instituições governamentais, no quesito de combate à violência institucionalizada ou de 

grupos ligados ao crime organizado: 

Os Centros de Defesa dos Direitos Humanos foram os primeiros a se manifestarem 

em favor dos excluídos e a denunciar as arbitrariedades cometidas por policiais e 

jagunços a serviço do latifúndio em Mato Grosso. Esses movimentos sociais surgiram 

na segunda metade da década de 80, com a missão de promover os direitos do cidadão 

e contrapor-se à violência praticada a mando de latifundiários e pelos órgãos de 

segurança do Estado. (COSTA, 2004, p. 174) 

Além dos centros de defesa dos direitos humanos, pastorais e associação dos 

condenados, recebe destaque também a Associação de Familiares Vítimas da Violência 

(AFVV) criada em 1988. É uma entidade independente de governos, partidos políticos ou 

organizações religiosas, visa auxiliar as famílias de pessoas que foram vítimas de violência. A 

AFVV atua em casos nos quais familiares tenham recebido tratamento inadequado, por parte 

das autoridades competentes, ao procurar ajuda dos órgãos governamentais. A associação 

pretende resguardar os direitos dos familiares e também das próprias vítimas da violência seja 

ela institucional (policial), praticada entre civis, contra mulheres, contra crianças de rua, no 

trânsito e das mais variadas formas de manifestação da violência. A atuação de uma entidade 

como a AFVV é uma prova inequívoca de que membros da sociedade civil conscientes de seus 

direitos como cidadãos resolveram cobrar para cada caso específico de violência as 

providencias cabíveis. Representa uma reação da sociedade diante do aumento da violência em 

suas variadas facetas. Acerca da estratégia e da relevância do trabalho desempenhado pela 

AFVV, Costa (2004) afirma: 

A estratégia adotada é tornar o fato público, procurando notificar todos os órgãos 

diretamente implicados na possível solução do caso. Embora o AFVV não conte com 

um advogado para assessorá-los, o entendimento do grupo é de que é preciso apostar 
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na responsabilidade dos órgãos encarregados de reparar o fato e fazer justiça. É a 

sociedade civil cobrando do Estado sua responsabilidade. 
(...) 

É um trabalho muito importante, porque não é governamental; é uma reação da 

sociedade civil frente ao aumento da violência e da criminalidade na sociedade 

matogrossense e busca, juntamente com outras entidades, lutar pelo respeito aos 

direitos humanos e pela construção de uma sociedade regulada pelo Estado de Direito 

e com menos injustiças. A Associação dos Familiares Vítimas da Violência vem 

dando uma importante contribuição para o aperfeiçoamento das nossas instituições de 

controle social, porque ela assiste e orienta, principalmente as famílias humildes, 

pobres, que não conseguem ter acesso à justiça. Ela é o caminho da participação e da 

solidariedade em prol de uma polícia cidadã, de uma sociedade mais justa e menos 

violenta. (COSTA, 2004, p. 201-203) 

Em uma sociedade democrática, a participação popular nas atividades 

desenvolvidas por instituições governamentais deve ser algo trivial, diuturno, naturalizado pela 

prática efetiva da prestação de contas ao cidadão do que está sendo feito em prol da coletividade, 

em benefício da sociedade, para melhorar as condições de existência de todos ou pelo menos 

mantê-las em patamares adequados. E caso alguma instituição não esteja executando 

satisfatoriamente suas atribuições, por ação ou omissão, a legitimidade social para exigir o 

ajustamento das condutas, denunciar e cobrar a responsabilização de pessoas por atos lesivos 

ao interesse público é absoluta. Ávila (2014), ao abordar o controle externo da atividade 

policial, após se debruçar sobre a competência do Ministério Público e das Ouvidorias para tal, 

observa: 

Há ainda o controle social da Polícia. Há uma fiscalização local, através de 

associações de moradores, associações de comerciantes, Organizações Não-

Governamentais (ONG‘s) ou ainda através dos conselhos comunitários de segurança. 

Também há instituições de nível internacional que colaboram com a fiscalização da 

atividade policial, tanto de direito privado, como a Transparência Internacional e o 

Human Rights Watch, como de direito público, como a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos ou o Comissário Especial 

das Nações Unidas para Direitos Humanos. (ÁVILA, 2014, p. 388)  

Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEGs) atingem um intento 

significativo no que se refere ao controle a atividade policial. São espaços onde a comunidade 

opina, participa, colabora com o planejamento das ações que serão realizados pois, ter controle 

sobre determinada atividade governamental não é tão somente poder cobrar providências 

posteriores aos desvios de finalidade, aos atos antéticos ou ilegais. Infere-se que ter o controle 

é, sobretudo, ter a possibilidade real de decidir a melhor forma de como uma instituição pública 

irá ofertar seus serviços ao público, de acordo com as necessidades e interesses da própria 

comunidade. Obviamente as chances de atingir o sucesso na satisfação dos anseios e 

necessidades da comunidade será muito maior para as instituições que mantiverem canais de 

abertura que possibilitem a participação popular, o que não exclui a possibilidade desses 
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conselhos também funcionarem como uma forma de coibir desvios de conduta por parte de 

agentes de segurança pública:  

Os Conselhos Comunitários de Segurança seriam, também, uma instância importante 

nesse processo de controle e fiscalização da atividade policial em todas as suas fases. 

Nesses Conselhos o cidadão se sentiria mais encorajado a denunciar e apontar os 

culpados, já que teriam respaldo dentro da própria comunidade. (COSTA, 2004, p. 

146) 

Contudo, Costa (2004) constata que essas entidades ainda não desempenham essa 

tarefa de controlar externamente a atividade policial, mas apresenta uma visão otimista ao 

refletir que após um processo de maturação e consolidação, os CONSEGs se constituirão como 

uma ferramenta expressiva de controle para a atividade policial: “Os conselhos comunitários, 

que seriam outra alternativa de controle, não têm atuado de forma dinâmica onde eles foram 

instalados, mas também é uma medida que se espera que, com o tempo, passe a cumprir um 

importante papel no controle externo da atividade de Polícia. ”, (COSTA, 2004, p. 146-147). 

Na prática os CONSEGs são entidades criadas intermediar as relações entre as 

polícias e a comunidade visando a solução integrada dos problemas de segurança pública, a 

inspiração para o surgimento dos CONSEGs está na filosofia da Polícia Comunitária. Tal 

filosofia parte do pressuposto de que é necessário estreitar os laços entre as instituições policiais 

e a comunidade nas quais os agentes de segurança pública atuam. Intenta democratizar os 

processos de planejamento, gerenciamento e execução das políticas de segurança pública. 

Policiais que são responsáveis por fornecer segurança em determinada comunidade e os 

membros dessas comunidades conjuntamente avaliam e decidem as ações que serão 

desenvolvidas naquela localidade. Dessa forma, a comunidade toma conhecimento e contribui 

na tomada de decisões e na propositura de soluções para as dificuldades existentes. As soluções 

por sua vez tendem a ser mais eficientes e aplicáveis uma vez que são resultado da interação 

entre polícias e comunidade. Os Conselhos de Segurança Pública são os possibilitadores dessa 

interatividade entre órgãos de segurança pública e comunidade. 

Em junho de 2004 a Coordenadoria de Polícia Comunitária de Mato Grosso que 

pertencente a estrutura administrativa da Secretaria de Segurança Pública do estado tornou 

público o Regulamento de Orientação para Formação e Implementação dos Conselhos 

Comunitários de Segurança Pública. O documento reafirma que o objetivo dos CONSEGs é 

possibilitar que a filosofia de Polícia Comunitária se fixe como uma realidade em Mato Grosso 

seguindo as orientações nacionais emanadas do Plano Nacional de Segurança Pública do 

Governo Federal. Nos termos do próprio Regulamento de Orientação para Formação e 
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Implementação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública sua finalidade é 

“regulamentar, instruir e motivar a participação democrática da sociedade de uma forma geral 

nos processos de planejamento, gerenciamento e execução das políticas públicas de segurança 

do Estado. ” Logo no texto de apresentação do documento, assinado pelo Coronel da Polícia 

Militar Orestes Teodoro de Oliveira à época titular do cargo de Secretário Adjunto de Segurança 

Pública, está contida uma reflexão que sintetiza bem as razões para o incentivo a participação 

democrática nas tomadas de decisão no que se refere às ações que serão implementadas no 

campo da segurança pública: 

As polícias de uma forma geral, não só a do nosso Estado como as dos demais Estados 

de Federação até pouco tempo, estudavam mecanismos para reverter o quadro de 

violência que assolava o Brasil, chegaram então a conclusão de que era necessário 

rever os padrões adotados, os processos de gerenciamento, as políticas públicas de 

segurança, que era necessário focar as atividades de Polícia preventiva para a 

satisfação dos anseios da sociedade e que, seria imprescindível à realização de 

parcerias para alcançar os objetivos, uma vez que somente ações de Polícia não seriam 

suficientes para resolver questões como miséria, descaso, cultura, educação, que de 

uma forma ou de outra, são elementos que colaboram para o desenvolvimento da 

criminalidade. (REGULAMENTO DE ORIENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2004, p. 04)  

A norma legal que institui os CONSEGs é o Decreto nº 4.638, de 16 de julho 

de 2002, que dispõe sobre a criação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, no 

âmbito do Estado de Mato Grosso e normatiza suas atividades. O Decreto nº 4.638 contém seis 

artigos, sendo que os dois últimos servem somente para comunicar que o decreto passou a 

vigorar na data de sua publicação e que estão revogadas as disposições em contrário. Os três 

primeiros artigos determinam: 

Art. 1º Fica o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública autorizado a 

promover a criação de Conselhos Comunitários de Segurança CONSEGs, com o 

objetivo de colaborar no equacionamento e solução de problemas relacionados com a 

segurança da população. 

Constituirão base para atuação dos Conselhos: 

I - Nos Municípios que contém mais de uma Delegacia de Polícia Judiciária Civil e 

unidade da Polícia Militar, à respectiva área de cada circunscrição 

II - Nos demais Municípios, a área do respectivo território. 

§ 2º Em casos excepcionais, poderá ser criado mais de um Conselho em cada área, 

para atender às peculiaridades locais. 

Art. 2º Os Conselhos a que se refere o artigo anterior serão integrados por 

representantes das Polícias Civil e Militar, das Prefeituras Municipais, de associações 

e de outras entidades prestadoras de serviços relevantes à coletividade, sediadas na 

área do distrito policial ou do município. 

Parágrafo único. Policiais civis e militares não podem presidir o Conselho 

Comunitário de Segurança. 

Art. 3º A constituição e o funcionamento dos Conselhos Comunitários de Segurança 

serão regulamentados por resolução do Secretário de Estado de Justiça e Segurança 

Pública. (DECRETO nº 4.638 de 16 de julho de 2002) 
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Acima estão definidos a jurisdição dos conselhos, por quais integrantes devem ser 

compostos, vedações com relação aos ocupantes da presidência, e a previsão de uma 

regulamentação a ser expedida para a constituição e o funcionamento dos CONSEGs. Menos 

de um mês depois, em 14 de agosto de 2002, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato 

Grosso o Regulamento dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública com a finalidade de 

regulamentar o Decreto 4.638/2002. Estava aprovado e publicizado o instrumento de 

regulamentação dos CONSEGs no estado.  

Em seu artigo 2º o regulamento define os Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública com sendo “entidades de apoio às Polícias Estaduais nas relações com a comunidade 

para a solução integrada dos problemas de segurança pública com base na filosofia da Polícia 

Comunitária”, o foco é mesmo criar um canal de comunicação das instituições policiais com as 

comunidades e vice-versa. O Regulamento dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública 

possui 13 seções e 63 artigos sendo, portanto relativamente extenso. Esse documento na prática 

regulamenta todos os aspectos de funcionamento dessas entidades como: sua formação e 

estrutura; suas competências; sua área de atuação; as condições para ser membro e seus direitos; 

a diferenciação entre os membros; as eleições; funcionamento das reuniões; o modo de 

escrituração das reuniões; a conduta ética e a disciplina esperada de seus membros e as sanções 

que podem ser impostas pelos Conselhos de Ética dos CONSEGs, entre outras providências.  

Será dada ênfase a alguns aspectos do regulamento em apreço, incialmente ao artigo 

4º que estabelece as finalidades dos CONSEGs: 

Art. 4º Os CONSEGs terão como finalidade: 

I - constituir-se no canal privilegiado pelo qual a Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública auscultará a sociedade, contribuindo para que as Polícias Estaduais 

operem deforma integrada na solução dos problemas de segurança de suas 

circunscrições, em função do cidadão e da comunidade; 

II - congregar as lideranças comunitárias da área, conjuntamente com as autoridades 

policiais, no sentido de planejar ações integradas de segurança, que resultem na 

melhoria da qualidade de vida da comunidade e na valorização da missão institucional 

e dos integrantes das Polícias Estaduais; 

III - propor às autoridades policiais a definição de prioridades na segurança pública, 

na área circunscricional pelo CONSEG; 

IV - articular a comunidade visando à solução de problemas ambientais e sociais, que 

tragam implicações policiais; 

V - desenvolver o espírito cívico e comunitário na área do respectivo CONSEG; 

VI - promover e implantar programas de instrução e divulgação de ações de 

autodefesa às comunidades, inclusive estabelecendo parcerias, visando projetos e 

campanhas educativas de interesse da segurança pública; 

VII - programar eventos comunitários que fortaleçam os vínculos da comunidade com 

sua polícia e o valor da integração de esforços na prevenção de infrações e acidentes; 

VIII - colaborar com iniciativas de outros órgãos que visem o bem-estar da 

comunidade, desde que não colidam com o disposto no presente Regulamento; 
(REGULAMENTO DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2002) 
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No total estão listadas 16 finalidades, no entanto das destacas previamente é 

possível perceber o caráter de interação e participação que os CONSEGs pretendem estabelecer 

entre comunidade e polícias. A norma regulamentadora específica que os membros dos 

conselhos não serão remunerados, nem mesmo os que compõem a diretoria. Os pré-requisitos 

para fazer parte como membro efetivo podem ser destacados, pois revelam uma preocupação 

dos legisladores em resguardar a composição dos CONSEGs no que concerne a idoneidade de 

seus componentes. O que é bastante compreensível dadas as finalidades e atribuições dessas 

entidades: 

Art. 28 As condições para ser membro efetivo são: 

I - ser voluntário; 

II - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

III - residir, trabalhar ou estudar na área de circunscrição do CONSEG, ou em 

circunscrição vizinha, que ainda não possua CONSEG organizado, enquanto perdurar 

tal carência; 

IV - não registrar antecedentes criminais, dispensando-se tal exigência, 

excepcionalmente, mediante justificativa fundamentada do Presidente, parecer 

favorável dos membros policiais e homologação pela Coordenadora; 

V - ser representante de organizações que atuem na área do CONSEG a saber: dos 

poderes públicos; das entidades associativas; dos clubes de serviços; da imprensa; de 

instituições religiosas ou de ensino; organizações de indústria, comércio ou de 

prestação de serviços; 

VI - ser membro da comunidade, ainda que não representante de organizações prevista 

no inciso anterior, desde que formalmente convidado pela Diretoria do CONSEG; 

VII - ter conduta ilibada, no conceito da comunidade que integra. (REGULAMENTO 

DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2002) 

O regulamento prevê ainda capacitações para os membros dos CONSEGs e para os 

policias responsáveis pela segurança pública nas comunidades. Segundo informações da 

Secretaria de Segurança Pública todos os municípios de Mato Grosso possuem atualmente 

Conselhos Comunitários de Segurança Pública. A Coordenadoria de Polícia Comunitária é a 

responsável pela capacitação dos membros efetivos dos CONSEGs, basicamente os membros 

são instruídos com relação às competências dos conselhos e sobre qual papel deve exercer, bem 

como são capacitados para compreender a filosofia do policiamento comunitário. Na segunda 

metade do ano de 2016 foi criada a Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança 

Pública de Mato Grosso (FECONSEG), a primeira diretoria da entidade conta com treze nomes, 

e possui representantes das cidades de Porto Alegre do Norte, Várzea Grande, Jaciara, 

Paranatinga Ipiranga do Norte, Rondonópolis, Peixoto de Azevedo, Torixoréo, Sinop, Nova 

Ubiratã, Nova Mutum, Diamantino e Dom Aquino. O objetivo da federação é fortalecer a troca 

de experiências entre os CONSEGs e poder avançar na efetivação desses como instrumentos 

de interação real entre instituições policiais e comunidade.  
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Por fim, é indispensável evidenciar de que os Conselhos Comunitários de 

Segurança Pública estão sendo criados por força de instrumentos legais relacionados a 

iniciativas dos próprios executivos estaduais e não por uma demanda de movimentos sociais ou 

da própria população. Essa constatação de acordo com Miranda (2008) pode ser a origem de 

desdobramentos perversos, ao colocar em risco a perspectiva da ‘reinvenção democrática’. A 

obrigatoriedade da existência dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública pode ser 

interpretada equivocadamente como uma mera formalidade burocrática, e isso seria a negação 

da finalidade primordial dos CONSEGs, de retirar os obstáculos que dificultam a comunicação, 

a interação entre a sociedade e as instituições de segurança pública.  

Mesmo que lhes falte a espontaneidade de sua gênese estar associada ao desejo 

popular, o fato dos conselhos serem instituídos por iniciativa governamental, não significa 

necessariamente que serão incapazes de se tornar a médio e longo prazo um instrumento eficaz 

da inserção dos anseios verdadeiramente comunitários nas Políticas de Segurança Pública, uma 

guinada fenomenal em direção à uma cidadania ativa no que concerne ao controle social sobre 

a atividade policial, um sinal de democratização incontestável do aparato de segurança pública. 

Afinal, como estabelece a legislação brasileira o Estado tem o dever de fornecer segurança 

pública porque ela é um direito, mas também é uma responsabilidade de todos. 
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CONCLUSÃO 

 

Em um Estado Democrático de Direito, todas as atividades governamentais 

desenvolvidas no sentido de prestar serviços ao público devem estar sujeitas ao controle, por 

parte de instituições estatais que tenham essa finalidade específica e por parte da sociedade 

destinatária e usufruidora de tais serviços.  

A existência de setores do governo prestadores de serviços públicos que não se 

submetem a fiscalização e ao controle interno e externo de suas atividades é de um antagonismo 

brutal com o que preconizam os valores democráticos professados na atual constituição 

brasileira. Esse controle deve ser institucionalizado e constante com mecanismos que 

possibilitem a constatação dos desvios, a publicidade das apurações e as sanções cabíveis a cada 

caso. Basicamente, não se pode presumir que, por estar em vigência um Estado Democrático 

de Direito, que o funcionamento das instituições seguirá fielmente os critérios de honestidade, 

publicidade e democracia que se espera. Procedimentos de prestação de contas e de 

acompanhamento das atividades são fundamentais para garantia da lisura na atuação de agentes 

públicos. Por isso, as instituições controladoras e os mecanismos interinstitucionais de controle 

das atividades desenvolvidas por agentes públicos existem, são necessários para coibir os 

desvios e abusos no exercício do poder. 

A atividade policial está particularmente, por suas peculiaridades, exposta um risco 

elevado de incorrer em violações de direitos fundamentais, com condutas de uso excessivo da 

força (violência policial), omissões, corrupção e uma série de desvios muito próprios do mau 

uso das prerrogativas concedidas aos agentes de segurança pública pela lei. O controle da 

atividade policial no Brasil democrático, pressupondo-se o respeito pleno aos valores 

instaurados pela Constituição Cidadã de 1988, se constitui num desafio enorme. As 

características que atividade policial desenvolveu ao longo de sua trajetória história entre nós 

são em grande parte totalmente incompatíveis com a vivência democrática em um Estado de 

Direito. 

Desde sua gênese as forças policiais no Brasil tiveram seu caráter de 

instrumentalidade utilizado pelos detentores do poder para fazer das corporações policiais uma 

ferramenta eficaz da imposição de seus interesses econômicos e políticos. As contestações que 

tivessem repercussão suficiente para ameaçar o estabelechiment eram imediatamente 

consideradas como criminosas, ilegítimas, inimigas da paz e da ordem. As forças policiais se 

configuram como o instrumento de supressão, pelos meios que se fizerem necessários, desses 
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movimentos contestatórios. O conceito de ordem pública foi distorcido até tornar-se sinônimo 

de ordem estabelecida. Toda a estruturação desse aparato policial tinha como objetivo real não 

a defesa do cidadão, mas seu controle, e como nossa história comprova, um controle que faz 

jus ao termo forças policiais, pois foi exercido na base da força abusiva, da arbitrariedade, do 

excesso. A exceção que deve vigorar quando se considera a possibilidade do uso da força contra 

cidadãos se tornou a regra.  

O longo período escravista, seguido por uma república oligárquica centralizadora 

de poder e extremamente arbitrária, dissolvida por governo que em sua fase final constitui-se 

em uma ditadura, seguido de um período democrático que não atingiu duas décadas para 

novamente o país mergulhar em um regime autoritário, marcado pela repressão violenta a 

qualquer oposição, assim podem ser sintetizados as fases pelas quais a polícia brasileira passou, 

como qualquer outra instituição tão ou mais duradoura, antes do advento de Estado de Direito 

em 1988. Em cada uma dessas etapas as configurações de poder se alteraram, mas um elemento 

comum se manteve, os detentores do poder que tinham sob seu comando as forças policiais, as 

utilizaram para garantir seu modo de vida incólume. Para combater as ameaças ao status quo 

havia sempre à mão o aparato policial, uma força pública, utilizada em detrimento do interesse 

público, por ser empregada para fins particulares. 

  O Estado de Direito, obviamente, não pode coadunar com a utilização das forças 

policiais como um instrumento para submeter a maioria à vontade de uma minoria, a finalidade 

das instituições de segurança pública é, nos regimes democráticos, proteger a integridade física 

do cidadão e garantir seus direitos. Algumas das práticas habituais de exercer a atividade 

policial se tornaram anacrônicas incompatíveis com o paradigma de ofertar segurança pública 

com cidadania, sem exceções, não há justificativas plausíveis para arbitrariedades de nenhuma 

natureza quando o objetivo é sedimentar e avançar no processo de implantação do regime 

democrático de fato e não apenas formal. 

Controlar a atividade policial, principalmente no tocante à prerrogativa do uso da 

força, é crucial no processo de tornar as ações dos órgãos de segurança pública compatíveis 

com os direitos fundamentais e as garantias previstas na legislação vigente. Ainda mais porque, 

as condutas desviantes praticadas por policiais têm o potencial de minar a legitimidade estatal 

para promover a segurança pública. As consequências oriundas das ações perpetradas por 

policiais violentos, desonestos, antiéticos são demasiadamente nocivas para sociedade, o que 

faz do controle da atividade policial um ponto nevrálgico. Digno de inquietações pela extensão 

das violações de direitos que podem ocorrer caso a atividade policial seja exercida 
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arbitrariamente. Daí decorre a imperatividade do controle da atividade policial em um regime 

democrático. A legislação nacional e internacional com normas que visam tutelar os direitos 

dos cidadãos, frente à prerrogativa que agentes estatais detêm de utilizar a força e armas de 

fogo, existe e é de certa forma abundante se reunirmos os dispositivos legais presentes no 

ordenamento jurídico nacional com as normas internacionais no âmbito da ONU ou de outros 

sistemas internacionais de defesa dos Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário.  

No caso da atividade policial os mecanismos de controle interno e externo estão 

previstos na legislação e encontram-se em funcionamento. O fato é que precisam ser 

robustecidos e estruturados de modo a se tornarem mais eficientes. O controle externo formal 

exercido pelo Ministério Público e pelas Ouvidorias de Polícia ainda carece de estruturação 

adequada no que se refere aos recursos humanos e aparato administrativo para cumprir uma 

tarefa tão importante e árdua como controlar a atividade policial. Além da necessária 

profissionalização da relação interinstitucional entre Ministério Público, Ouvidorias de Polícia 

e corporações policiais. A regulamentação deficitária do modo como o controle externo da 

atividade policial deve ser exercido pelo Ministério Público causa dificuldades em sua execução 

adequada. Ajustar a legislação por meio de uma lei complementar que seja mais objetiva nesse 

quesito que possibilite delinear uma correta configuração das formas com as quais o controle 

externo da atividade policial possa se dar numa concepção mais geral entre as instituições 

envolvidas no processo.         

O controle interno formal realizado pelos superiores hierárquicos e pelas 

Corregedorias de Polícia é igualmente deficitário apresenta ainda contornos de corporativismo 

o que impede uma apuração isenta dos comportamentos desviantes. As corregedorias, por 

exemplo, no geral têm efetivo insuficiente e não contam com pessoal específico para realizar 

os trabalhos de sindicância, inquéritos e investigação que lhes competem, os policiais que no 

momento estão na corregedoria com uma simples troca de comando nesse órgão são 

substituídos e podem voltar para situações de enfrentamento direto com criminosos. A 

consciência de que isso é, no geral, o usual, faz com que os policiais fiquem receosos em 

investigar os colegas de profissão adequadamente, imaginando que se no futuro as posições 

podem se inverter e possam sofrer represálias.   

Em se tratando das Ouvidorias de Polícia os maiores entraves para seu correto 

funcionamento estão relacionados a ausência de autonomia administrativa e financeira, além da 

já citada deficitária estruturação dessas entidades. A vinculação das ouvidorias aos poderes 

executivos de seus respectivos estados contrapõem-se a autonomia e a isenção que essas 
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entidades necessitam para realizar seu trabalho, que se for corretamente desenvolvido 

constituirá uma ferramenta valiosíssima para o controle da atividade policial.  

O controle social sobre a atividade policial é exercido fundamentalmente por grupos 

de defesa dos direitos humanos, associações de combate à violência e pelos Conselhos 

Comunitários de Segurança Pública. Não que tal controle inexista de forma direta, sem a 

intermediação de associações, conselhos, ONGs ou qualquer outro tipo de entidade que 

represente a sociedade civil organizada, é que no Brasil esse controle imediato da população 

sobre a atividade policial é muito raro. Em países europeus e norte-americanos, por exemplo, 

existe a uma expressa orientação por parte dos superiores hierárquicos aos policiais sob seu 

comando no sentido de não interferirem ou obstruírem nas gravações de abordagens e ações 

policiais por cidadãos que se encontrem nas proximidades das ocorrências, desde que não haja 

risco a integridade física de tais testemunhas. Essa é uma prática corriqueira e as imagens 

podem ser usadas futuramente para comprovarem a legalidade das ações tomadas pelos 

policiais, ou para comprovar o contrário. Por aqui, gravar uma abordagem policial oferece 

alguns riscos aos ‘cinegrafistas’ desde a interrupção abrupta da gravação ao confisco do 

aparelho usado para registrar as imagens como um meio de prova, o que causará uma grande 

demora para que seu proprietário possa restabelecer sua posse. Ou seja, não faz parte da cultura 

policial brasileira o reconhecimento de que o cidadão tem legitimidade para fiscalizar agentes 

de segurança pública no exercício de suas atividades. 

Mecanismos eficientes de controle podem conferir um caráter residual aos desvios 

policiais, estabelecendo como regra geral a integridade e o respeito à legalidade para atuação 

policial. Afinal os mecanismos de controle dificilmente inibirão todos os desvios, policiais são 

seres humanos, o fato de cometerem erros está associado a falibilidade intrínseca que afeta a 

todos nós. A presença ativa de mecanismos de controle da atividade policial contribui para 

inibir a ocorrência dos desvios e para detectar as condutas lesivas e diminuir os sérios danos à 

coletividade que tais práticas podem representar. Há um significativo desafio para 

implementação dos valores do Estado Democrático de Direito no funcionamento das 

instituições de segurança pública no Brasil: superar as discrepâncias entre a realidade da 

atuação policial e os institutos legais que tutelam os direitos fundamentais dos cidadãos. 
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