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Resumo: O presente artigo é de natureza bibliográfica e tem por escopo principal revelar e 
discutir o uso da força pela Polícia Militar como um instrumento efetivo de defesa ao direito 
fundamental à segurança. Revela, ainda, a relação existente entre o surgimento do Estado e a 
necessidade de segurança individual e coletiva dos indivíduos. Localiza, também, a Polícia 
Militar face à Constituição Federal, bem como evidencia os princípios e legislação inerentes 
ao uso da força. Discute, por fim, o uso da força na defesa do direito à segurança, 
evidenciando as causas de exclusão de ilicitude e os principais meios de força empregados 
pela Polícia. 
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Abstract: This article is the nature of literature and its main scope is to reveal and discuss the 
use of force by military police as an effective tool to defend the fundamental right to security. 
Furthermore, it reveals the relationship between the emergence of the state and the need for 
individual and collective safety of individuals. Finds also the Military Police against the 
Federal Constitution, and highlights the principles and laws inherent in the use of force. 
Discusses Finally, the use of force in defending the right to security, highlighting the causes 
of exclusion was unlawful and the principal means of force employed by police. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Muito se tem discutido sobre a atuação das Policiais Militares no Brasil. Nesse 
sentido, observa-se que parcela considerável da sociedade brasileira desconhece os métodos e 
procedimentos empregados com o objetivo de garantir a incolumidade das pessoas, do 
patrimônio e a ordem social estabelecida. Assim, é comum as pessoas criticarem, por 
exemplo, uma abordagem policial a determinado suspeito, rotulando-a, simplesmente, como 
um ato truculento, arbitrário e desnecessário, afirmando que isso tem por finalidade humilhar 
e constranger o cidadão. Ou ainda, criticarem quando a polícia se utiliza do sniper policial4 
para por termo a uma crise, através da neutralização do agressor e preservação da vida do 
refém. 

 

Diariamente, passa, também, despercebido que a Polícia Militar se depara com 
ocorrências de natureza e complexidade diversas, para as quais necessita dar uma resposta 
imediata e aceitável, sobretudo, porque a maioria delas visa salvaguardar o direito 
constitucional à segurança das pessoas. Nesse contexto, pode-se elencar, de acordo com a 
literatura policial-militar, as seguintes modalidades de crise e ocorrências policiais mais 
comuns: Roubo, extorsão, seqüestro de pessoas, som alto, arrombamento a residências e a 
estabelecimentos comerciais, rebelião em presídios, perseguição e captura de fugitivos, 
homicídio, troca de tiros, tentativa de homicídio, isolamento e preservação de local de crime, 
dentre outras afins. 

 

Na tentativa de solucionar cada uma dessas ocorrências, o policial militar, muitas 
vezes arriscando a própria vida, utiliza-se de uma gama de conhecimentos e procedimentos 
indispensáveis e adequados ao caso concreto. Dessa forma, com o objetivo de neutralizar a 
ação por parte do infrator, que em algumas situações resiste à prisão por meio de uma 
agressão física (socos, pontapés, empurrões), ameaça à vida de terceiros ou se utilizando de 
arma de fogo contra o agente da lei, este poderá se valer do uso legítimo da força.  

 

Logo, percebe-se que o uso da força é fator inerente à atividade policial. Isso 
porque nem todas as ocorrências são resolvidas apenas por meio da simples presença, 
verbalização ou da negociação policiais. Portanto, é imperioso, além de estudar a legislação, a 
doutrina e os manuais de táticas e técnicas policiais que versam sobre o assunto, observar que, 
na verdade, o emprego da força se constitui em uma das formas que o Estado detém para 
garantir e assegurar os interesses da coletividade, sobretudo, no que se refere à defesa do 
direito fundamental à segurança. 

 

Diante dessa realidade, este estudo visa a investigar acerca do uso da força pelo 
policial militar, a fim de demonstrar e desmistificar a imagem de que essa força é de natureza 
violenta. Isto é, busca-se, de um lado, contribuir com a Sociedade, na medida em que se 
                                                                 

4 Designação atribuída ao policial, atirador de elite, o qual é responsável por executar, mediante ordens, o tiro de 
comprometimento. 
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demonstra ao cidadão comum que a utilização da força é uma ação legítima do Estado, que 
não se confunde, portanto, com violência. Do outro, fornecer aos integrantes das policiais 
militares não apenas a importância e necessidade desse procedimento na solução de conflitos, 
como também do devido emprego dessas técnicas operacionais, em compasso com os 
preceitos legais. 

 

 

2. O ESTADO E O DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA 

 

Como já se sabe, a origem do termo Estado é tema bastante controvertido entre os 
estudiosos. De fato, há correntes que revelam que ele surgiu com o advento das primeiras 
sociedades, tal como defende Carvalho Júnior (Corrêa Borges, 2003). Outras que decorrem de 
um processo natural de evolução social, subordinando-se, sobretudo, a causas econômicas e 
culturais.  

 

Nessa direção, a concepção de Estado tem sido objeto de constante mudança desde 
a antiguidade, a partir da polis Grega e da Civita romana. (Maluf, 2007). No período 
medieval, contudo, a concepção de Estado foi relegada, sendo desconhecida, haja vista a 
descentralização política ocorrida à época. Com o surgimento do Regime Absolutista, todavia, 
o termo Estado passou a ser utilizado como alusão à ordem pública constituída, sendo o 
italiano Maquiavel, autor da obra “O Príncipe”, quem introduziu esse entendimento de 
maneira definitiva na literatura científica. Ainda nesse período, surgiram inúmeros e 
renomados teóricos que legitimavam o Estado, a exemplo de Thomas Hobbes, o qual 
afirmava que no estado de natureza humana o amplo uso da liberdade, que passa a ser 
irrestrito, faz com que uns lesem, invadam, usurpem e prejudiquem aos outros, 
caracterizando-se, portanto, um estado de guerra, no qual o “homem é o lobo do próprio 
homem”.  

 

Com o intuito de superar esse estado de destruição, os indivíduos, através de uma 
convenção, de um pacto social, criam o Estado, inaugurando, dessa maneira, a vida civil, a 
qual é regulada e disciplinada pelo soberano, ao qual todos devem se submeter irrestritamente, 
alienando-se todos os seus direitos e liberdades (De Almeida e Bittar, 2006). Evidentemente, 
que, com o surgimento do Estado Liberal, essa submissão deixou de ser ilimitada. Nesse novo 
contexto, o próprio Estado passou a se submeter ao corpo de leis, por força, principalmente, 
do princípio da legalidade. 

 

Modernamente, admite-se outra conceituação. Nessa direção, recorre-se ao 
professor José Afonso (2007, p.97-98) o qual, citanto Balladore Pallieri, revela o seguinte 
conceito de Estado: 
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[...] uma ordenação que tem por fim específico e essencial a regulação 
global das relações sociais entre os membros de uma dada população sobre 
um dado território, na qual a palavra ordenação expressa a idéia de poder 
soberano, institucionalizado. [...] 

 

Nessa mesma linha de pensamento, John W. Burgess (Maluf, 2007, p. 21) diz que 
se trata de uma sociedade de homens unidos pra o fim de promover a seu interesse e 
segurança mútua, por meio da conjugação de todas as suas forças. 

 

Dessa maneira, percebe-se que, historicamente, há uma íntima relação entre o 
surgimento e processo de formação do Estado e a necessidade dos indivíduos de garantirem 
sua segurança e de toda a coletividade. Assim, a fim de realizar tal intuito, acrescentava 
Weber que o Estado era o único detentor do monopólio da violência física legítima, e o fazia 
por meio da força policial. 

 

3. A POLÍCIA MILITAR FACE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PRINCÍPIOS 
INERENTES USO DA FORÇA 

 

De acordo com o que preleciona Di Pietro (2010), o vocábulo polícia provém do 
grego “politeia”, expressão que à época do Período Clássico designava todas as atividades da 
cidade-estado (polis), ou, ainda sobre essa origem, nas palavras de José Afonso: “o 
ordenamento político do Estado.” Em qualquer delas, todavia, percebe-se que não havia 
nenhuma relação com o sentido atual do vocábulo. Com o passar do tempo, a palavra polícia 
passa a designar atividade administrativa tendente a garantir à ordem, a paz interna, a 
harmonia, e mais tarde, o órgão do Estado que zela pela segurança dos cidadãos, conforme 
revela (SILVA, 2007). 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, inaugura-se no Brasil um novo 
Estado, intitulado Estado Democrático de Direito, que tem por fundamentos, não apenas o 
primado da legalidade e da isonomia materiais, como também da garantia de realização do 
princípio democrático, que consiste na garantia geral dos direitos fundamentais da pessoa 
humana, contrapondo-se, portanto, ao Estado Liberal. (SILVA, 2007, p. 117) 

 

Nesse novo Estado, a Polícia Militar passa, precipuamente, a apresentar um papel 
de destaque, uma vez que se torna responsável em desenvolver e executar policiamento 
ostensivo com vistas à preservação da ordem pública, em conformidade com o que dispõe o 
art. 144 da Constituição Federal, in verbis: 

 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidades de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
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V – polícias militares e corpos de bombeiros  

Parágrafo 5º Às polícias cabem a polícia ostensiva e preservação da ordem 
pública. (BRASIL, 2008) 

 

A fim de realizar e efetivar sua missão constitucional, a Polícia Militar utiliza-se, 
rotineiramente, de seu poder de polícia, que nas palavras de Di Pietro, consiste na ação do 
Estado em restringir, ainda que, momentaneamente, o exercício dos direitos individuais em 
detrimento do interesse público. Assim, é através desse poder que a Polícia não elimina, mas 
limita, em determinadas ocasiões, o exercício de alguns direitos, com vistas à realização do 
intuito de segurança pública, o qual, segundo José Afonso (2007), se traduz na “situação de 
preservação ou restabelecimento da convivência social que permite que todos gozem de seus 
direitos e exerçam suas atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites de gozo e 
reivindicações de seus próprios direitos e defesa de seus legítimos interesses.” 

 

Ressalte-se, todavia, que essa Instituição, como um dos órgãos que integram a 
Administração, passa a se submeter igualmente à orientação de uma gama de princípios e 
mandamentos morais, éticos e jurídicos indispensáveis. No âmbito constitucional, são eles: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, supremacia do interesse 
público, hierarquia, razoabilidade e proporcionalidade.  

 

Dentre esses, encontram-se mais intimamente relacionados à defesa do direito 
fundamental à segurança dos cidadãos, o da legalidade, segundo o qual o policial somente 
poderá atuar quando assim a lei determinar. O da necessidade, em consonância com a qual a 
medida de polícia só deve ser adotada para evitar ameaças reais ou prováveis de perturbações 
ao interesse público. A atuação policial deve ser pautada ainda na proporcionalidade, haja 
vista a exigência de uma relação necessária entre a limitação ao direito individual e o prejuízo 
a ser evitado, bem como na eficácia e na conveniência, no sentido de que deve ser adequada 
para impedir o dano ao interesse público, sobretudo levando em consideração o momento e 
local da intervenção. Assim, pode-se dizer que não é conveniente que o policial utilize a arma 
de fogo em grandes aglomerações. 

 

Assim, a observância a tais princípios é condição indeclinável para que o policial 
desenvolva com proficiência o seu dever de oferecer a sensação de segurança à população, 
sem ofender ou por em risco os interesses individuais e coletivos. 

 

4. O USO LEGAL DA FORÇA NA DEFESA DO DIREITO À SEGURANÇA 

 

4.1 Considerações gerais 
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No transcorrer da atividade policial, espera-se que o infrator comporte-se de 
maneira a cooperar com o agente da lei. Contudo, nem sempre isso ocorre, verificando-se, na 
verdade, a necessidade do uso da força ou de armas de fogo, para se fazer valer o 
ordenamento jurídico e demais garantias e valores oriundos da sociedade. É o caso em que o 
cidadão infrator resiste à ordem e à prisão ou tenta fugir do local em que se encontrava, ou 
quando submete alguém à situação de refém ou ainda quando atenta ou expõe o policial a 
risco de morte. Nessas situações, o policial poderá atuar amparado pelo estrito cumprimento 
do dever de legal ou pela legítima defesa, excludentes de ilicitudes que se encontram 
consagradas, objetivamente, tanto no Código Penal, artigo 23, quanto no Penal Militar, artigo 
42.  

 

Em se tratando da hipótese de legítima defesa, o Profº Rogério Greco preleciona 
que ela se configura por meio da existência dos seguintes elementos indispensáveis: agressão 
injusta, utilização dos meios necessários, moderação no uso dos meios necessários, atualidade 
ou iminência da agressão, bem como defesa própria ou de terceiros. Assim, basta a presença 
desses elementos para que a ação policial encontre respaldo legal. Trata-se, portanto, do caso 
em que os policiais militares estejam incursionando por uma comunidade a procura de armas 
e entorpecentes e em determinado momento são recebidos a tiros por um grupo de traficantes 
fortemente armados. Ao reagirem ao ataque, atirando em direção aos infratores causando a 
morte de dois deles, não irão responder por homicídio. Isto por que naquela situação estariam 
agindo em legítima defesa própria, uma vez que a agressão praticada pelos traficantes era 
injusta, o que permitiria aos policiais agirem em sua própria defesa. 

 

No caso do estrito cumprimento do dever legal, muito embora não exista qual 
definição legal, a formulação do conceito foi atribuída à doutrina. Segundo Capez (2007, p. 
291), trata-se da causa de exclusão de ilicitude que consiste na realização de um fato típico, 
por força do desempenho de um dispositivo imposto por lei. Assim, para que o policial aja em 
estrito cumprimento do dever legal é indispensável que ele se contenha dentro dos rígidos 
limites de seu dever, fora dos quais desaparece a excludente. 

 

Fato, é que se verifica uma tendência mundial de humanização do uso da força. 
Nesse sentido, devido a sua letalidade, o emprego de armas de fogo somente será autorizado 
quando não houver alternativa, conforme dispõem os itens 4, 5 e 9, da Declaração de 
Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos funcionários 
Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotada pelo oitavo Congresso das Nações Unidas, para 
a prevenção do crime e tratamento dos delinqüentes, realizada em Havana, Cuba, de 27 de 
agosto a 7 de setembro de 1990. 

 

A história policial-militar no Brasil mostra que os paradigmas de polícia repressiva 
foram-se extinguindo nas ultimas décadas. Usar a polícia, exclusivamente, como meio 
repressivo é, atualmente, ineficaz para se combater o crime. O bem-estar social passou a ser 
buscado por todas as comunidades modernas e aqueles que ainda persistem em admitir o uso 
da violência como ferramenta para resolver os seus problemas sociais e subjugar o seu 
semelhante perdeu espaço nas sociedades em construção democrática.  
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Nesse rumo, o uso da força vem sendo inserido na legislação pátria de forma 
estratégica. Nesse passo, foi necessária uma estrutura permanente e profissional que estivesse 
sempre nas ruas. Dessa forma, foi indispensável permitir, de forma residual, o uso legítimo da 
força por parte de profissionais treinados e autorizados. Emergindo dessa autorização dentre 
outras, o uso da força legitima pelas Polícias militares.  

 

A Polícia Militar é uma instituição que a todo o momento é acionada para atuar em 
diversas ocorrências, seja para dirimir problemas sociais de alta complexidade, seja para 
prevenir, seja para restaurar a ordem pública, seja, simplesmente, para orientar as pessoas. 
Para se ter uma idéia da importância da Polícia, é fundamental definir os elementos 
constitutivos da Polícia. Nesse sentido, o uso da força de forma legítima está conferido às 
Polícias. Trata-se de uma característica essencial da Polícia, embora existam outros segmentos 
que usam da força para restaurar a ordem ou influenciar no comportamento das pessoas ou de 
grupos sociais.  

 

Todavia, o uso legítimo da força seja inerente à atividade policial. É necessário à 
Policia ter autorização para utilizar a força. Sem essa autorização a Polícia não seria 
reconhecida. Dessa maneira, o agente da polícia está equipado, autorizado e requisitado para 
lidar com qualquer exigência para a qual a força deva ser usada. Contudo, se esse policial não 
tiver a autorização para utilizar a força física, tornar-se-á irreconhecível. A Polícia deve e 
pode fazer uso da força, no desempenho de sua missão, de forma tal que esse uso não vá além 
do necessário, não se constituindo força excessiva, abuso de autoridade ou ainda uma ação 
violenta por si só. É considerado uso legítimo da força, a utilização desta até ao momento em 
que a extensão das medidas utilizadas para conter a resistência não ultrapasse o limite mínimo 
do seu uso.  

 

4.2 Legislação aplicada ao uso da força  

 

No que concerne ao uso da força pelas polícias, no âmbito internacional existem 
várias publicações que discorrem estabelecendo parâmetros e princípios sobre o uso da força e 
armas de fogo pelas polícias, com destaque aos Princípios Básicos sobre Uso da Força e 
Armas de Fogo – PBUFAF (ONU, 1990): 

 

[...] os policiais, no exercício das suas funções, devem, na medida do possível, 
recorrer a meios não violentos antes de utilizarem a força ou armas de fogo. 
Só poderão recorrer à força ou a armas de fogo se outros meios se mostrarem 
ineficazes ou não permitirem alcançar o resultado desejado. Paralelamente 
instrumentos de controle das polícias são instituídos, a exemplo de ouvidorias, 
julgamentos de policiais militares em tribunais civis, cursos de direitos 
humanos, empregos de armas não letais e reformas curriculares. (Rover, 1998)  
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No que tange à técnica policial militar, em 1992, nos Estados Unidos, o Instituto 
de Treinamento Policial da Universidade de Ilinois desenvolveu uma pirâmide de uso de força 
crescente, chamada de “Modelo de Uso de Força”, que por sua vez foi adotado pelo Brasil 
através do Ministério da Justiça e executado por meio da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (SENASP) nos cursos de formação dos policiais brasileiros. 5  Esse modelo envolve a 
percepção do policial quanto ao agressor em cinco níveis: submissão à ordem, resistência 
passiva, resistência ativa, agressão física não-letal, e agressão física letal. Para cada grau 
corresponde a ação de resposta do policial contra o suspeito na mesma ordem: verbalização, 
contato físico, imobilização, força não-letal e força letal. 

 

A legislação brasileira, seguindo a tendência mundial de proteção aos direitos 
humanos, encontra-se dispositivos legais que tratam acerca do uso legítimo da força legal 
tanto no Direito material quanto no procedimental. Nesse sentido, encontra-se a legislação 
acerca do tema na Constituição da República Federativa do Brasil, no Código Penal (Decreto 
– Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940) e na Lei sobre Abuso de Autoridade (Lei nº 
4.898, de 09 de dezembro de 1965). 

 

Assim, infere-se do artigo 144, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
ao prescrever que “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio”, o entendimento de que há implicitamente um limite ao uso da força por parte das 
autoridades policiais. A interpretação teleológica que se tem do referido dispositivo é que o 
exercício da segurança pública pressupõe a preservação da vida e do patrimônio das pessoas. 

 

Nesse passo, quando o ato de polícia potencializar riscos de mortes ou graves 
danos ao patrimônio, caracteriza uma grave violação ao preceito constitucional e torna 
ilegítimo e ilegal o exercício do poder e dos atos de polícia, cujo emprego da força produza 
resultados que comprometam ou possam vir a comprometer a integridade física dos 
indivíduos e de seu patrimônio. 

 

O Artigo 25, do Código Penal, preconiza o entendimento do que venha a ser 
legítima defesa: “Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.  
Depreende-se de tal entendimento os seguintes componentes que regulam o uso legítimo da 
força legal para a hipótese de legítima defesa: 1) o uso moderado dos meios necessários para 
repelir injusta agressão (proporcionalidade da ação); 2) injusta agressão, atual ou iminente 
(temporalidade da ação); e 3) a direito seu ou de outrem (legitimidade da ação). 

 

                                                                 

5 LEAO, Décio Jose Aguiar. Quando Atirar. O Conceito Americano do Uso da Força Letal.  Unidade n. 45 – janeiro/março 
2001. Revista de Assuntos Técnicos de Polícia Militar.  
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A Lei Nº 4.898, de 09 de dezembro de 1965, regula o direito de representação e o 
processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, contra as autoridades que, no 
exercício de suas funções, cometerem abusos que atentem contra: a) A liberdade de 
locomoção; b) A inviolabilidade do domicílio [...]. A prática do abuso de autoridade sujeita o 
agente policial a um processo-crime por ter violado as disposições dessa Lei. O agente 
infrator fica ainda sujeito a um processo administrativo na forma do estatuto que rege a 
instituição a qual pertence. Em sendo considerado culpado, o policial estará sujeito a uma 
sanção disciplinar que compreende desde uma repreensão até a demissão do serviço público. 

 

Portanto, a atividade policial se encontra sujeita aos limites da lei, e seus agentes 
que sem necessidade ultrapassam os limites estabelecidos ficam sujeitos a processos criminais 
e disciplinares. O ato abusivo praticado pelas forças policiais produz como conseqüência 
jurídica, a obrigação do Estado em indenizar o particular pelo dano suportado. 

 

Ainda no campo do Direito Processual, dispõe o artigo 284, do Código de 
Processo Penal, que “não será permitido o emprego de força, salvo se indispensável no caso 
de resistência ou de tentativa de fuga do preso”. Este dispositivo vem complementado pelo 
artigo 292 do referido Código, que tem a seguinte redação:  

 

Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante 
ou determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o 
auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para 
vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto ou termo circunstanciado 
subscrito por duas testemunhas. (Vade Mecum, Código de Processo Penal, 
2010, p. 640). 

 

Ainda no ordenamento jurídico pátrio, pode-se utilizar o disposto no artigo 234, 
parágrafo 1º, do Código de Processo Penal Militar: “O emprego de força só é permitido 
quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga”. Se houver 
resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou 
para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará 
auto subscrito (Boletim de Ocorrências resumido, Termo Circunstanciado) pelo executor e 
por duas testemunhas.  

 
 
4.3 Alternativas de emprego da força 

 

Para que a ação policial tenha efetividade e, consequentemente o cidadão tenha seu 
direito à segurança preservado, muitas vezes é necessário o uso de alternativas táticas e 
operacionais. Para isso, atribui-se aos atos da polícia administrativa a autoexecutoriedade. 
Caberá a autoexecução quando houver, também, a urgência da medida adotada, ou quando 
inexistir outra via de satisfação do interesse público. Nesses casos é frequente o recurso à 
coação administrativa. O Estado detém, legitimamente, o monopólio da coerção física. 
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Nessa linha de pensamento, a força (coação física ou direta) pode ser entendida 
como sendo 

 

[...] toda a intervenção corporal imediata sobre pessoas ou coisas. Na 
coação física, a intervenção tem lugar através do emprego directo da Força 
(“à mão”) do agente policial, por exemplo capturando o perturbador que 
está em fuga ou removendo o manifestante deitado na via pública, após 
incumprimento da respectiva ordem de abandono do local. (Souza, 2009, p. 
296)  

 

Nesse passo, a atuação sobre pessoas ou coisas faz-se através de simples força 
física, igualmente, de meios auxiliares de coação física como, por exemplo, cassetetes e cães, 
ou em casos extremos, arma de fogo. A força física direta é, simultaneamente, a modalidade 
mais incisiva de coação policial e aquela que individualiza a Polícia Militar face às 
autoridades administrativas em geral. Em princípio, a coação direta está reservada para as 
forças policiais, que estão, especialmente, treinadas e equipadas para que, além de estarem em 
estado de alerta permanente, seus serviços poderem ser solicitados pelas autoridades 
administrativas e pelo Poder Judiciário. 

 

Os meios auxiliares da coação física são os objetos ou animais que são usados pela 
polícia no exercício da sua função. Na legislação brasileira, o rol desses meios não é taxativo, 
e não haveria de ser, haja vista a grande dinâmica do serviço policial militar nas ruas que se 
amoldam de acordo com as mudanças de cada situação. 

 

Importante lembrar que as armas leves ou brandas utilizadas pela Polícia Militar, 
como os cassetetes, sprays de pimenta e os gases lacrimogêneos ou os projéteis de borracha 
ou de plástico, são empregados quando houver a perturbação da ordem, o que é de grande 
importância, na medida em que a polícia está para proteger os direitos e garantias 
fundamentais do ser humano, exigindo, assim, uma conduta do policial mais proporcional e 
progressiva. 

 

Como ultima ratio, a Polícia pode lançar mão de armas de fogo. Assim, entende-se 
por armas, em sentido jurídico e policial, aqueles instrumentos de disparo, aparelhos de 
emissão e de dispersão de substâncias analgésicas, pistolas de ação simples e duplas, 
tradicionais, revólveres, metralhadoras e espingardas. As polícias modernas dispõem de armas 
de tipo policial e militar. 

 

Nessa linha de pensamento 

 



11 

 

[...] o legislador alemão define em termos diferentes arma (1°.waffg) e arma 
de guerra (1°kriegswaffg) como revela uma simples vista de olhos sobre a 
lista de armas de guerra, nem todas estas armas são armas em sentido 
jurídico-policial. Uma interpretação noutro sentido seria contrária à 
atribuição policial das competências, que precisamente não abarca o 
domínio das situações militares, sendo contrária á separação entre polícia, 
defesa ou proteção das fronteiras do Exército. A doutrina dominante 
naquele país tem sustentado que, por razões de competência, não é correto 
integrar nas armas de polícia as granadas de mão e o seu emprego. (Souza, 
2009, p. 302). 

 

 

Assim, armas de tipo policial são as que permitem um uso de efeito controlado, ou 
seja, aquelas que podem ser utilizadas no exercício da coação policial de modo a, 
provavelmente, não causarem a morte do atingido. A Característica das armas policiais é, 
pois, apenas a suscetibilidade de controle dos seus efeitos. Diferentemente, as armas de tipo 
militar têm em vista, em primeira linha, a eliminação física do adversário. Dessas armas 
fazem parte, por exemplo, as granadas de mão, veículos blindados e canhões. 

 

Nessa direção, as armas de fogo são meios de coação física, particularmente 
incisivos, devendo ser objeto de uma regulação especial. Na verdade, quanto mais incisiva for 
uma intervenção e o meio nela empregado, tanto mais precisa e detalhada deverá ser a norma 
de autorização. Por isso, a determinação para o uso de armas lícitas deve ser feita de forma 
exaustiva, o que naturalmente pressupõe que o conceito de arma esteja determinado com 
precisão.    

  

Como já salientado anteriormente, o uso da arma de fogo pelo policial representa o 
último meio de força para que se garanta o direito à segurança das pessoas. Assim, esse uso 
representa o [...] o culminar da aplicação de coação por parte da polícia, especialmente, contra 
pessoas. Esse uso deverá ter lugar em situações extremas e imperiosas, no estrito respeito aos 
limites da lei e do direito. (Souza, 2009, p. 314) 

 

 Apesar dos perigos que o uso da arma de fogo representa para a integridade física 
e para a própria vida humana, ele continua a ser indispensável como meio auxiliar de coação, 
na medida em que, sem ela, em algumas situações, se torna impossível garantir segurança às 
pessoas. Exemplo disso é o tiro de comprometimento para salvar um refém das mãos de um 
tomador de refém. 

 

Nessa direção, na aplicação prática do princípio da proporcionalidade poderá 
implicar a morte com fins preventivos, em casos excepcionais. Por conseguinte, para que se 
possa haver tiro mortal deverão verificar-se todas as exigências do princípio da 
proporcionalidade. Assim, o ato deverá ser adequado, exigível e proporcional ao fim que se 
propõe atingir. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Face ao exposto, percebe-se que, com o advento da Constituição de 1988, a Polícia 
Militar tem ganhado relevante destaque no âmbito da segurança pública, aliás, na defesa do 
direito fundamental à segurança, o qual se reveste como um dos mais importantes direitos e 
garantias a compor a personalidade dos indivíduos. De fato, sem o atributo da segurança, não 
é possível que as pessoas desfrutem plenamente dos demais direitos, na medida em que essa 
ausência pode lhes custar o seu bem jurídico mais relevante: a vida. 

Portanto, é preciso que se compreenda o trabalho realizado, diariamente, pelos 
policiais militares, sobretudo, buscando a desmistificar a concepção de truculência e violência 
que normalmente se atribui às ações policiais. Evidentemente, que os excessos deverão ser 
investigados, e os responsáveis devidamente responsabilizados. Porém, em sua maioria, o 
exercício da atividade policial tem por finalidade defender o cidadão, preservando assim, a 
sociedade e seus valores. 
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