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RESUMO 

 

 

A presente monografia versa sobre o emprego de Policiamento Velado, realizado 
por algumas polícias militares brasileiras, e consequentes desdobramentos 
decorrentes da diversidade de entendimentos acerca da legalidade de tal atividade. 
O estudo elaborado busca compreender o Policiamento Velado, desde a sua origem 
até a atual configuração e forma de emprego, com vistas a se definir o ponto crucial 
da discussão que envolve as Polícias Civis e Militares relativo à atividade 
desenvolvida por militares travestidos de cidadão comum. O trabalho se perfaz 
através de pesquisa bibliográfica realizada com base em autores como Lazzarini 
(2003), Santin (1999), Meirelles (2002), bem como na Constituição Federal de 1988, 
Códigos Penal e Processual Penal, Diretrizes de Policiamento Velado e outros. Por 
fim, o trabalho científico traz à baila os argumentos favoráveis e contrários à 
aplicação da referida modalidade de policiamento os quais são analisados à luz da 
norma constitucional, Penal e Processual Penal e numa visão administrativa 
institucional para ao final se chegar a uma conclusão acerca da legalidade da 
atividade, bem como dos limites que se impõe em face das atribuições peculiares à 
Polícia Judiciária (Polícia Civil).  
 
Palavras-chaves: Segurança Pública. Constituição Federal. Policiamento Velado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This monograph deals with the use of covert policing, carried out by some Brazilian 
military police, and subsequent developments arising from the diversity of 
understandings about the legality of such activity. The study seeks to understand the 
elaborate Policing Veiled from its origin to the current shape and form of 
employment, in order to define the crux of the discussion involving the civil and 
military police on the activities carried out by soldiers disguised as ordinary citizens. 
The work is made perfect through literature search was undertaken based on authors 
like Lazzarini (2003), Santin (1999), Meirelles (2002), as well as in the 1988 Federal 
Constitution, Criminal Code and Criminal Procedure, Guidelines Veiled Policing and 
others. Finally, the scientific work brings up the arguments for and against application 
of the method of policing which are reviewed in the light of constitutional law, Penal 
and Criminal Procedure and an administrative building for the vision to reach a final 
conclusion about the legality of the activity as well as the limits it imposes in the face 
of the powers peculiar to the Judicial Police (Police Civil). 
 
Keywords: Public Safety. Federal Constitution. Veiled policing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A presente monografia, apresentada na Academia de Polícia Militar CEL 

Milton Freire de Andrade como requisito para aprovação no Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, efetua 

abordagem sobre a modalidade de policiamento, executada por algumas policias 

militares brasileiras, denominada Policiamento Velado. Tal estudo tem o propósito 

de se definir os limites legais de atuação da referida atividade em face das funções 

atinentes aos integrantes das Polícias Civis estaduais as quais, por vezes, acusam 

as corporações militares de, ao executarem tal policiamento, incorrerem em ofensa à 

norma constitucional e reiterada prática de crime de usurpação de função pública. 

Nesse cenário a pesquisa é direcionada para o estudo aprofundado sobre a 

origem e forma de atuação do Policiamento Velado como atividade desempenhada 

pelas Polícias Militares, buscando, inclusive, uma visão do serviço como responsável 

pela solução de conflitos, o que possibilitará o alcance de um panorama privilegiado 

acerca da necessidade e eficácia social desta modalidade de policiamento no campo 

prático. 

Num segundo momento, a abordagem científica volta-se para uma análise 

legal, constitucional e infraconstitucional, que permita o pesquisador alcançar 

conclusões precisas sobre a adequação da atividade à norma vigente, confirmando 

e refutando pontos de vista favoráveis e contrários à forma de policiamento. 

Realizadas essas abordagens, a pesquisa apresentará relatório 

pormenorizado que fornecerá ao leitor uma visão exata do campo de ação em que 

pode atuar o Policiamento Velado, sem que venha a incidir em ilegalidades nem 

tampouco adentrar nas funções legalmente definidas como de competência da 

Polícia Judiciária.  

Tendo por base a conjuntura da segurança pública atual, onde os elevados 

índices de violência no Brasil é uma realidade inquestionável que aflige todas as 

camadas da sociedade, e que não cobra qualquer tipo de sensibilidade diferenciada 

para tal constatação, nenhum cidadão brasileiro seja ele abonado ou desfavorecido, 

aculturado ou desprovido de conhecimento, pode se permitir achar que está imune 

aos reflexos da criminalidade num país onde, entre 1997 e 2007, matou-se mais 

pessoas do que em conflitos armados como na Chechênia, Angola e Guatemala. No 
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período o número de mortes por homicídios registrados pelo SIM1 passou de 40.507 

para 47.707, revelando um aumento de 17.8%. Tal incremento rendeu ao Brasil a 6ª 

colocação no ordenamento dos países com as maiores taxas de homicídio na sua 

população total (WAISELFISZ, 2011). 

Diante de tal cenário, é natural que a população se manifeste das mais 

variadas formas, em especial através da criação de Organizações Não 

Governamentais (ONGs)2 e grupos organizados que, utilizando-se da mídia em 

geral, buscam sensibilizar os órgãos do Estado para que se adotem posturas mais 

eficazes contra os números que se apresentam.  

Os órgãos estatais responsáveis pela segurança pública em nível nacional, 

estadual e no Distrito Federal, estão definidos no art. 144 da Constituição Federal de 

1988 (CF/88), tendo este definido, entre outras, as atribuições atinentes às Polícias 

Civis e Militares: 

 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
[...]. 
IV - polícias civis;  
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
[...]. 
§ 4º - Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.  
§ 5º - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; [...] (BRASIL, 1988, p. 90).  
 
 

Conforme se depreende do dispositivo supracitado, nos estados da 

federação e no Distrito Federal, as ações relativas á investigação policial ficaram a 

cargo da Polícia Civil enquanto às ligadas ao policiamento em geral à Polícia Militar. 

Ocorre que, nesse contexto de insegurança, vê-se surgir no âmbito de 

algumas Polícias Militares do Brasil uma modalidade alternativa ao policiamento 

ostensivo, caracterizada basicamente pela atuação do policial militar, em trajes civis 
                                                           
1
 O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) foi criado pelo Ministério da Saúde (MS) em 

1975 para a obtenção regular de dados sobre mortalidade no País. A partir da criação do SIM foi 
possível a captação de dados sobre mortalidade, de forma abrangente e confiável, para subsidiar as 
diversas esferas de gestão na saúde pública. Com base nessas informações é possível realizar 
análises de situação, planejamento e avaliação das ações e programas na área (WINDOWS 97, 
2011, p. 01). 
2
 ONGs são organizações não governamentais (sem fins lucrativos), que atuam no terceiro setor da 

sociedade civil. Estas organizações, de finalidade pública, atuam em diversas áreas, tais como: meio 
ambiente, combate à pobreza, assistência social, saúde, educação, reciclagem, desenvolvimento 
sustentável, entre outras (WINDOWS 97, 2011, p. 01). 
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e empregado no meio do povo, de forma a facilitar para que o mesmo possa flagrar, 

sem ser identificado, a ação de criminosos e subsidiar o policiamento ostensivo 

geral3  de informações. Comumente denominado Policiamento Reservado, P2 ou, 

como trataremos nesta pesquisa, Policiamento Velado, define-se como sendo:  

 

[...] modalidade de policiamento executado por tropa da polícia militar, 
descaracterizada, que se fundamenta principalmente pela atividade de 
apoio ao policiamento ostensivo fardado, estando presente 
preferencialmente nos locais e momentos aonde não existe a prevenção 
policial (RAYMUNDO, 2011, p. 06).   
 
 

Apesar de todos os apelos de grupos sociais e da mídia em geral, cobrando 

mais atitude dos órgãos policiais no combate ao crime, algumas polícias ocupam 

parte de seu precioso tempo numa disputa por espaço, tendo como alvo o 

Policiamento Velado. Tal disputa se trata de uma guerra de entendimentos, e 

consequentes posicionamentos, por parte das Polícias Civil e Militar, as quais 

divergem acerca de fundamentos legais contrários e favoráveis à referida atividade. 

Enquanto alguns representantes da Polícia Civil enxergam no Policiamento 

Velado uma atividade que afronta o texto constitucional e enseja a prática do crime 

previsto no art. 328 do Código Penal Brasileiro (usurpação de função pública), as 

Polícias Militares adeptas da referida modalidade rebatem os argumentos contrários, 

alegando não haver nenhum impedimento constitucional ou penal que vede a 

implantação do serviço e, com base nisso, mantêm os militares descaracterizados 

nas ruas.  

A Constituição Federal, através do art. 144, § 5º, incumbiu às Polícias 

Militares o dever de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. 

Entendendo-se esta como sendo a manutenção de uma ordem não somente 

material, mas também moral que ofereça segurança às pessoas e seus bens 

(LAZZARINI, 2003). 

É nesse contexto, e valendo-se da amplitude do enunciado “preservação da 

ordem pública” que algumas Policiais Militares, dentre elas a Polícia Militar do 

Distrito Federal, passaram a contar com parte do efetivo atuando de forma velada.  

                                                           
3
 São todos os meios e formas de emprego da Polícia Militar, onde o policial é facilmente identificado 

pela farda que ostenta, como principal aspecto e de equipamentos, aprestos, armamento e meio de 
locomoção, para a preservação da ordem pública, observando critérios técnicos, táticos, variáveis e 
princípios próprios da atividade, visando a tranqüilidade e bem estar da população (MANOEL, 2011, 
p. 01). 
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A despeito dos resultados alcançados por essa modalidade de atuação 

policial, a estreita semelhança que guarda com a atividade desempenhada pela 

Polícia Investigativa não tem facilitado a uniformização de entendimento sobre a 

legalidade do Policiamento Velado, isso porque, assim como o agente de Polícia 

Civil, o policial velado atua em trajes civis, em viatura descaracterizada e com a 

missão de colher informações acerca de delito iminente ou em flagrante.  

Esta espécie de policiamento complementa a fiscalização policial e atua na 

repressão à prática do delito, no momento de sua ocorrência, uma vez que busca 

identificar autores e circunstâncias do crime, subsidiando o efetivo ostensivo de 

informações privilegiadas, de forma a aperfeiçoar o atendimento ao cidadão carente. 

(RAYMUNDO, 2011).  

Nesse sentido, complementa Raymundo ao descrever a dinâmica de 

atuação do serviço velado: 

 

O policiamento velado quando empregado de forma integrada às viaturas 
ostensivas atua como um “raio-x” da criminalidade em tempo real, por assim 
dizer. Sua estruturação é favorável à transmissão imediata do 
acontecimento do delito ao policiamento ostensivo, pois ambos cumprem 
seu serviço em viaturas utilizando a mesma freqüência via-rádio, com a 
seguinte vantagem: o policial velado está acompanhando o desenrolar do 
delito nas suas proximidades, na fase de preparação/cogitação, ou até 
mesmo quando da consumação, subsidiando a ação repressiva, 
colaborando para o perfeito desfecho de uma ocorrência policial 
(RAYMUNDO, 2011, p. 06).   
 
 

A base da discussão tem girado em torno da alegação de que, por ser 

atividade de Polícia Militar, o Policiamento Velado fere a Constituição Federal 

quando deixa de possuir o caráter ostensivo nela previsto. No campo do Direito 

Penal, o desentendimento tem girado em torno da acusação de que o modelo do 

policiamento reservado pende de legalidade por adentrar nas funções competentes 

à Polícia Investigativa, o que, numa visão básica, restaria tipificado o delito 

capitulado no art. 328 do Código Penal Brasileiro (CPB), principalmente nos casos 

em que o efetivo descaracterizado colhe informações acerca de determinado delito 

e, não havendo tempo hábil para o comparecimento de equipe ostensiva que efetue 

a prisão em flagrante, se despe do anonimato e realiza a prisão e condução do autor 

à delegacia.  

Dentre as mais variadas propostas de solução para o problema da violência 

que assola o povo brasileiro como um todo, o Policiamento Velado surge como uma 



13 

 

opção viável à qual, formal ou informalmente, algumas Polícias Militares têm 

aderido. A exemplo da Polícia Militar do Distrito Federal que implementou através da 

Diretriz de Inteligência Nº 001/03 essa espécie de atividade, outras polícias do Brasil 

tem optado por essa estratégia de policiamento, em alguns casos camuflada e 

exercida por agentes de inteligência. Nesse contexto, o Policiamento Velado passa a 

ocupar espaço no cenário de combate ao crime, ao tempo em que, de forma básica 

e pioneira, lançado no terreno com policiais à paisana e viatura descaracterizada, 

atua direta ou indiretamente em parte das ocorrências policiais.  

Ocorre que, a forma de emprego do referido policiamento, qual seja, 

descaracterizado e dissimulado no meio do povo, faz surgir alguns questionamentos 

acerca da legalidade da referida atividade de policiamento, mormente, por parte de 

entidades de classe ligadas às Polícias Civis, as quais sustentam argumentos no 

sentido de que tal policiamento estaria adentrando as funções atinentes à atividade 

de Polícia Judiciária da qual são encarregados.  

O reflexo desse embate de posicionamentos é a insegurança que se abate 

sobre parte dos militares, que atuam descaracterizados, por temerem ser alvos de 

processos administrativos e judiciais em razão de estarem executando a atividade 

para a qual foram designados. 

Diante de tal insegurança jurídica, o presente trabalho surge com o propósito 

de estudar a questão legal do Policiamento Velado adotado por algumas Polícias 

Militares, como estratégia alternativa e complementar à atividade de policiamento 

ostensivo geral, com foco direcionado para uma análise paralela entre a forma de 

emprego e os fundamentos legais que o sustenta, a fim de se delinear limites de 

atuação em face das funções atinentes a Polícia Judiciária. 

No que tange à metodologia empregada, a abordagem se inicia com a busca 

por suporte bibliográfico, o qual é estudado e sintetizado em fichamentos e 

empregados no corpo do texto oportunamente. Desta feita, o estudo se desenvolve 

na modalidade de Pesquisa Bibliográfica, com base em autores como Lazzarini 

(2003), Santin (2004), Meirelles (2002), Carvalho (2009) e Nucci (2006) dentre 

outros, e em aparato legislativo como a Constituição Federal e o Código Penal, 

dentre outras, e Exploratória, uma vez que tem como fonte de informações material 

já elaborado e finalidade de familiarização com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito e aperfeiçoar o entendimento acerca do assunto (GIL, 2002). 

Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica deve ser entendida como: 
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[...] tipo de pesquisa que envolve um levantamento bibliográfico, o qual 
deverá ser feito em diversas fontes buscando consultar obras respeitáveis e 
atualizadas. [...] é desenvolvida através de livros, publicações em periódicos 
e artigos científicos. [...] é interessante utilizar as fichas de leitura que 
facilitam a organização das informações obtidas (SOARES, 2009, p. 02). 
 
 

Quanto à forma de abordagem, a monografia tem o caráter qualitativo, já 

que se volta para a busca de uma conclusão a partir de um fato em estudo. Tem 

como propósito compreender um fenômeno que é observado e analisado pelos 

pesquisadores os quais influenciam e são influenciados pelo objeto alvo da pesquisa 

(VILELA JÚNIOR, 2011). 

No que se refere ao método empregado na elaboração da pesquisa, aplica-

se o dedutivo, o qual tem como campo de aplicação os divergentes posicionamentos 

existentes acerca da legalidade da atividade de Policiamento Velado. O referido 

método busca revelar, através da lógica, uma conclusão na sua totalidade a partir de 

premissas e de maneira que se garanta a veracidade das conclusões (LAKATOS, 

1991). 

Com relação á dinâmica de confecção da monografia, a mesma está 

estruturada em três capítulos, onde no primeiro aborda-se, a título de introdução e 

de forma superficial, questões relativas ao Policiamento Velado, forma de aplicação 

e dificuldades de execução da atividade devido os divergentes entendimentos 

acerca da legalidade. 

O segundo capítulo discorre sobre o Policiamento Velado no contexto da 

segurança pública, a origem do Policiamento Velado, o Policiamento Velado e a 

atuação de polícia judiciária e, por fim, o Policiamento Velado como alternativa para 

solução de conflitos. 

O terceiro capítulo versa sobre os limites legais da atuação do Policiamento 

Velado frente à Polícia Judiciária, a atuação da Polícia Militar em face da norma 

constitucional e os limites legais de atuação do Policiamento Velado e a Polícia 

Judiciária numa ótica constitucional, penal, processual penal e administrativa 

institucional. 

Por fim, as considerações finais que visam contribuir com o debate científico 

sobre o tema.  

É fato que o presente estudo não pretende exaurir a temática, mormente 

quando considerada de complexidade na intrincada e dinâmica realidade da 

segurança pública. 
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2 POLICIAMENTO VELADO NO CONTEXTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

2.1 ORIGEM DO POLICIAMENTO VELADO 

 

 

Com o fim do regime militar no Brasil, o qual teve como característica 

marcante o emprego do Serviço de Informações4 para reprimir e perseguir políticos 

contrários ao sistema vigente, surge, no âmbito da Atividade de Inteligência5, uma 

nova doutrina operacional que direciona as diligências para o público interno, com o 

foco voltado para fins de controle disciplinar. Conseqüência dessa mudança no 

cenário político brasileiro e da adoção de uma visão mais democrática acerca do 

emprego dos órgãos e da atividade de inteligência nacional, foi a criação, no âmbito 

do poder executivo federal, por força da edição da Lei 9.883/19996, do Sistema 

Brasileiro de Inteligência (SISBIN)7 e da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)8 

(PACHECO, 2005).  

Com subordinação ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 

da República, a ABIN assume a função de órgão central do sistema, do qual, com a 

edição do Decreto 4.376/2002, passou a compor vários órgãos públicos do poder 

executivo federal, dentre eles a Casa Civil e o Ministério da Justiça (PACHECO, 

2005). 

Em sintonia com a nova tendência dada à Atividade de inteligência e 

buscando a ampliação do sistema, criou-se no âmbito do SISBIN o Subsistema de 

                                                           
4
 O Serviço Nacional de Informações (SNI) foi criado pela Lei nº 4.341, de 13 de junho de 1964, como 

um órgão da Presidência da República, com a finalidade de superintender e coordenar as atividades 
de informação no âmbito nacional (BRASIL, 1964, p. 01). 
5
 Atividade que tem por objetivo a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora 

do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo 
decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado 
(BRASIL, 1999, p. 01). 
6
 Lei Federal que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de planejamento 

e execução das atividades de inteligência do País, com a finalidade de fornecer subsídios ao 
Presidente da República nos assuntos de interesse nacional (BRASIL, 1999, p. 01). 
7
 Conjunto de órgãos governamentais responsável pela produção de conhecimentos de interesse das 

atividades de inteligência, em especial aqueles ligados à defesa externa, segurança interna e 
relações exteriores (BRASIL, 1999, p. 01). 
8
 Órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) tem a seu cargo planejar, executar, 

coordenar, supervisionar e controlar a atividade de Inteligência no pais. (BRASIL, 1999, p. 01). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_intelig%C3%AAncia
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Inteligência de Segurança Pública (SISP) 9, o qual, com órgão central estabelecido 

na Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP)10, inseriu no âmbito do 

sistema de inteligência vários órgãos federais não alcançados pelo SISBIN e abriu 

espaço para o ingresso de órgãos públicos estaduais e do Distrito Federal: 

 

O Decreto 3.695/2000 criou o Subsistema de Inteligência de Segurança 
Pública (SISP), estabelecendo como seu órgão central a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (SENASP). O SISP é um subsistema por 
ser parte do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN). Compõem o SISP, 
além da SENASP, os Ministérios da Justiça, da Fazenda, da Defesa e da 
Integração Nacional e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República. Também podem integrar o SISP os órgãos de inteligência de 
Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal (PACHECO, 2005, p. 
07).  
 
 

Visando consolidar o SISP, a SENASP criou a Rede Nacional de Inteligência 

de Segurança Pública (RENISP)11, estabeleceu convênios com todas as unidades 

federativas, promoveu diversos cursos com agentes de vários órgãos e estados da 

federação e tentou traçar diretrizes na busca pela uniformização da doutrina e 

elaboração de um plano nacional de inteligência de segurança pública. 

Com o estabelecimento da Rede Nacional e a assinatura de convênios com 

os governos estaduais, as novas aspirações da Inteligência chegam aos órgãos de 

segurança dos estados e do Distrito Federal (Polícias Militares e Civis); porém, sem 

se estabelecer uma doutrina única, nem tampouco a devida adaptação às atividades 

policiais, fato este que deu causa a algumas incertezas no ambiente policial, dos 

quais pode-se destacar a dificuldade em se separar atividade de inteligência de 

atividade de investigação criminal, problemática esta que ainda não foi dirimida para 

muitos dirigentes, chefes ou comandantes de secretarias de estado ou das polícias 

(PACHECO, 2005). 

É nesse contexto do Serviço de Inteligência, qual seja, esforços voltados 

para a democratização e alcance dos órgãos de segurança pública dos estados, que 

algumas Polícias Militares, as quais até àquele momento mantinham seus efetivos 

                                                           
9
 Tem como finalidade coordenar e integrar as atividades de inteligência de segurança pública em 

todo o País, bem como suprir os governos federal e estaduais de informações que subsidiem a 
tomada de decisões neste campo (BRASIL, 2000, p. 01). 
10

 Órgão de assessoria do Ministro de Estado da Justiça na definição e implementação da política 
nacional de segurança pública, e, em todo o território nacional, acompanhamento das atividades dos 
órgãos responsáveis pela segurança pública (BRASIL, 1997, p. 01). 
11

 Rede tecnológica para a comunicação segura dos integrantes do Sistema de Inteligência de 
Segurança Pública (PACHECO, 2005, p. 07). 
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do serviço reservado totalmente direcionado para o controle de seus integrantes, 

passou a valer-se desse contingente como mais um recurso em prol da busca por 

informações criminais que pudessem facilitar a atuação do policiamento ordinário. 

Nasce então o Policiamento Velado como modalidade de policiamento. 

Formal ou informalmente inserido na estrutura das Polícias Militares, via de 

regra nas Segundas Seções12, o Policiamento Velado tem sido uma realidade em 

vários estados brasileiros que, ainda que travestido de serviço de inteligência e com 

atuação excepcional, tem dado apoio ao policiamento ostensivo, em locais de 

ocorrência, através do levantamento de informações que subsidiam os comandos 

sobre onde, quando e como agir para se atingir os melhores resultados no combate 

ao crime. Nesse sentido, normatizou a PMDF ao definir as circunstâncias de 

execução da referida atividade: 

 

O Policiamento Velado deverá atuar para cobrir espaços do terreno em 
apoio ao Policiamento Ostensivo, visualizando e se aproximando de 
delinqüentes, prestando informações ao policiamento fardado e também 
tomando a iniciativa de efetuar prisões em flagrante, quando da 
impossibilidade do acionamento do Policiamento Ostensivo (DISTRITO 
FEDERAL, 2007, p. 6).   
 
 

Como exemplo de PMs que já aderiram à estratégia de se utilizar do militar à 

paisana, nas ruas e levantando informações que possam contribuir com a atuação 

do serviço ordinário, podemos citar, além da PMDF, a Polícia Militar do Estado de 

São Paulo (PMESP), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Militar do 

Maranhão (PMMA). 

As semelhanças que o Policiamento Velado guarda com atividade de 

Inteligência aplicada ao meio policial acabam por dificultar a diferenciação entre os 

serviços, especialmente quando se percebe uma proximidade marcante entre os 

policiais classificados nos dois setores. Nesse sentido, já se pode perceber alguns 

esforços na busca por atribuir identidades próprias a cada segmento. Para tanto a 

PMDF, ao tempo em que mantém o Velado e a Inteligência fisicamente próximos, 

estabelece em sua Diretriz de Policiamento Velado Nº 001/07 as funções atinentes a 

cada atividade: 

                                                           
12

 Também conhecida como Agência Local de Inteligência ou P2 é o setor dentro do organograma 

das Polícias Militares encarregado dos assuntos relativos a atividades de inteligência e contra-
inteligência, da guarda e manutenção de documentos e arquivos sigilosos. (DISTRITO FEDERAL, 
2007). 
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Atividade de inteligência: Exercício permanente de ações especializadas, 
orientadas para a produção de conhecimentos, referentes à preservação da 
Ordem Pública e Assuntos Institucionais, em proveito da segurança da 
Sociedade e do Estado Democrático, bem como á salvaguarda de segredos 
decorrentes da operacionalização da Atividade, em que a Corporação e ao 
Estado interessem proteger. 
[...]. 
Policiamento Velado: é uma modalidade de Policiamento, o qual consiste no 
exercício permanente de ações especializadas, orientadas para produção 
de conhecimentos, referentes à preservação da ordem pública, em apoio a 
Policiamento Ostensivo, que emprega policiais militares em trajes civis e 
que possui características, variantes e princípios próprios (DISTRITO 
FEDERAL, 2007, p. 2-3). 
 
 

De forma básica, poderíamos dizer que na PM do Distrito Federal a 

Inteligência se difere do Policiamento Velado no momento em que este se volta para 

a produção de conhecimento endereçado ao policiamento ostensivo e combate à 

criminalidade e aquela presta-se à produção e salvaguarda de conhecimento voltado 

para a preservação da ordem pública e assuntos institucionais. 

O Policiamento Velado surge no cenário policial militar como uma estratégia 

de combate à criminalidade capaz de otimizar o atendimento ao cidadão, ainda que 

num cenário onde o militar precisa labutar com modalidades de ilícitos que, num 

passado não muito distante, seriam irreconhecíveis aos olhos dos profissionais de 

segurança pública e onde a administração policial militar vem sendo gradualmente  

projetada em cenários de recursos econômicos cada vez mais escassos (DANTAS, 

2007). 

Diante das novas tendências que envolvem as atividades policiais, e 

exigentes demandas sociais quanto à eficiência dos serviços públicos, enxerga-se 

na implementação do Policiamento Velado uma material demonstração de busca 

pela excelência na prestação do serviço ao tempo em que representa a 

implementação de novos métodos, técnicas e ferramentas de combate ao crime.  
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2.2 POLICIAMENTO VELADO E A ATUAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA: ANÁLISE 

DE CONFLITUOSIDADE 

 

 

2.2.1 Poder de Polícia 

 

 

O Estado como pessoa jurídica de direito público, com poder de coerção 

sobre seus cidadãos, possui como meio de operacionalizar tal repressão os 

chamados poderes administrativos13. Tais poderes se propagam por toda a 

administração e se revelam como ferramenta de sua atuação adequada ao 

desempenho das diversas atividades administrativas. No rol diversificado desses 

poderes, de forma destacada, aparece o poder de polícia administrativa que é a 

modalidade de poder exercido pelo estado, através da autoridade pública, sobre as 

atividades e bens que afetam, ainda que potencialmente, a coletividade (MEIRELES, 

2002). 

Nesta seara, o chamado poder de polícia apresenta-se como “faculdade de 

que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de 

bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio 

Estado” (MEIRELES, 2002, p. 127). 

Seguindo esta vertente, Caio Tácito conceitua poder de polícia como sendo 

“o conjunto de atribuições concedidas à administração para disciplinar e restringir, 

em favor do interesse público adequado, direitos e liberdades individuais” (TACITO 

apud MEIRELLES, 2002, p. 75).  

Dentre os diversos conceitos de Poder de Polícia o mais completo pode ser 

encontrado no texto do Código Tributário Nacional14, especificamente no art. 78: 

 

Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de 
ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 

                                                           
13

 Os poderes administrativos representam instrumentos que, utilizados isolada ou conjuntamente, 
permitem à Administração cumprir suas finalidades, sendo, por isso, entendidos como poderes 
instrumentais (ALEXANDRINO, 2008, p. 221 e 222). 
14

 Lei federal que regula o sistema tributário nacional e estabelece  as normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 1966). 
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concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos (BRASIL, 1966, 
p. 13).   
 
 

Quando se fala em poder de polícia englobam-se vários ramos da atividade 

administrativa voltada para o controle do Estado sobre bens, direitos, atividades e 

pessoas. É sobre este último objeto de controle que atuam os órgãos do Estado alvo 

da presente pesquisa, quais sejam as chamadas polícia de manutenção da ordem 

pública (Polícia Militar) e polícia judiciária (Polícia Civil), as quais se diferenciam 

preponderantemente ao se constatar o caráter preventivo da polícia administrativa 

(PM) e o caráter repressivo da polícia judiciária (PC) (DI PIETRO, 1990). 

Não obstante a básica definição das atividades peculiares a cada uma das 

polícias estaduais, o papel de precisar os limites do poder de polícia que compete a 

cada instituição não se trata de missão simples, mormente quando o estudo se volta 

para a análise do texto constitucional, o qual se utiliza de elementos normativos,15 

que permitem interpretações divergentes sobre o tema. Exemplo disso é a norma 

que define como missão das Polícias Militares “a preservação da ordem pública”. É 

justamente neste ambiente que se insere a pesquisa, com o propósito de facilitar o 

entendimento acerca das normas que tratam das tarefas que cabe a cada 

corporação policial estadual, com o foco direcionado para a modalidade de 

policiamento identificada como Policiamento Velado.     

 

 

2.2.2 Polícia de preservação da ordem Pública (Polícia Militar) 

 

 

O termo Ordem Pública que, indiscutivelmente, é mais simples de se sentir 

do que se conceituar, esta diretamente ligada ao mínimo de condições necessárias 

a uma convivência decente no que se relaciona à segurança pessoal, patrimonial, à 

salubridade, e ao sossego das pessoas; o que, naturalmente tem reflexo nas 

questões ligadas à economia e até mesmo à estética (LAZZARINI, 2003). 

O Estado brasileiro, numa visão jurídico-administrativa e por força de 

mandamento constitucional, atribuiu às Polícias Militares o policiamento ostensivo e 

                                                           
15

 São termos empregados no texto da norma para cuja compreensão é insuficiente desenvolver uma 
atividade meramente cognitiva, devendo-se realizar uma atividade valorativa (BITTENCOURT, 2003). 
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o dever de preservação da ordem pública, e, de forma indireta, a manutenção da 

segurança pública, já que esta se encontra abarcada por aquela. “A segurança 

pública se revela através do conjunto de atos políticos e jurídicos voltados para a 

garantia da ordem pública, sendo esta objeto daquela” (MOREIRA NETO, 1987, p. 

49). 

A Polícia de preservação da ordem publica sob o título de Polícia de 

Segurança tem por escopo a adoção de procedimentos voltados para a não-

modificação da ordem jurídica e atua com determinado poder discricionário; porém, 

apesar de amplo, não se pode confundir com abuso de poder e arbitrariedade 

(TOURINHO FILHO, 2003). 

Nesses termos também manifesta Lazzarini (2003, p. 88): 

 

Quanto à policia de preservação da ordem pública [...], prevista no artigo 
144, § 5º, da Constituição Federal de 1988, podemos aceitar o ensinamento 
de que a polícia de segurança pública como exteriorização de polícia 
administrativa dela faz parte na exata medida em que previne a desordem, 
mantendo a ordem pública nas suas múltiplas facetas, procurando evitar a 
prática delituosa em sentido amplo (crimes e contravenções penais), no que 
exercita a atividade de polícia de segurança pública. 
 
 

Partindo do termo “preservação da ordem pública” se extrai, originariamente, 

os limites temporais a que se impõe a atuação da policia de segurança, ou seja, age 

de forma a manter a disposição legal das coisas, se antecipando a ocorrência do 

fato delituoso, pois, posteriormente ao cometimento do ilícito inicia-se a fase de 

investigação que compete à Polícia Judiciária. 

Ocorre que por questões por demais discutíveis, nem sempre a Polícia 

Militar, com suas variadas formas de atuação, consegue fazer frente à prática de 

crimes; porém, em regra, logo após a ocorrência do fato, desencadeia diligências 

com o propósito de localizar e prender os criminosos, quando ainda na situação de 

flagrante16. É nesse momento do combate à prática delituosa que algumas variações 

no emprego do policiamento, como é o caso do velado, vê-se atacado por seus 

opositores, já que, em tese, atua num momento da ocorrência policial, e com 

características, que permite entender estar o mesmo exercendo atividade 

                                                           
16

 Artigo 302 do Código de Processo Penal: Considera-se em flagrante delito quem: está cometendo 

uma infração penal - inciso I; acaba de cometê-la - inc. II; é perseguido, logo após, pela autoridade, 
pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração - inc. III; 
ou é encontrado, logo após, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele 
autor da infração - inc. IV (NUCCI, 2006). 
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investigativa, missão esta que caberia ao órgão policial auxiliar do Poder Judiciário, 

qual seja, a Polícia Judiciária. 

Malgrado o posicionamento que tem na ocorrência do ilícito a fronteira entre 

a competência da PM e da PC, existe no meio doutrinário entendimento no sentido 

de que, nos primeiros momentos que se segue à ocorrência de um crime, tempo em 

que se dá a chamada Repressão Imediata, compete de forma exclusiva à Polícia de 

Segurança (PM) desencadear diligências que possam vir a localizar e prender o 

autor do crime. Assim, a Polícia Militar também se investe de competência de Polícia 

Judiciária quando realiza a repressão imediatamente após a ocorrência do delito, o 

qual não conseguiu evitar com a atuação preventiva. Age nessas circunstâncias, que 

lhe é exclusiva, como órgão auxiliar e controlado pelo Poder Judiciário e sob os 

mandamentos da legislação processual penal (LAZZARINI, 2003). 

Assim, segundo esta corrente, a qual reputamos ser a mais coerente, às 

Polícias Militares cabe todo o universo de atuação policial que se desenvolve desde 

a tentativa de prevenção até a ação imediatamente desencadeada após o delito. 

Nesse sentido, a transferência do encargo de se restabelecer a ordem pública para 

a Polícia Judiciária deve se dá após às diligências efetivadas pela PM  no sentido de 

prender em flagrante o responsável pela ofensa à norma penal.  

 

 

 2.2.3 Polícia Civil (Polícia Judiciária) 

 

 

O Direito Constitucional moderno, ao preceituar que a segurança pública, 

dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, deve ser exercida com a 

finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, por um 

taxativo rol de órgãos estatais, atribuiu às Polícias Civis o dever de atuar 

posteriormente a ocorrência de crime, não evitado pela Polícia Militar, apurando-o e 

auxiliando os órgãos do Poder Judiciário na repressão criminal, exceto no caso de 

infrações militares (MORAES, 2006). 

Assim, deduz-se que a atuação das Policias Civis está condicionada ao 

cometimento de uma infração penal, pois é a partir da ocorrência do ilícito que se 

justifica a instauração de investigação criminal e a conseqüente assessoria ao 
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Estado Juiz na repressão aos responsáveis pela prática do delito. É esse o 

entendimento apresentado por Tourinho Filho, ao discorrer sobre o assunto: 

 

A Polícia Civil intervém quando os fatos que a Polícia de Segurança 
pretendia prevenir não puderam ser evitados... ou, então, aqueles fatos que 
a Polícia de Segurança nem sequer imaginava pudessem acontecer [...] tem 
assim, por finalidade investigar as infrações penais e apurar a respectiva 
autoria (TOURINHO FILHO, 2003, p. 62-63).  
 
 

A Polícia Administrativa atua preventivamente e se baseia em princípios e 

normas de direito administrativo. Já a Polícia Judiciária atua repressivamente em 

função, tipicamente administrativa, de auxiliar do competente órgão da justiça 

criminal. Daí o porquê da Polícia Judiciária, apesar de possuir caráter administrativo, 

regular-se por princípios e normas de direito processual penal (LAZZARINI, 1999). 

No campo prático e de forma básica compete à Polícia Judiciária ou Polícia 

Civil, diante da prática de um crime, instaurar inquérito policial e dinamizar tal 

procedimento na busca pela identificação dos criminosos e subsidiar o titular da 

ação penal no sentido de se oferecer denúncia ao juízo competente. A autoridade de 

Policia Judiciária se encarrega de executar a ordenação administrativa da polícia 

investigativa, de que necessita o poder judiciário, para se constituir juízo de valor 

acerca da ocorrência de fato tipificado como crime (LIMA, 1987).  

Assim, como ocorre com a Polícia Militar que, eventualmente, por 

necessidade e de forma automática atua preventiva e repressivamente (repressão 

imediata), dado não ter conseguido impedir a prática do delito (LAZZARINI, 2003), 

de fato, a Polícia Judiciária também “age preventiva e repressivamente quando se 

fizer necessário. A diferença está na prática do ilícito penal como fundamento da sua 

atuação” (CARVALHO, 2009, p. 357). 

Por fim, com base nesse entendimento, conclui-se que, ao tempo em que as 

duas instituições de segurança pública, sem infringir norma legal, acabam atuando 

tanto na prevenção quanto na repressão, somente a Polícia Militar pode diretamente 

desencadear ações preventivas e repressivas, já que no caso da prevenção 

efetivada pela Polícia Civil não se trata da realização de ações diretamente voltadas 

para se impedir a prática de crimes, mas sim consequência da adoção de 

procedimentos de Polícia Judiciária, que refletem de forma preventiva, no momento 

em desencoraja outros indivíduos da prática de delitos.   
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2.2.4 Policiamento Velado PM X Polícia Judiciária  

 

 

Diante das atribuições impostas pelo texto constitucional, as corporações 

policiais militares buscaram se moldar a realidade que lhes é exigida, se fazendo 

presente em todos os estados da federação e no Distrito Federal, bem como 

adaptando as suas formas de atuação ás peculiaridades locais e de cada região. 

Exemplo disso é o policiamento realizado por militares na caatinga, presente nos 

estados do nordeste, e também o patrulhamento sobre búfalos empregado na ilha 

de Marajó, no estado do Pará. 

É nesse ambiente de busca incessante pela melhoria no atendimento ao 

público que se vê surgir no seio das Polícias Militares brasileiras alternativas 

inovadoras no combate à criminalidade. Dentre as variadas modalidades de 

policiamento que surgiram com o propósito de aperfeiçoar a atuação policial frente 

ao avanço da criminalidade destacamos o Policiamento Velado, o qual ocupa o 

ponto central da presente pesquisa. 

Um comandante, para decidir com acerto sobre as ações de polícia que 

deve adotar em sua área, deve estar bem informado sobre os fatos ilícitos que 

ocorrem, bem como os que são iminentes. Nesta seara, o Policiamento Reservado 

apresenta-se como um instrumento a mais à disposição dos responsáveis pelo 

policiamento ostensivo e preventivo, uma vez que passa a disponibilizar informações 

privilegiadas que possibilita aos comandantes alcançar maior eficiência e eficácia no 

emprego de seus efetivos. 

Dentre as características predominantes do Policiamento Velado em geral, 

podemos citar o que no estado do Maranhão foi estabelecido, na Diretriz de 

Policiamento Velado Nº 001/04, como finalidade da atividade, qual seja a ação de 

“patrulhas veladas, em apoio complementar às patrulhas ostensivas, integrando o 

Sistema Operacional de Policiamento da Polícia Militar, para preservação da ordem 

pública” (MARANHÃO, 2004, p. 01).  

Trata-se de uma forma de policiamento que guarda estreita relação com o 

serviço de inteligência das unidades policiais e tem nesta sua base de ação. Nesse 

sentido normatizou a supracitada Diretriz ao atribuir ao Oficial chefe da 2ª Seção da 

Unidade o processo de seleção, controle e fiscalização dos policiais candidatos a 

figurarem no efetivo velado. Vejamos: 
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[...] 3) os integrantes do policiamento velado, para efeito de credenciamento, 
instrução, orientação e fiscalização da forma de atuar estarão submetidos 
ao EM da OPM, por meio da respectiva Seção de Informações, obedecendo 
as normas da 2ª EM/PM; 
4) o policiamento velado será integrado por praças que estejam no mínimo, 
no bom comportamento, tenham mais de 02 anos de efetivo serviço, não 
tendo sofrido punição administrativa ou penal, em qualquer época de sua 
carreira, por abuso de autoridade, violência policial arbitrária ou por outra 
falta que as contra-indiquem para este serviço, e após terem aprovado seu 
credenciamento pela 2ª EM/PM; 
5) entre os agentes selecionados para o Grupo de Policiamento Velado (Gp 
PV) estará, necessariamente, um subtenente ou sargento que coordenará 
os demais agentes e fará os contatos com a Seção de Informações da 
OPM; [...] (MARANHÃO, 2004, p. 5). 
 
 

Institucionalizado ou atuando na informalidade, o Policiamento Velado é uma 

realidade presente no contexto das Polícias Militares que divide opiniões. Tal 

divergência tem como ponto central as discussões acerca da legalidade de tal 

atividade no âmbito das referidas corporações, haja vista a existência de um 

determinado segmento, composto em sua maioria por pessoas ligadas às Polícias 

Civis, que sustentam que a atividade pende de legalidade e fere norma 

constitucional. 

As acusações de ilegalidade apresentadas em desfavor da atividade são 

direcionadas às características do efetivo bem como a sua forma de atuação, as 

quais seriam típicas de Polícia Judiciária. Segundo este ponto de vista a ação de 

policiais militares, sem fardas e em carros descaracterizados, fere norma 

constitucional prevista no art. 144, § 5º, a qual vincularia o serviço policial militar à 

ostensividade de seus agentes: “Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública; [...] (BRASIL, 1988, p. 90). 

Numa segunda análise, agora à luz do Código Penal Brasileiro, a corrente 

contrária ao Policiamento Velado vê na atuação do mesmo uma ofensa à referida 

legislação, a qual estaria tipificada no art. 328, por entender que há uma invasão nas 

competências da Polícia Civil, característica do crime de usurpação da função 

pública.  

Esse posicionamento pode ser constatado no âmbito do Sindicato dos 

Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL-DF) ao editar, em veículo próprio de 

imprensa, a Matéria “Combate a Usurpação de Funções”: 

 

A invasão de competências por parte da segunda seção da Polícia Militar, a 
chamada P2, é uma grande preocupação dos policiais civis e do Sinpol [...] 
Ciro ressalta ainda que no Distrito Federal está acontecendo um desmonte 
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da Segurança Pública com a ação dos P2 que estão abandonando suas 
fardas e fazendo policiamento em veículos velados. O Sinpol repudia a 
atitude da PM e acredita que as categorias de Segurança Pública devem 
estar sempre unidas, mas cada uma desempenhando sua função 
corretamente. “Nenhum policial civil sai à rua com uma viatura 
descaracterizada para passear, ele tem uma ordem de missão clara e não 
precisa que outros profissionais usurpem sua função. É preciso cuidar 
emergencialmente de combater esse tipo de policiamento que está se 
avolumando e não deixar que a sociedade perca a confiança em nós 
policiais (CÔRTE, 2011, p. 09). 
 
 

Contudo, através das normatizações do Policiamento Velado na PMDF e na 

PMMA, constata-se a preocupação dessas corporações em atuarem estritamente 

dentro da competência constitucional que lhes é reservada, manifestando-se 

expressamente no sentido de que o militar empregado em atividade de Policiamento 

Velado não deve se envolver em investigação de crime consumado e que não se 

encontre na condição de flagrante (DISTRITO FEDERAL, 2007). No que se refere 

aos limites de atuação do Policiamento Velado em face das competências 

constitucionais da Polícia Civil, a PMMA define: 

 

O policiamento velado desenvolver-se-á através de ações e/ou operações 
de caráter preventivo e excepcionalmente repressivo imediato previamente 
planejadas pelo Comandante de OPM, respeitada esta Diretriz e a doutrina 
de Informações, em locais definidos e delimitados, visando a obtenção de 
dados necessários às atuações ostensivas (MARANHÃO, 2004. p. 02).  
 
 

Nesse cenário de guerra por espaço, os profissionais das duas corporações 

acabam protagonizando deprimentes cenas de desinteligência e que materializam o 

descompasso em que atuam os dois órgãos. Amostra disso foi o registro de um 

flagrante de furto, ocorrido em Brasília, conduzido por militares do Policiamento 

Velado (Serviço Águia), publicado na internet e intitulado “Águia 21 prende ladrão de 

moto na esplanada e quase vai preso”:  

 

[...] Quando os policiais militares chegaram a DP só havia um agente, 
enquanto o resto da equipe inclusive delegado estava jantando. Após a 
notícia da ocorrência o delegado de plantão ligou para o delegado Chefe 
que prontamente foi a DP (5ª), onde realizaram uma reunião para ver o que 
seria feito, onde as autoridades TENTARAM MUDAR os depoimentos dos 
águias tentando enquadrá-los na USURPAÇÃO, onde chegaram ao ponto 
de bater boca com a guarnição papa mike porque eles se recusaram a 
assinar o termo de declaração. [...] (OLIVEIRA, 2011, p. 01).  
 
 

Assim, aos olhos da Polícia Civil e com base na forma como está 

recepcionando, o Policiamento Velado, ao contrário do que se propõe, representa 
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um desserviço para aquela corporação já que, ao tempo em que atua, incide na 

prática de crime e aumenta o volume de procedimentos investigativos a serem 

instaurados e apurados. Daí a necessidade de se dirimir as questões legais relativas 

à competência da Polícia Militar na figura do Policiamento Velado para que após 

isso o mesmo possa ter eficiência e eficácia plena no seio da segurança pública. 

 

 

2.3 POLICIAMENTO VELADO COMO ALTERNATIVA PARA SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS 

 

 

2.3.1 Segurança Pública e Policiamento Ostensivo na atualidade 

 

 

O tema Segurança Pública tem importância especial na atualidade, devido 

aos autos índices de criminalidade e insuportáveis atos de violência que afetam a 

ordem pública e a convivência harmônica e pacifica da sociedade brasileira.  

A estrutura dos órgãos estatais de Segurança Pública se estabelece com o 

propósito de garantir a proteção dos direitos individuais e assegurar o pleno 

exercício da cidadania. Para tanto, utiliza-se de componentes preventivos e 

repressivos atuando em consonância com as leis, costumes e preceitos que regulam 

a convivência em sociedade.  

Em sintonia com este posicionamento assevera Santin ao lecionar sobre 

segurança pública e prevenção: 

 

A segurança pública é um regime permanente de proteção do cidadão em 
situação de instabilidade institucional, para manutenção da ordem interna e 
a proteção do cidadão no interior do país, com o intuito de uma convivência 
normal em sociedade e busca da harmonia social (SANTIN, 2004, p. 90).   
 
 

Numa básica análise acerca da segurança pública, poder-se-ia imaginar que 

os problemas relativos à criminalidade se equacionam com uma maior dose de 

intervenção da estrutura de segurança pública junto ao cidadão em geral. 

Entretanto, para a sociedade, numa clara visão de que os fins não justificam os 

meios, o conceito de prestação de segurança pública eficiente baseia-se não apenas 
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em uma maior intervenção do Estado, mais sim numa intervenção mais forte em 

face do delinqüente (grifo nosso) e não do cidadão comum, o que exige um maior 

aperfeiçoamento da estrutura material e pessoal e preparo adequado para atuação 

dos órgãos de segurança pública (SANTIN, 2004). 

O policiamento ostensivo tradicionalmente realizado pela policia militar, por 

outro lado, nos leva a atividade específica de patrulhamento preventivo, levada a 

efeito pela presença visível de policiais uniformizados ou fardados. Porém, Quando 

a policia faz o patrulhamento não pode vê o suficiente para intervir constantemente 

na vida da comunidade. Se ela espera para ser chamada, está por definição, 

esperando até que um crime seja cometido. Estrategistas enxergam nesta forma de 

policiamento da PM uma natureza reativa que limita o potencial de controle sobre a 

criminalidade (TONRY, 2003). 

Crítico da atual forma de se empregar o policial militar, onde a prevenção se 

torna um propósito secundário em detrimento da ação reativa da instituição policial, 

Rolim se opõe a qualquer tentativa de ajuste ou investimento no atual modelo de 

policiamento: 

 

O desafio, por isso, não é o de “ajustar” o modelo atual de policiamento, 
nem o de investir mais recursos nele, mais sim o de construir um novo 
modelo, dotado de uma nova racionalidade. Independentemente das 
posições que possamos construir no debate em torno desse novo modelo, o 
que todas as pesquisas e estudos de avaliação sobre o policiamento 
contemporâneo demonstram à exaustão é que o “modelo reativo” 

17
 não 

funciona e que todas as tentativas de renová-lo ou de emprestar-lhes os 
meios necessários para alcançar seus pretendidos objetivos irão fracassar 
(ROLIN, 2006, p. 44). 
 
 

Esse modelo de policiamento atual onde se aguarda um chamado para 

poder atuar, o que provoca certa demora no atendimento da ocorrência, pois do 

cometimento do crime até a ligação para a central telefônica da polícia, para 

posterior irradiação da equipe mais próxima para o local da ocorrência, quase 

sempre leva a não obtenção de êxito na prisão dos infratores, os quais saem em 

vantagem de tempo. 

Pesquisas já comprovaram que o implemento do efetivo policial em atividade 

de policiamento ostensivo aliado a técnicas que visam a saturação policial de 

determinada áreas não apresentam resultados positivos no que se refere à redução 
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 A ação policial é reativa quando é iniciada e direcionada por uma solicitação dos cidadãos 

(BAYLEY, 2001). 
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de indicadores criminais. Os resultados positivos que se pode constatar foram no 

sentido de provocar a migração da delinquência pra regiões circunvizinhas (ROLIM, 

2006). 

Assim, verifica-se que, nesse contexto, os esforços policiais, ainda que 

empregados da forma mais intensa, costuma resultar em nada, e a rotina de atuação 

somente quando o delito já ocorreu acaba por ofertar ao militar o sentimento de 

constante imobilidade e impotência. “Corre-se” de forma permanentemente, porém, 

para permanecer no mesmo lugar e assistindo as mesmas mazelas. Este ciclo de 

permanentes chamadas e pouca produtividade, no que tange a localização e prisão 

de criminosos, provoca certa sensação de inutilidade, a qual passa a compor a 

essência da atual forma de policiamento (ROLIM, 2006). 

Observa-se, portanto, a necessidade de uma verdadeira reformulação, com 

alteração do modelo atual, remodelando táticas e estratégias de atuação e 

implementação de novas formas de policiamento que apóiem o efetivo ostensivo, 

com vistas ao bom atendimento à população e ao alcance de resultados satisfatórios 

na prestação do serviço final.   

 

 

2.3.2 O policiamento orientado para solução de problemas 

 

 

A Polícia Militar brasileira, ao contrário do que muitos pensam, não tem por 

única função a de fazer cumprir o arcabouço jurídico. O exercício da atividade 

policial pressupõe o equacionamento de variados problemas sociais e de 

comportamento. Ou seja, ser policial não se trata exclusivamente de combater 

diretamente o crime. Trata-se sim, além do combate, numa maior proporção, de 

prevenir a ocorrência do ilícito. Não fosse isso, não teríamos como missão 

constitucional a “preservação da ordem pública”, mas sim o “restabelecimento da 

ordem pública” ou coisa do gênero.  

Nesse sentido vê-se surgir uma nova perspectiva de policiamento, a qual 

cobra da polícia um estudo aprofundado dos problemas que se apresentam, bem 

como o levantamento de variadas estratégias sobre a melhor forma de prevenir, 

reduzir ou eliminar cada problema, considerando para isso a forma mais eficiente e 

direcionada. Esta é a essência do policiamento orientado para a solução de 
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problemas: “Policiamento que altera as condições que dão origem a problemas de 

crimes recorrentes, e não apenas se baseia em responder a incidentes imediatos ou 

evitando-os através de patrulhas preventivas” (CLARKE, 2010, p. 237). 

Confirmando este ensinamento, discorre Rolim acerca da origem e síntese 

dessa nova visão de policiamento: 

 

A teoria do policiamento orientado para solução de problemas (Posp) foi 
formulada por Herman Goldstein, professor da Faculdade de Direito da 
Universidade de Wisconsin, Madison. O modelo conceitual dessa proposta 
foi sintetizado na abordagem conhecida como Sara, sigla pela qual se 
identificam os procedimentos de Scanning, Analysis, Response and 
Assessment (Levantamento, Análise, Resposta e Avaliação) (ROLIM, 2006, 
p. 84). 
 

O conceito da referida teoria esta intimamente ligada à adoção de novos 

métodos organizacionais dos órgãos policiais na busca por redefinir sua missão e 

estratégias operacionais (TONRY, 2003). 

Diante das fraquezas e dos métodos adotados pelo modelo atual de 

policiamento é que a doutrina de polícia voltada para solução de problemas tem 

criado raízes, pois oferece respostas diferentes de como as polícias podem ser 

melhor utilizadas para combater o crime redefinindo objetivos, métodos operacionais 

e até as suas bases de legitimidade (TONRY, 2003).  

Confirmando o entendimento esposado, discorre Rolim acerca da referida 

teoria: 

 

Uma vez identificados os problemas de segurança que preocupam a 
comunidade e depreciam sua qualidade de vida, a policia se preocupa em 
resolvê-los. As melhores soluções serão aquelas que diminuam a 
ansiedade e a sensação de insegurança, que promovam a ordem, estreitem 
os laços de confiança entre a polícia e a comunidade e minimizem a 
necessidade de ações repressivas (ROLIM, 2006, p. 91). 
 
 

Para tal estratégia de policiamento é indispensável que se tenha um 

entendimento sobre os problemas que ocasionam a solicitação da presença policial 

para atendimento de ocorrências, pois é a partir de um estudo do contexto desses 

chamamentos é que se vai elaborar uma ação a ser desencadeada para solucionar 

os problemas que geram os conflitos, ou seja, os problemas que não estão visíveis 

(TONRY, 2003). 
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É Nesse momento da atuação do Estado que as polícias precisam ter a mão 

instrumentos, estratégia e pessoal qualificado para efetuar um competente 

levantamento de informações que possam levar ao conhecimento do gestor os 

dados necessários para que possa se desencadear ações policiais precisas, 

eficientes e bem direcionadas à fonte do problema. Nessa hora o emprego do 

Policiamento Velado apresenta-se como uma opção perfeitamente compatível com 

os preceitos da moderna forma de se fazer policiamento. 

 

 

2.3.3 Policiamento velado como policiamento orientado para solução de 

problemas 

 

 

Um elevado número de pesquisas tem indicado que ações policiais, 

orientadas pela adoção de medidas proativas18, com prioridades e objetivos 

preestabelecidos e bem definidos e com abordagens voltadas para resolução de 

problemas, são potenciais empecilhos à ação de criminosos (ROLIM, 2006). 

Nesse ambiente de policiamento orientado para solução de problemas, onde 

a base para a atuação policial está no levantamento de informações que possibilite 

um melhor e mais eficaz direcionamento das ações policiais para a origem do 

problema, enxerga-se um vasto campo de atuação para o Policiamento Velado, já 

que a essência deste se identifica com a necessidade básica daquele.  

O Policiamento Velado, como ferramenta de apoio à doutrina policial voltada 

para a solução de problemas, se ajusta às necessidades operacionais no momento 

em que se apresenta pronto para o desempenho de uma tarefa que coincide com os 

fundamentos de sua existência, qual seja, o levantamento de informações 

privilegiadas que facilite a atuação do estado através da Polícia militar. 

De forma imediatista, o Policiamento Velado age proativamente quando, 

identifica o foco da ocorrência policial e passa a munir o policiamento ostensivo de 

informações, que facilite sua atuação, ou mesmo quando age diretamente efetuando 

a prisão dos infratores, sem aguardar o acionamento por parte da vítima. Por outro 
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 A ação policial é proativa quando é iniciada e direcionada pela própria polícia ou pelos próprios 

policiais independentemente de demanda dos cidadãos e até mesmo em conflito com a demanda dos 
cidadãos (ROLIM, 2006, p.31). 
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lado, nada impede que tal atividade seja empregada na busca mais elaborada de 

informações que possam fundamentar uma ação direcionada a determinado 

problema. Este tipo de atividade caracteriza o chamado “levantamento de 

informações”, o que coincide com o primeiro procedimento adotado na doutrina de 

policiamento voltado para a solução de problemas, e que não deixa de ser uma 

espécie de investigação preventiva.  

Nesse sentido manifesta-se Tonry ao comentar a origem do método de 

policiamento direcionado para a solução de problemas, o que, naquele momento, já 

se identificava em parte com as funções atinentes ao Policiamento Velado: 

 

Muitos destes esforços para resolução de problemas começaram, 
essencialmente, como uma operação de patrulha orientada, designada para 
identificar padrões de criminosos ou para achar criminosos e designar 
policiais para pegarem os criminosos (TONRY, 2003, p. 147).   
 
 

Uma polícia que atue sem os dados necessários para otimização de seu 

desempenho trabalha às cegas e sua produtividade será muito pequena. Através de 

uma política de ações e serviços públicos, por meio de uma atuação social e policial 

de caráter proativo, é que se trabalha preventivamente (ROLIM, 2006). 

Assim, com o advento da metodologia de policiamento orientado para a 

solução de problemas, na qual se insere o Policiamento Velado, o trabalho da polícia 

toma nova conotação, passando a ser avaliado pelo mal que ela foi capaz de evitar, 

ou sua ação imediatamente após o fato, sendo então eficiente pelas ocorrências 

criminosas e violentas que ela soube impedir, e não pelos resultados alcançados 

diante do crime já praticado e consumado. 
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3 OS LIMITES LEGAIS DA ATUAÇÃO DO POLICIAMENTO VELADO FRENTE À 

ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 

 

 

3.1 A ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR EM FACE À NORMA CONSTITUCIONAL 

 

 

Para zelar pelo bem coletivo, o Estado não pode abrir mão de sua polícia. 

Esta, por sua vez, não cuidará somente da segurança da comunidade como um 

todo, mas também da segurança de cada pessoa que a integra, englobando, então, 

à denominação segurança pública o sentido comum e individual da proteção do 

Cidadão. A importância de tal instituição se reflete nas palavras de Honoré de 

Balzac citado por Lazzarini (1999, p. 76): “os governos passam, as sociedades 

morrem, a polícia é eterna”. 

A Constituição da República, promulgada em 05 de outubro de 1988, em seu 

art. 144, tratou de distribuir corretamente as atribuições decorrentes do poder de 

polícia a cada um dos Órgãos, taxativamente, relacionados como componentes do 

sistema de segurança pública. Na individualização das competências restou à 

Polícia Militar as funções atinentes às ações de polícia ostensiva e a preservação da 

ordem pública. Nesta seara, no que tange à ostensividade, incube-se às 

corporações militares estaduais a função de polícia administrativa através do 

policiamento ostensivo e preventivo. 

Em razão disso os agentes policiais tem à sua disposição para o 

cumprimento de suas funções a correspondente autoridade policial na área de sua 

atuação. É com essa autoridade e nos exatos limites previstos na carta magna que 

devem executar o Poder de Polícia, que legitima sua ação. Aquele que decidir por 

desempenhar atividade policial que não seja da alçada do órgão a que está 

vinculado, conforme texto constitucional, incorrerá em desvio ou e excesso de poder, 

ficando exposto a responsabilização nas esferas criminal, civil e administrativa do 

direito pátrio (LAZZARINI, 2003). 

A distinção das atribuições feita no bojo da constituição se apresenta como 

de fundamental importância a partir do momento em que visa evitar atos abusivos 

levados a efeito por representantes de qualquer dos órgãos de segurança pública no 

sentido de invadir o campo de atribuições de outros segmentos da administração 
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pública. Daí recordarmos os ensinamentos de Caio Tácito ao tratar da competência 

como sendo algo vinculado à norma e não à vontade do agente: 

 

Não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito. 
[...] A primeira condição de legalidade é a competência do agente. Não há 
em direito administrativo, competência geral ou universal: a lei preceitua, em 
relação a cada função pública, a forma e o momento do exercício das 
atribuições do cargo [...] a competência é, sempre, um elemento vinculado, 
objetivamente fixado pelo legislador (TÁCITO, 1959, p. 27).  
 
 

Devemos lembrar que o significado do termo segurança pública é mais 

limitado do que o de ordem pública, estando esta a ser preservada no âmbito dos 

estados pelas Polícias Militares (art. 144, § 5º). Nesse prisma atribuiu-se a estas 

instituições além das atividades de Polícia de Segurança Ostensiva, as referentes à 

Tranqüilidade Pública19 e à Salubridade Pública20 (LAZZARINI, 2003). 

Nesses termos, a “preservação da ordem pública”, conforme estabelece a 

Constituição, deve ser entendida, no seu sentido amplo, como um fim a ser 

alcançado através de meios não definidos no bojo da lei. Assim, no que se refere à 

preservação da Ordem Pública, cabe às Policias Militares não apenas a atividade de 

polícia ostensiva, mas, de forma residual, qualquer atividade policial de segurança 

pública que não esteja atribuída aos demais órgãos elencados no artigo 144 da 

CF/88. Segundo Lazzarini (1999), a amplitude desse entendimento, em favor da 

ordem pública, torna a PM órgão encarregado da preservação da Ordem Pública em 

todo o contexto da atividade policial, no que se refere à ordem e segurança pública, 

permitindo, inclusive, que as Polícias Militares adentrem nas competências dos 

demais órgãos de segurança, em caso de falência, o que, na visão do doutrinador, 

as caracteriza como “verdadeira força pública da sociedade”: 

 

[...] às Polícias Militares instituídas para o exercício da polícia ostensiva e 
preservação da ordem pública (art. 144 § 5º) compete todo o universo 
policial, que não seja atribuição constitucional prevista para os demais seis 
órgãos elencados no mesmo art. 144 da constituição da República [...], com 
efeito, às Polícias Militares não só cabe o exercício da policia ostensiva, 
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 Exprime o estado de ânimo tranqüilo, sossegado, sem preocupações nem incômodos, que traz às 
pessoas uma serenidade, ou uma paz de espírito. A tranqüilidade pública, assim, revela a quietude, a 
ordem, o silêncio, a normalidade das coisas, que, como se faz lógico, não transmitem nem provocam 
sobressaltos, preocupações ou aborrecimentos, em razão dos quais se possa perturbar o sossego 
Alheio (LAZZARINI, 1999, p. 21). 
20 Designa o estado de sanidade e de higiene de um lugar, em razão do qual se mostram propícias as 

condições de vida de seus habitantes. Estado de sanidade e de higiene de um lugar, em razão do 
qual se mostram propícias as condições de vida de seus habitantes (LAZZARINI, 1999, p. 23).  
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cabendo-lhe também a competência residual de exercício de toda atividade 
policial de segurança pública não atribuída aos demais órgãos [...] engloba 
inclusive a competência específica dos demais órgãos policiais, no caso de 
falência operacional deles, ao exemplo de greves ou outras causas, que os 
tornem inoperantes ou ainda incapazes de dar conta de suas atribuições, 
pois, a Polícia Militar é a verdadeira força pública da sociedade 
(LAZZARINI, 1999, p. 61). 
 
 

Considerando que não há palavras em vão no texto constitucional, tal ponto 

de vista encontra apoio na própria redação do artigo 144, § 5º da CF, quando o 

legislador optou por empregar um termo aditivo (conjunção aditiva “e”) entre as duas 

atribuições que direcionou às Polícias Militares estaduais, dando então um sentido 

de soma e não de dependência entre a “polícia ostensiva” e a “preservação da 

ordem pública”. Portanto, aos órgãos empenhados na atividade de polícia de 

segurança voltada para a preservação da ordem pública cabem as medidas de 

prevenção à prática de crimes, devendo para tanto agir com certa 

discricionariedade, nos limites da lei (TOURINHO FILHO, 2003).  

A propósito, o Policiamento Ostensivo muitas vezes visto como única 

atribuição das Polícias Militares, na verdade se trata de uma das atividades que 

compete às referidas corporações, uma vez que o legislador ao optar, na redação do 

art. 144, § 5º da CF, pela expressão “a polícia ostensiva” ao invés de “o policiamento 

ostensivo” ampliou a área de atuação das Polícias Militares de forma a atingir todas 

as fases do exercício do poder de polícia, quais sejam a Ordem de Polícia21, o 

Consentimento de Polícia22, a Fiscalização de Polícia23 e a Sanção de Polícia24 

(LAZZARINI, 1999, p. 104). 

A expressão “a polícia ostensiva” trata-se de uma terminologia nova no texto 

constitucional adotada com o objetivo de atribuir exclusividade as Polícias Militares e 

                                                           
21

 A ordem de polícia se contém num preceito, que, necessariamente, nasce da lei, pois se trata de 

uma reserva legal (art. 5º, II), e pode ser enriquecido discricionariamente, consoante as 
circunstâncias, pela Administração (BRASIL, 2001, p. 7). 
22

 O consentimento de polícia, quando couber, será a anuência, vinculada ou discricionária, do Estado 

com a atividade submetida ao preceito vedativo relativo, sempre que satisfeitos os condicionamentos 
exigidos (BRASIL, 2001, p. 7). 
23

 A fiscalização de polícia é uma forma ordinária e inafastável de atuação administrativa, através da 

qual se verifica o cumprimento da ordem de polícia ou a regularidade da atividade já consentida por 
uma licença ou uma autorização. A fiscalização pode ser ex-ofício ou provocada. No caso específico 
da atuação da polícia de preservação da ordem pública, é que toma o nome de policiamento 
(BRASIL, 2001, p. 8). 
24

 A sanção de polícia é a atuação administrativa auto-executória que se destina à repressão da 

infração. No caso da infração à ordem pública, a atividade administrativa, auto-executória, no 
exercício do poder de polícia, se esgota no constrangimento pessoal, direto e imediato, na justa 
medida para restabelecê-la (BRASIL, 2001, p. 8). 
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ampliar sua competência para além do conhecido policiamento ostensivo (NETO, 

1991).  

Com base nisso, normatizou a Polícia Militar do Distrito Federal o 

Policiamento Velado distinguindo-o do procedimento investigativo levado a efeito 

pela Polícia Judiciária: 

 

Entretanto a preservação da ordem pública deve ser entendida como sua 
atribuição mais abrangente, estando intrínseco nesta, o ato ou efeito de 
preservar, conservar e precaver. Deve ser entendido, não como um termo 
estático e restrito, mas, abrangendo tanto a preservação, quanto à 
restauração da ordem pública por meio da repressão imediata [...] para a 
execução da sua missão constitucional de preservação da ordem pública, 
necessário se faz também o emprego da modalidade de Policiamento 
Velado, respeitando a luz do texto constitucional, não deve ser entendido 
como atividade investigatória para instrução criminal, mas, levantamento de 
dados criminais para planejamento operacional preventivo e de apoio ao 
policiamento ostensivo (DISTRITO FEDERAL, 2007, p 01). 
 
 

Ademais, a observação de que o Policiamento Velado “não deve ser 

entendido como atividade investigatória para instrução criminal”, se dá com o 

objetivo de deixar claro que a criação da nova modalidade de policiamento não visa 

usurpar função pública de qualquer órgão. Enquanto a Polícia Civil, 

constitucionalmente investida nas funções de Polícia Judiciária, atua posteriormente 

ao fato delituoso, reprimindo a sua prática, através da investigação, e preparando a 

atuação da esfera judiciária criminal, o Policiamento Velado surge no contexto da 

segurança pública com a missão de atuar em apoio ao policiamento ostensivo, na 

prevenção e repressão imediata a ocorrência do ilícito criminal, fornecendo 

informações privilegiadas que facilite o restabelecimento da ordem pública.  

 

 

3.2 OS LIMITES LEGAIS DA ATUAÇÃO DO POLICIAMENTO VELADO E A 

POLÍCIA JUDICIÁRIA 

 

 

Na atual conjuntura da segurança pública, onde os órgãos estatais muitas 

das vezes se vêem desacreditados perante o avanço da criminalidade, a qual se 

apresenta cada vez mais ousada e estruturada, os organismos que compõem o 



37 

 

aparato do Estado não podem abdicar de usufruir ao máximo de suas prerrogativas 

legais no combate à violência e na busca pela otimização na prestação do serviço. 

Nesse contexto, o Policial Militar não pode se permitir desconhecer as 

verdadeiras dimensões do chamado poder de polícia a ele creditado. Ao militar, em 

especial a figura dos comandantes, é fundamental conhecer os limites da esfera de 

atribuição a que lhe compete na condição de autoridade pública constituída, tanto 

para fins de prestação direta do serviço quanto para instrução e emprego do efetivo 

policial a seu comando.  

Não obstante a evolução tecnológica e a busca pelo preparo técnico-

científico que se constata na maioria das corporações policiais brasileiras, ainda 

temos a infelicidade de assistirmos tristes episódios que evidenciam os conflitos 

existentes entre as instituições de segurança pública. Os mais comuns são os que 

envolvem as Polícias Militares e Civis e que, em regra, têm sua origem na 

sobreposição dos meios empregados, na falta de integração e na busca por 

publicidade. A fonte da discórdia tem sua raiz num misto de ignorância, 

protecionismo institucional e profissional e desejo por projeção pessoal, o que faz 

surgir no contexto das ações policiais os chamados conflitos de competência 

(LAZZARINI, 1999).  

Esses desacordos, que ocorrem constantemente entre agentes públicos, 

podem se dá na forma negativa, quando dois servidores se julgam incompetentes 

para a prática de determinado ato, ou na forma positiva, quando dois funcionários se 

julgam competentes para executar determinada atividade (CRETELLA JR., 1985). 

Nesse ambiente, buscamos definir o alcance da competência da Polícia 

Militar para atuar como encarregada da preservação da ordem pública, através do 

Policiamento Velado, em face da competência da instituição Polícia Civil.  

O estudo se dará de forma fragmentada e voltada para abordagem no 

âmbito do direto constitucional, do direito penal e processual penal e, por fim, numa 

ótica administrativa institucional. 

Antes de qualquer tentativa de se definir os limites que separam a atuação 

da Polícia Militar, através do Policiamento Velado, da atividade exercida pela Polícia 

Civil há que se ter em conta que a esta cabe somente a investigação criminal e a 

Polícia Judiciária, nos “estritos limites previstos no art. 144, § 4º da Constituição da 

República” (LAZZARINI, 1999, p. 61). Portanto, depreende-se que toda e qualquer 

atividade desempenhada pela Polícia Investigativa, para ter respaldo constitucional, 
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há que se basear no exercício de ações de investigação ou assessoria ao poder 

judiciário, ainda que o resultado aparente e desejado seja preventivo. 

 

 

3.2.1 Dos limites legais com base em norma Constitucional 

 

 

Com os olhos voltados para a redação da Constituição Federal (CF/88), em 

especial para o artigo 144 e seu § 5º, consegue-se definir objetivamente a posição 

em que se inserem as policias militares no cenário da segurança pública nacional. 

Com a mesma objetividade pode-se visualizar as fronteiras que separam as 

atribuições designadas às instituições militares relacionadas à ostensividade e a 

preservação da ordem pública e as atinentes à Polícia Civil ligadas às funções de 

“Polícia Judiciária e apuração de infrações penais” (BRASIL, 1988, p. 81). 

No que tange à Polícia Ostensiva Preventiva, a qual deve ser entendida 

como instituição que desempenha atividade policial onde o agente é identificado de 

relance, através da farda e equipamentos, e que visa à adoção de medidas que 

antecedem à infração de normas de direito penal, não se verifica grandes 

discussões acerca dos limites que a separa das atividades peculiares à Polícia 

Judiciária, já que encontra-se pacificado o entendimento no sentido de que a baliza 

que separa os momentos em que deve atuar cada uma delas está intimamente 

ligada à ocorrência do delito. Assim, cabe à Polícia Ostensiva Preventiva agir antes 

da ocorrência do ilícito, tentando evitar que o mesmo aconteça, e à Polícia Judiciária 

posteriormente ao cometimento, em caso de não ter sido evitado pela ação 

preventiva, investigando-o e elucidando-o para fins de auxilio à justiça criminal. 

(LAZZARINI, 2003). A linha que distingue a atuação da Polícia de Segurança da 

Polícia Judiciária sempre será a prática ou não de um crime (DI PIETRO, 1990).  

Sobre tal forma de atuação da PM acrescenta Lazzarini (1999, p. 73): 

 

Nota-se que o constituinte de 1988 abandonou a expressão 
POLICIAMENTO OSTENSIVO e preferiu a de POLÍCIA OSTENSIVA, 
alargando o conceito, pois é evidente que a polícia ostensiva, exerce o 
poder de polícia como instituição, sendo que, na amplitude de seus atos, 
atos de polícia que são, as pessoas podem e devem identificar de relance a 
autoridade do policial, repita-se, simbolizada na sua farda, equipamentos, 
armamento ou viatura.  
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Porém, cabe ressaltar que, no cotidiano da segurança pública, 

encontraremos a Policia de Segurança atuando no campo de Polícia Judiciária, bem 

como a Polícia Judiciária, eventualmente, atuando na prevenção com fundamento 

na ocorrência de um crime (CARVALHO, 2009). 

Com efeito, apesar dessa popular distinção entre Polícia Preventiva 

(Administrativa) e Polícia Repressiva (Judiciária), a diferenciação não se trata de 

tarefa fácil, já que a forma de atuação é que traz consigo a natureza jurídica da 

atividade e não a instituição que a desempenha. Para tanto é irrelevante o vínculo 

profissional do agente no momento da operação, já que o que definirá se trata-se de 

ação de Polícia Administrativa ou Judiciária é o ato em si (LAZZARINI, 2003).  

Assim, se faz esclarecedor o ponto de vista de Cretela Jr. (1987, p.173) ao 

afirmar que “a distinção da polícia judiciária e administrativa, [...] não tem integral 

aplicação, porque a nossa Polícia é mista, cabendo ao mesmo órgão, como 

dissemos atividades preventivas e repressivas”.  

Em semelhante análise reconheceu Cobra (1976, p. 21): 

 

O policial uniformizado executa, normalmente, trabalho de natureza 
preventiva, consistente no policiamento ostensivo. Em razão dessa 
atividade, é ele, geralmente, o primeiro a tomar conhecimento de 
ocorrências criminosas. Deve, então, dar aviso à autoridade policial 
competente, preservar os locais de crime e anotar dados referente aos 
envolvidos nos acontecimentos e às pessoas que possam auxiliar, com 
informações, no esclarecimento dos fatos e, ainda, de características de 
coisas materiais também relacionadas com os acontecimentos. Essas 
providências não podem deixar de ser consideradas como de natureza 
repressiva.   
 
 

Nesse enfoque, como exemplo de atuação hibrida da Polícia Militar, 

podemos citar o combate ao crime no tempo compreendido entre a tentativa de 

prevenção e a investigação característica da Polícia Civil, qual seja durante a 

chamada “repressão imediata”. Nesse lapso temporal que, em tese, não se encontra 

tutelado pela Carta Magna, já que não previu expressamente a ação de qualquer 

órgão de segurança, as ações policiais são características de Polícia Judiciária; 

porém, podem ser, imediata e automaticamente, realizadas pelos militares dos 

estados ou do Distrito Federal sem qualquer ofensa à Constituição, já que, tendo o 

dever de preservar, deve incubir-se também de restabelecer. Esse é o 

posicionamento apresentado por Lazzarini ao qualificar como inadmissível imaginar 

a Polícia Militar impossibilitada de atuar na repressão imediata: 
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O órgão policial que está exercendo atividade de polícia preventiva – polícia 
administrativa – diante do ilícito penal que não conseguiu evitar passa, 
automática e imediatamente, ao exercício da atividade de polícia repressiva 
– Polícia Judiciária. Seria inadmissível que ele assim não pudesse proceder. 
Agindo dessa maneira, o órgão estará restaurando a ordem pública naquele 
momento e local, e mais, fazendo atuar as normas do direito processual 
penal [...] A partir dessas providências, que representam a repressão 
imediata da Polícia Militar, a ocorrência criminal será transmitida à Policia 
Civil, cabendo a esta, então a tarefa cartorária de sua formalização legal e 
investigatória de Polícia Judiciária, na apuração ainda administrativa, da 
infração penal [...] (LAZARINNI, 1999, p. 72; 98). 
 
 

Bem por isso, conclui-se que, atuando em ação repressiva imediata, 

investem as Polícias Militares, em harmonia com o ordenamento jurídico, nas 

atividades de Polícia Judiciária. Para tanto, podemos citar os casos em que equipes 

de rua acompanham e prendem criminosos, os quais são apresentados à autoridade 

policial (Delegado de Polícia) para providências com relação à lavratura de auto de 

prisão em flagrante e instauração de inquérito policial a ser encaminhado ao poder 

judiciário (MEIRELLES, 1987).  

Entretanto, há que se ter em conta que diante da prática de um crime pode-

se ter ou não ação repressiva imediata. O que nos permite concluir que os limites de 

atuação da Polícia Militar pode se fixar na esfera de polícia administrativa 

(preventiva), como é o caso dos crimes de furto em residência em que o proprietário 

só constata e aciona a polícia no dia seguinte, ou se estender a ações de Polícia 

Judiciária (repressão imediata) aos moldes do que ocorre nos casos de roubo de 

veículo em que o proprietário liga imediatamente para a Polícia Militar que diligencia 

e prende o infrator.  

Como exemplo prático de emprego do Policiamento Velado em atividade de 

repressão imediata podemos citar ação de efetivo velado da Polícia Militar do Estado 

de Minas Gerais, que resultou na prisão em flagrante de homicida, reproduzida em 

termo de declaração: 

 

[...] após a PMMG tomar conhecimento de que o autor teria parentes na 
cidade de São Tiago, em continuidade às diligências visando à captura do 
autor, uma equipe de policiamento velado foi até o município de São Tiago 
e por volta das 15:30 h. localizou o autor do homicídio próximo à residência 
de sua irmã Antonia Aparecida de Souza; que foi dada voz de prisão em 
flagrante a Breno Gregório Batista de Souza por homicídio, tendo sido feito 
o uso de algemas pela natureza do crime e garantido seus direitos 
constitucionais (STJ, HC Nº 163.772, 6ª Turma, Ministro Haroldo Rodrigues, 
j. 01.06.2010). 
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No tocante à segunda parte do § 5º do art. 144 da CF, a discussão acerca 

dos limites que separam a atuação das Polícias Militar e Civil, se perfaz, 

basicamente, em torno da competência dos militares estaduais relativa “a 

preservação da ordem pública”. O pomo do desentendimento é devido a não 

definição de como se deve efetivar o referido mandamento constitucional por parte 

das PMs, o que naturalmente reflete na viabilidade e possibilidade legal de se 

manter, ou criar outras modalidades de policiamento, dentre as quais o Policiamento 

Velado.  

Existe no meio jurídico entendimento de que à Polícia Militar cabe 

exclusivamente o Policiamento Ostensivo, de forma que, ainda que visando a 

preservação da ordem pública, a atuação da instituição deve ser efetivada sem que 

se perca o caráter ostensivo. Desta feita qualquer ação policial por parte da PM que 

não se caracterize pela ostensividade, como é o caso do Policiamento Velado, 

estaria indo de encontro à Lei Maior, já que “sua atribuição é de Polícia Ostensiva, 

para preservação da ordem pública” (MORAES, 2006, p. 745). 

Contudo, a corrente que reputamos dominante, na qual se destaca Lazzarini, 

apresenta entendimento no sentido de que a indefinição do constituinte, no sentido 

de deixar de precisar a forma de aplicação do efetivo das PMs na preservação da 

ordem pública, concede a essas corporações poderes amplos no que tange à 

referida competência, cabendo a esta toda ação de polícia não definida em lei como 

atribuição de qualquer dos demais órgãos elencados no artigo 144: 

 

De outro lado, e ainda na exemplificação, as Polícias Militares instituídas 
para o exercício da polícia ostensiva e preservação da ordem pública (art. 
144 § 5º) compete todo o universo policial, que não seja atribuição 
constitucional prevista para os demais seis órgãos elencados no mesmo art. 
144 da constituição [...], com efeito, as polícias militares não só cabe o 
exercício da polícia ostensiva, cabendo-lhe também a competência residual 
de exercício de toda atividade policial de segurança pública não atribuída 
aos demais órgãos (LAZZARINI, 1999, p. 61). 
 
 

Assim sendo, considerando os precisos limites de atuação da Polícia Civil, a 

qual só possui competência para atuar como Polícia Judiciária, devendo “limitar-se à 

apuração de infrações penais” (LAZZARINI, 2003, p. 87), e o abrangente universo 

em que pode agir a Polícia Militar, não podemos ignorar a possibilidade de o policial 

militar, como agente de preservação da ordem pública, especialmente o militar 

velado, executar a chamada investigação preventiva (grifo nosso). Tal 
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procedimento visa se antecipar à prática de delitos, através de diligências 

direcionadas a crimes iminentes, com o objetivo de subsidiar os comandantes de 

informações que contribuam no processo de decisão sobre a melhor forma e local 

para se empregar o policiamento ostensivo. Diga-se de passagem, esta atividade 

encontra-se abarcada como uma das missões do Policiamento Velado. No caso da 

Polícia Militar do Estado do Maranhão, esta atribuição encontra-se expressa no bojo 

da Diretriz Nº 001/04, que regula o Policiamento Velado (2004, p.2): 

 

É a policia administrativa, a preventiva, à qual cabe inibir o crime, através do 
policiamento ostensivo, podendo, na reservação da ordem pública, ter o 
apoio de segmento não fardado, voltado ao levantamento de dados para o 
acompanhamento e a identificação dos delinqüentes e suas práticas 
delituosas, ação caracterizada como investigação policial preventiva 
(grifo nosso), ou de inteligência policial, necessária à busca de informações 
de uso operacional.  
 
 

Em sintonia com a supracitada normatização manifestou-se o Tribunal de 

Justiça de São Paulo, em acórdão unânime, na apelação criminal Nº 58.497-3 de 

Itanhaém, julgado pela 4ª Câmara Criminal, o qual referendou atividade 

desenvolvida por policial militar em trajes civis, e que culminou na prisão de 

traficantes de entorpecentes.  

Por fim, cabendo à Polícia Militar, como órgão de segurança pública, a ação 

preventiva e repressiva, imediatamente após a prática do delito (Polícia Ostensiva), 

bem como toda ação policial não atribuída aos demais órgãos relacionados no artigo 

144 da CF/88 (preservação da ordem pública), isto somado ao fato de que às 

Polícias Civis compete “apenas o exercício de atividade judiciária, ou seja, as que se 

desenvolvem após a prática do ilícito penal e, mesmo assim, após a repressão 

imediata por parte do Policial Militar”, (LAZZARINI, 1999, p. 60), conclui-se que, no 

que se refere à ação voltada para o combate ao crime nos estados e no Distrito 

Federal, podem as Polícias Militares atuar em todas as áreas exceto no que se 

refere a investigações criminais, posteriores a ocorrência do delito, e as ações 

características de auxilio aos órgãos do Poder Judiciário.  

Desta feita, baseado na norma constitucional e considerando o vasto campo 

de atuação das Polícias Militares, campo este que pode, em sua totalidade, ser alvo 

de emprego do Policiamento Velado, uma vez que tal atividade presta-se a atuar na 

prevenção, na investigação preventiva e na repressão imediata, pode-se afirmar que 

os limites constitucionais para a aplicação desta modalidade de policiamento se 
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estendem por toda a área de atuação policial competente aos órgãos locais, exceto 

no que se refere a investigações criminais e no cumprimento de requisições 

judiciais, sem qualquer ofensa à norma da Constituição. 

 

 

3.2.2 Dos limites legais com base em norma penal e processual penal 

 

 

3.2.2.1 Do Crime de Usurpação de função pública (art. 328 do CPB) 

 

 

Subsidiárias das acusações de inconstitucionalidade, as denúncias de 

ilegalidade formalizadas por pessoas contrárias à implantação e manutenção do 

Policiamento Velado, voltam-se, então, para o texto do Código Penal Brasileiro 

(CPB). No bojo desta legislação, as denúncias giram em torno da possível prática 

reiterada do crime de usurpação da função pública (art. 328 do CPB) por parte dos 

policiais militares velados. Tal norma, inserida no capítulo II do CPB, tipifica como 

crime a ação de “Usurpar o exercício de função pública” (NUCCI, 2006, p. 1042). 

Neste ambiente, os posicionamentos contrários ao velado partem da idéia de que as 

ações de Polícia Judiciária, exceto as relacionadas aos crimes militares25, são 

exclusivas das Polícias Civis, e assim, sendo o Policiamento Velado voltado para a 

investigação, estaria eivado de ilicitude.  

Na defesa dos interesses dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, 

o SINPOL-DF critica a atuação do segmento velado, a qual qualifica como ato de má 

fé levado a efeito pelas Policias Militares. Vejamos: 

 

Devido à insistência da Polícia Militar em fazer o trabalho de competência 
exclusiva da Polícia Judiciária, o Sindicato dos Policiais Civis permanece 
vigilante neste caso e reitera que a PM tem a função constitucional de 
desempenhar atividade de prevenção [...] nas instituições que visam dar 
suporte a qualquer tomada de decisão por parte dos gestores, é necessário 
um auxílio dos serviços de inteligência. No entanto, o órgão institucional 
deve apenas dar substrato ao gestor e jamais utilizar seu segmento velado 
[...] nas polícias estaduais está havendo confusão e má fé por parte das 
polícias militares, a partir do momento que deixam de lado o policiamento 
ostensivo, serviço essencial para a população, e mergulham no mundo da 

                                                           
25

 Crime militar é toda violação acentuada ao dever militar e aos valores das instituições militares 
(ASSIS, 1999, p. 35-36). 
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investigação onde para eles não existe qualquer instrumento jurídico que 
possa oferecer denúncia nos tribunais (CÔRTE, 2011, p. 09). 
 
 

Percebe-se que o foco das críticas ao Policiamento Velado, que embasa a 

acusação de usurpação de função pública, se relaciona diretamente à possibilidade 

da Polícia de Segurança realizar atos de investigação policial. Por investigação deve 

ser entendido a ação policial, especialmente conduzida por policiais civis, e que tem 

como objetivo  a elucidação de crimes, através da identificação da autoria e 

comprovação da materialidade, bem como o esclarecimento das circunstâncias em 

que se deu o fato e a consequente produção de provas (OPILHAR, 2006). 

Não obstante o empenho do SINPOL-DF na defesa de seus associados, 

verifica-se de pronto a impossibilidade de se ter qualquer servidor público figurando 

como réu numa ação de usurpação de função pública. Isso se deve ao fato de que o 

próprio texto do Capitulo II do Código Penal, onde está inserido o art. 328, afasta 

esta possibilidade ao limitar a prática de tal ilícito ao “particular”. Nesse prisma, o 

capitulo da referida legislação elenca um rol taxativo de “Crimes Praticados por 

Particular Contra a Administração” (grifo nosso) não alcançando então a figura do 

policial militar em serviço.  

Ainda que doutrinariamente exista entendimento que permite o cometimento 

do crime em tela por servidor público, com base na teoria finalista26 do professor 

Hans Welzel, a ação do Policiamento Velado resta por atípica. A atipicidade27 se dá 

devido à ausência do elemento subjetivo caracterizado pelo dolo28 de assenhorear-

se das funções de Polícia Judiciária, já que a atividade visa expressamente, 

conforme as Diretrizes de Policiamento Velado da PMDF, PMMG e PMMA, apoiar as 

ações policiais militares preventiva e repressiva imediata no combate ao crime.  

Nestes termos já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo em 

recurso de Habeas Corpus que trancou inquérito policial instaurado em desfavor de 

Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, empregado em atividade de 

Policiamento Velado, sob a alegação de pratica de crime de Usurpação da Função 

Pública: 

                                                           
26

 Para a Teoria Finalista da Ação, a conduta é composta de ação/omissão somada ao dolo 

perseguido pelo autor, ou à culpa em que ele tenha incorrido por não observar dever objetivo de 
cuidado. Antes da proposição dessa teoria, a Teoria Clássica, adotada até a reforma do Código Penal 
de 1984 no Brasil, considerava elementos da conduta apenas a ação/omissão e o resultado (CAPEZ, 
2008). 
27

 Não enquadramento do fato ao tipo penal (NUCCI, 2006). 
28

 É a vontade consciente do indivíduo em praticar o ato infracional (NUCCI, 2006). 
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Assim, em verdade, como o exame dos fundamentos da bem elaborada 
impetração e dos termos das informações da autoridade coatora logo 
permitem concluir, trata-se de inquérito policial que mal disfarça a intenção 
do Sr. Delegado de Polícia de dele valer-se para o fim de externar sua 
posição contrária ao ato administrativo baixado pelo Sr. Comandante-Geral 
da Polícia Militar (DIRETRIZ PM 2.1/81/99) que institui o chamado 
'policiamento velado' por parte dos oficiais e praças do respeitado órgão, e 
de procurar constranger os valorosos membros da referida corporação a 
não desempenhar as funções que lhe foram determinadas. Como é de 
intuitiva compreensão, a atividade em exame (policiamento velado) para o 
bom exercício das tarefas de policiamento ostensivo é de evidente e bem 
inspirada utilidade. Sua licitude deriva mesmo da doutrina dos poderes 
implícitos, ou se lança mão de conceitos doutrinários estrangeiros, vale 
lembrar que a 'implicit powers doctrine' é de utilização e validade universais. 
Por ela se compreende que se é atribuída a alguém a consecução de um 
fim, daí decorre necessariamente que se lhe coloquem à disposição os 
meios para tanto. Nega-se provimento (TJSP, HC nº 339.715-3/1-00. 6ª 
Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Gagliardi, 22. 02. 2001). 
 
 

Ademais, no Distrito Federal, em recente expediente, o Governador editou o 

Decreto Distrital nº 31.793/201029, o qual veio, no seu art. 94, inciso III, regulamentar 

a atividade de Policiamento Velado no âmbito das unidades policiais da Polícia 

Militar e, assim, afastou por completo qualquer dúvida acerca dos propósitos 

almejados pela corporação:  

 

Aos Batalhões e Regimentos, unidades operacionais da Corporação, 
competem ainda: 
[...] 
III - executar o policiamento ostensivo fardado e velado (grifo nosso), 
desenvolvendo-se prioritariamente para assegurar a defesa das pessoas e 
do patrimônio, o cumprimento da lei, a preservação da ordem pública e o 
exercício dos poderes constitucionais [...] (Distrito Federal, 2010, p. 16). 
 
 

Com tal postura o poder executivo local não só corroborou o Policiamento 

Velado como ferramenta da PMDF contra o crime, como também deixou claro o seu 

posicionamento pela legalidade da atividade e inviabilizou por completo qualquer 

manifestação administrativa que vise acabar com tal forma de atuação daquela 

instituição.  

 

 

 

 

                                                           
29

 Regulamenta a aplicação do inciso II, do artigo 48, da Lei nº 6.450, de 14 de outubro de 1977, que 
dispõe sobre a Organização Básica da Polícia Militar do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2011, 
p.1). 
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3.2.2.2 Do Policiamento Velado e o flagrante diferido 

 

 

Quanto à Norma Processual Penal, a atuação do Policiamento Velado, na 

modalidade de investigação preventiva, encontra sustentáculo na lei 9.034, de 03 de 

maio de 1995. A lei respalda a ação controlada do agente policial consistente no 

retardar a efetiva intervenção contra organizações criminosas, mantida sob 

vigilância, no propósito de se agir em momento oportuno e que possa trazer o 

resultado mais eficaz no que tange a produção de provas e de informações.  

Fundamentado nesta legislação, os comandos têm no efetivo velado mais 

uma ferramenta que possibilita bons resultados no combate a grupos criminosos 

que, pelas características das ações, requer um estudo de cenário para se definir o 

momento mais adequado de se investir contra as quadrilhas e bandos. Em sintonia 

com a referida norma já decidiu o Tribunal de justiça do Distrito Federal: 

 

HABEAS CORPUS - QUADRILHA ARMADA - ILEGALIDADE DA PRISÃO 
EM FLAGRANTE NÃO VERIFICADA - DECISÃO VERGASTADA - 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À 
EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE - 
ORDEM DENEGADA - UNÂNIME. O delito tipificado no artigo 288, 
parágrafo único, do Código Penal é crime permanente, razão pela qual o 
agente é considerado em constante situação de flagrância, podendo, assim, 
sua prisão ser efetuada a qualquer momento, nos termos do artigo 303, do 
Código de Processo Penal. Ademais, a hipótese dos autos revela tratar-se 
de flagrante prorrogado ou diferido, figura criada pela Lei nº 9.034/95, 
também denominada de ação controlada, consistente em retardar ou 
prorrogar a prisão em flagrante de acordo com os interesses probatórios da 
investigação policial. Verifica-se, assim, que o auto de prisão em flagrante 
encontra-se hígido [...] (TJDFT, HC 20040020082782, 1ª Turma Criminal 
Relator Des. Lecir Manoel da Luz, j. 11.11.2004). 
 
 

No que se refere à repressão imediata, verifica-se que o próprio texto do 

Código de Processo Penal se harmoniza com a doutrina constitucional 

predominante, no tocante à possibilidade do exercício da Polícia Judiciária pelas 

Polícias Militares, visto que em seu art. 30130 determina que toda autoridade policial, 

ou agente desta, tem o dever de prender pessoa encontrada em flagrante da prática 

de um crime. Para este mister, a lei atribui tanto ao Policial Civil quanto ao Policial 

Militar a obrigação de agir como agente de repressão imediata a prática de um 

                                                           
30

  Art. 319 do Código de Processo Penal.  Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus 

agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito (NUCCI, 2006). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.034-1995?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.034-1995?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.034-1995?OpenDocument
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delito; portanto, atribui a todos a competência de Policia Judiciária, sob o risco de, 

em caso de omissão, incorrer na prática de outro delito, qual seja o crime de 

prevaricação31. Aos policiais civis e militares a norma impõe o dever de efetuar a 

prisão, podendo em caso de omissão responder a processo criminal e administrativo 

(NUCCI, 2006). 

Para melhor entendimento acerca do tempo de atuação do Policiamento 

Velado no chamado “caminho do crime” analisemos o esquema abaixo, elaborado 

com base em ilustração de Raymundo (2011, p. 06), apresentado em artigo que 

versa sobre Policiamento Velado: 

   

 
Figura 01: Ciclo de Polícia. 
Fonte: adaptado do modelo de Pontes et  al  apud  Raymundo (2011, p. 6). 

 

Em apertada síntese, podemos dizer que a atividade investigativa encontra-

se toda voltada para a produção de provas, uma vez que se trata da base para o 

oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, bem como para a construção do 

juízo de valor do magistrado. Daí entendermos porque as críticas ao Policiamento 

Velado não alcançam o clássico Serviço de Inteligência tradicionalmente 

desenvolvido pelas Polícias Militares brasileiras, os quais prestam somente à 

produção e salvaguarda de informações que interesse a corporação e ao Estado 

(DISTRITO FEDERAL, 2007). 

                                                           
31

 Art. 319 do Código Penal. Trata-se de crime funcional, ou seja, praticado por funcionário público 
contra a Administração Pública. A prevaricação consiste em retardar ou deixar de praticar 
devidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse 
ou sentimento pessoal (NUCCI, 2006). 
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Apesar das semelhanças existentes entre investigação policial e atividade de 

inteligência, as mesmas se diferenciam substancialmente pelos fins a que se 

destinam as informações produzidas pela atividade. Enquanto a inteligência possui 

como finalidade a geração e difusão de conhecimento que tenha influência no 

processo decisório (PACHECO, 2005), a investigação policial tem o seu produto, 

quais sejam, as provas, direcionadas para a formação da convicção do magistrado 

acerca da existência ou não do fato (TOURINHO FILHO, 2003).  

É justamente no que se refere ao produto da atividade que as Polícias Civil e 

Militar, esta na figura do Policiamento Velado, divergem. Isso ocorre porque os 

policiais do velado, por força da atividade que desempenham, especialmente na 

investigação preventiva, sempre estarão às voltas com a produção de provas, as 

quais, quando da prisão de infratores, são apresentadas à autoridade policial, que, 

constatando o procedimento investigatório, se vê tendente a posicionar-se contra a 

PM, por entender que investigação policial é competência da Policia Civil, não 

importando o momento em que se deu.  

 

 

3.2.3 Dos limites legais numa visão administrativa institucional 

 

 

Como instrumento de frenagem dos ilícitos penais e administrativos, a 

instituição Polícia se apresenta como de fundamental atuação na manutenção do 

Estado democrático de direito, em especial no campo da segurança pública. 

Para tanto, atribui-se a esta instituição a faculdade de determinar e adotar 

medidas limitadoras do direito das pessoas em favor do interesse coletivo e da 

proteção do Estado (MEIRELLES, 2002). 

Visando dar efetividade a essa função disciplinar da administração pública, 

no âmbito policial dos estados e do Distrito Federal, incubiu-se às Polícias Civil e 

Militar a tarefa de, de forma complementar, manter a segurança pública através da 

prevenção e repressão à prática de crimes. 

Imbuída de sua missão constitucional de preservação da ordem pública e 

buscando exercer plenamente tal tarefa, algumas corporações policiais militares têm 

lançado mão do Policiamento Velado, o qual, adaptado à realidade de cada polícia, 

tem dado sua cota de contribuição no combate à criminalidade em geral. 
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Exemplo da efetiva participação do velado nas estatísticas de combate à 

criminalidade podemos citar o caso de uma unidade policial militar em Brasília, onde  

o Policiamento Velado chegou a participar, direta ou indiretamente, de 60% 

(sessenta por cento) das ocorrências de apreensões de armas de fogo num período 

de 09 (nove) meses: 

 

Tem-se então, um cenário perfeitamente favorável a realização deste 
policiamento. Tomemos como exemplo as apreensões de armas de fogo 
realizadas pela 12ª CPMInd nos últimos 09 (nove) meses; das 10 (dez) 
armas tiradas de circulação por aquela tropa neste período, 06 (seis) delas 
tiveram participação ou foram apreendidas por intervenção direta do 
Policiamento Velado (DISTRITO FEDERAL, 2007. p. 10). 
 
 

A estratégia de se utilizar do policial militar em trajes civis, empregado no 

levantamento de informações relevantes para o Policiamento Ostensivo, remonta os 

anos noventa. No início daquela década, a Policia Militar de Minas Gerais já editava, 

no seio das Diretrizes de Operações Policiais Militares - DOPM 010/90-CG, a Diretriz 

para o Policiamento Velado. Tal normatização já traçava os limites administrativos a 

que estavam submetidos os militares velados, qual seja, à atuação precipuamente 

preventiva, e só excepcionalmente na prisão de criminosos em flagrante, não 

devendo o efetivo velado realizar investigação de crime consumado, que não esteja 

em estado de flagrante (MINAS GERAIS, 1990).  

Na Polícia Militar do Distrito Federal, o Policiamento Velado foi instituído no 

ano de 2003 (dois mil e três), no âmbito do Centro de Inteligência32, por força da 

Diretriz de Inteligência Nº 001/2003. No ano de 2007 (dois mil e sete) foi editada a 

Diretriz de Inteligência Nº 001/2007 a qual revogou a anterior; porém, manteve as 

limitações de atuação do Policiamento Velado, as quais identificam-se tanto com 

aquelas impostas desde 1990 (mil novecentos e noventa) ao policial velado mineiro, 

como com a Diretriz PMMA editada em 2004, isto é, atuar preventivamente e 

“repressivamente, somente nos casos de flagrante delito, quando da impossibilidade 

do acionamento do Policiamento Ostensivo” (DISTRITO FEDERAL, 2007, p. 6). 

Ocorre que a grande demanda de acionamento do aparato Policial Militar 

para atendimento de ocorrências policiais em geral faz com que o procedimento 

excepcional por parte do Policiamento Velado se torne algo rotineiro, já que, não 

                                                           
32

 Agência Central de Inteligência responsável pela administração geral da Atividade de Inteligência 
no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2007). 
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sendo raras as vezes em que não se tem equipe ostensiva para prontamente   

atender o chamado do efetivo velado, a própria equipe velada vê-se obrigada a   

efetuar prisões em flagrante.    

É justamente a partir dessa necessidade de atuação direta na prisão de 

criminosos e apresentação dos elementos que os vinculam à prática de delitos à 

autoridade policial que surgem manifestações contrárias ao policiamento velado. 

Amostra disso é o extrato de relatório elaborado pela Corregedoria da 

Polícia Civil do Distrito Federal, publicado no Jornal de Brasília de 19 de janeiro de 

2011 e encaminhado à Procuradoria do Distrito Federal e ao Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios, o qual denuncia suposta invasão de competência por 

parte da PMDF, conforme se vê abaixo: 

  
Figura 02: Extrato de Relatório da Corregedoria Geral de Polícia – PCDF. 
Fonte: Jornal de Brasília (2011). 
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Nota-se que para a Polícia Civil do Distrito Federal Policiamento Velado e 

Serviço de Inteligência se confundem e, em que pese reconhecer que cabe à Polícia 

Militar a preservação da ordem pública, julgam por inconstitucional qualquer 

atividade nesta área de atuação por parte das Polícias Militares, já que entendem 

tratar-se de atividade de investigação.  

Em alguns estados da federação, argumentos como os apresentados pela 

PCDF têm ganhado eco junto aos órgãos de Governo e do Ministério Público e tem 

afetado inclusive a Atividade de Inteligência Policial. Nesse sentido registra-se a 

recente recomendação do Ministério Público do Ceará junto à Polícia Militar para 

que a Atividade de Inteligência permaneça sob a exclusividade da Polícia Judiciária 

Civil e que, para tanto, a Inteligência da PM deve se prender, exclusivamente, às 

atividades realizadas por seus componentes. Na mesma direção se posicionou o 

governo do Mato Grosso do Sul ao editar, através da Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, a Resolução SEJUSP MS Nº 

543, de 21 de fevereiro de 2011, alterada pela Resolução SEJUSP MS Nº 545 de 25 

de fevereiro de 2011, a qual restringe a ação da 2ª Seção a questões relacionadas à 

prática de Crimes Militares por parte dos militares estaduais, conforme art. 2º: 

 

[...] A Segunda Seção do Estado Maior do Comando-Geral da Polícia Militar 
do Estado de Mato Grosso do Sul- PM2/PMMS, tem por atribuição legal, 
proceder em âmbito criminal, investigações exclusivamente em sede de 
inquérito policial militar, instaurado para apurar infrações penais militares. 
Parágrafo único: É vedada a PM2/PMMS proceder a investigações criminais 
comuns praticadas por civis. 
 
 

No Distrito Federal, diferentemente do que ocorre com a Inteligência Policial 

nas Policias Militares do Ceará e do Mato Grosso do Sul, o Policiamento Velado, 

como produto da Inteligência PMDF, vem sendo mantido nas ruas mesmo sob os 

pesados ataques emanados da Policia Civil. Para tanto, a atividade recebeu o aval 

do Poder Executivo, através da edição do Decreto Distrital nº 31.793/2010, e do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Este, através dos promotores da 

2ª Promotoria de Justiça Militar, ao se manifestar em reclamação interposta por 

Delegado de Polícia, posicionou-se em favor do Policiamento Velado ao reconhecer 

que nenhuma legislação proíbe a Policia Militar de empregar efetivo policial, em 

trajes civis, em contato com a população: 
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A pergunta em questão é: - Pode alguns dos integrantes da Polícia Militar, 
em serviço, agir, no dia a dia, sem estar uniformizados? A resposta é sim, 
pois em nenhum momento a legislação proíbe os policiais militares, em 
serviço, trabalhar junto à população sem uniforme. Pelo Contrário, o 
Decreto-Lei 667/69 e o Decreto 88.777/83 que, respectivamente criou e 
regulamentou, nas estruturas das polícias militares do Brasil, a chamada 
PM-2, dá a entender claramente que os policiais militares que atuarem na 
área de inteligência deverão estar descaracterizados. O que é lógico 
(DISTRITO FEDERAL, 2007, p. 2). 
 
 

Diante dos diversos entraves administrativos que dificultam a implantação do 

Velado no ambiente policial militar, entre eles a resistência oferecida pela Polícia 

Civil, algumas Polícias Militares acabam se abstendo de implantar formalmente esta 

modalidade de policiamento e acaba por recorrer a outras estratégias, alternativas e 

complementares ao policiamento ostensivo, para fazer frente à delinqüência em 

geral.  

Exemplo disso é a própria Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), a 

qual, à luz das normas que rege o policiamento velado, base para esta pesquisa, 

encontra-se inserida num cenário favorável à implantação formal da referida 

atividade, já dispondo, inclusive, de corpo de Oficiais e Praças inseridos no Sistema 

de Inteligência e distribuídos pelas unidades policiais, da capital e do interior, 

capazes de gerenciar, instruir e controlar efetivo velado; entretanto, ainda não 

efetivou, tal modalidade de policiamento, ao que se sabe, basicamente, por 

questões de escassez de pessoal e material. 

Não bastasse a estrutura de Inteligência já estabelecida e os exemplos 

positivos de outras co-irmãs, a PMRN conta também com uma experiência 

doméstica como fator motivador para a implantação de um estudo de viabilidade e 

estabelecimento do velado em sua estrutura corporativa. Esta experiência trata-se 

de uma “semente” de Policiamento Velado consistente na atuação de uma dupla de 

policiais que, subordinados à Inteligência; porém, não inseridos no Sistema de 

Inteligência, atua na área litorânea e turística da capital e que, do ano de 2003 até o 

momento atual, tem apresentado excelentes resultados, no sentido de participar 

direta ou indiretamente de várias ocorrências policiais. 

Tal julgamento se sustenta em atos administrativos internos e externos que 

evidenciam os bons serviços prestados pelo citado efetivo, o qual já teve os 

resultados de seu trabalho reconhecidos, entre outras oportunidades, no momento 

em que foram indicados para serem agraciados com uma das principais comendas 
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da Policia Militar estadual: a Medalha do Mérito Profissional Coronel Bento Manuel 

de Medeiros. Sua finalidade é agraciar militares estaduais e demais servidores da 

segurança pública que tenha se destacado no desempenho das atividades 

funcionais. 

Aliado ao reconhecimento interno e a título de ilustração do que tem 

representado a ação destes militares, apresenta-se a referência elogiosa abaixo, a 

qual, elaborada por delegada de polícia e dirigida à dupla de policiais em comento, 

enaltece os referidos servidores e reconhece a relevância dos serviços prestas pelos 

mesmos:  

 

 
Figura 03: Elogio da Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista de Natal/RN. 
Fonte: Polícia Civil do Rio Grande do Norte, 2011. 

 

A julgar pelo modelo representado por esta informal amostra de 

Policiamento Velado inserido no setor de inteligência da PMRN, poder-se-ia afirmar, 
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inclusive, que a instituição encontra-se numa posição privilegiada, se comparada 

com outras corporações como a PMDF, isto porque, aparentemente, não se registra 

qualquer ato que caracterize insatisfação por parte da Polícia Civil com relação ao 

fato destes militares atuarem à paisana, junto à população e prontos a desencadear 

ações de prevenção e repressão imediata à ocorrência de ilícitos. Como se pode 

perceber, no estado do Rio Grande do Norte o que se registra são procedimentos 

administrativos realizados pela Polícia Civil que, se não avaliza, representa certa 

aceitação por parte daquela instituição com relação á tal iniciativa levada a efeito 

pela Polícia Militar. 

Nesse sentido, podemos citar como referência o texto de Ofício 

encaminhado à PMRN pela Polícia Civil, o qual, pelos termos empregados, denota 

não somente aceitação por parte da Polícia Civil como revela o crédito de que goza 

os militares velados perante aquela polícia: 

 

 

Figura 03: Ofício da 4ª Delegacia de Polícia de Natal/RN. 
Fonte: Polícia Civil do Rio Grande do Norte, 2011. 

 

Assim, pelo que se depreende da abordagem realizada, no campo 

administrativo, diante da ausência de um posicionamento jurídico pacificado acerca 

da legalidade do Policiamento Velado, a decisão pela implantação ou não da 

referida atividade, no seio das Polícias Militares, acaba por ser tomada de acordo 

com a conveniência e com base na influência política que as Polícias Militares e 

Civis exercem sobre o Poder Executivo local. Este ponto de vista pode ser 

constatado ao se assistir, simultaneamente, o Policiamento Velado da PMDF resistir 
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aos maciços ataques da PCDF e a Secretaria de Justiça do Mato Grosso do Sul 

inviabilizar qualquer tentativa de criação da atividade no referido estado ao ordenar o 

afastamento do Serviço de Inteligência da PM de qualquer investigação que não as 

relativas aos crimes militares. 
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4  CONCLUSÃO 

 

 

Durante a elaboração do trabalho buscou-se estudar as circunstâncias em 

que se desenvolve o Policiamento Velado em alguns estados da federação, os 

fundamentos jurídicos em que se sustenta e os argumentos legais ostentados por 

parte dos que se opõe à utilização de tal ferramenta, pelas Polícias Militares, como 

estratégia no combate ao crime. 

O estudo foi iniciado expondo em linhas gerais as atribuições constitucionais 

que cabe a cada uma das polícias estaduais (Polícia Militar e Polícia Civil), o cenário 

em que surge o Policiamento Velado, suas características e as peculiaridades que 

dão causa as críticas a esta forma de policiamento. 

Em seguida abordou-se o momento político nacional e as consequentes 

mudanças no seio da atividade de inteligência que influenciaram no surgimento e 

expansão do Velado pelas Polícias Militares do Brasil, discorrendo sobre a 

diferenciação entre atividade de inteligência e Policiamento Velado. Buscou-se 

também analisar a conflituosidade existente entre o Policiamento Velado e a 

atividade de Polícia Judiciária, fazendo-se para tanto um estudo sobre Poder de 

Polícia, Polícia de preservação da ordem pública e Polícia Judiciária. Posto isso, a 

pesquisa se direciona para a análise do Policiamento Velado como alternativa para 

solução de conflitos. 

Em seguida, o trabalho deteve-se à investigação dos limites legais de 

atuação do Policiamento Velado frente à atividade de Polícia Judiciária, 

oportunidade em que se voltou para o exame do serviço velado em face das normas 

constitucional, penal e processual penal e numa visão administrativa institucional. 

Neste momento, o trabalho monográfico inclina-se, também, para uma abordagem 

do Policiamento Velado como possível instrumento de apoio ao policiamento 

realizado pela Policia Militar do Rio Grande do Norte, utilizando-se como parâmetro 

o histórico policial de uma dupla de militares que atuam de forma velada em locais 

turísticos da cidade de Natal. 

Por Policiamento Velado pudemos entender como sendo a modalidade de 

policiamento empregado por algumas PMs que se funda no emprego de militares 

não fardados que, utilizando-se de veículos descaracterizados e equipamentos  

orgânicos, tem como função a de se inserir no ambiente social e, com maior 
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facilidade  e eficiência, flagrar a atuação de marginais e reportar tais ocorrências ao 

efetivo policial fardado afim de facilitar a prisão desses criminosos. 

Verificou-se também que esta forma de emprego do Policial Militar 

desagrada algumas pessoas e órgãos, em sua maioria ligados às Policias Civis, por 

enxergarem inconstitucionalidade em seu exercício, haja vista a não ostensividade e 

a  suposta prática de atos investigativos, os quais são constitucionalmente atribuídos 

à Polícia Judiciária. Portanto, aos olhos de seus opositores o Policiamento Velado 

trata-se de uma atividade inconstitucional, bem como ilegal, à luz do Código Penal, 

já que caracterizaria o delito constante do art. 328 do CPB (usurpação de função 

pública).  

Fora observado que tais argumentos não encontram guarida junto à corrente 

doutrinaria predominante a qual entende que o texto constitucional constante do 

artigo 144, §§ 4º e 5º da carta magna, ao tempo em que atribui às Polícias Civis, 

exclusivamente, a atividade de Polícia Judiciária e a investigação de crimes 

pretéritos, exceto os militares, atribui às Polícias Militares a polícia ostensiva e toda e 

qualquer atividade, não imputada aos outros órgãos, que possa caracterizar ação de 

preservação da ordem pública, o que é o caso do Policiamento Velado, já que não 

deve ser confundido com atividade de investigativa conforme prevê expressamente 

as diretrizes que regulam a atividade. Entre os doutrinadores que apresentam 

entendimento favorável ao Policiamento Velado destaca-se a figura de Álvaro 

Lazzarini. 

No que tange à alegação de que as Polícias Militares estariam usurpando 

função pública ao adotar o Policiamento Velado, tal argumento não deve prosperar, 

haja vista que a conduta praticada pelos executores da atividade não se amolda à 

figura típica do art. 328 do CPB, uma vez que os agentes quando de serviço não 

atuam como particulares e sim como servidores públicos, bem como pelo fato de 

não se encontrar presente o elemento subjetivo que caracteriza a vontade de 

apoderar-se das funções que compete às Polícias Civis.  

Ressaltou-se também que tanto a Polícia Militar pode praticar ações de 

Polícia Judiciária, como é o caso das prisões em flagrante rotineiramente realizadas 

por equipes ostensivas (repressão imediata), como a Polícia Civil pode realizar atos 

de prevenção; porém, neste caso a ação preventiva deve se dá em razão do 

desempenho das funções de Polícia Judiciária.  
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Ao analisar o Policiamento Velado como policiamento voltado para a solução 

de conflitos, ficou evidenciado que a referida atividade harmoniza-se de forma 

singular com a nova estratégia de segurança pública, já que tem como função 

precípua o levantamento de informações, o que coincide com o primeiro 

procedimento adotado na doutrina em comento, a qual busca o aperfeiçoamento no 

combate ao crime. 

Importa ressaltar que, além dos posicionamentos favoráveis e contrários ao 

Policiamento Velado, trouxe-se à baila o estudo do Código de Processo Penal, em 

seu art. 301, e da lei que trata do flagrante diferido (lei 9.034/95), os quais embasam, 

respectivamente, a atuação do velado no exercício da repressão imediata à prática 

do delito e às atividades de investigação preventiva onde o efetivo policial pode 

postergar a prisão de integrantes de quadrilhas ou bandos no afã de se efetivar a 

abordagem no momento mais apropriado e eficaz. 

No que se refere à possível implantação e institucionalização do 

Policiamento Velado na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, os indicativos de que 

tal medida pode vir a contribuir de forma significativa para o aperfeiçoamento das 

ações são bastante positivos.  

Esta afirmativa se baseia no fato de que a “semente” da referida estratégia 

de policiamento, representada por uma dupla de policiais militares que atua, 

informalmente, como efetivo velado, encontra-se lançada no terreno e tem 

alcançado resultados no mínimo satisfatórios, a se medir pelo reconhecimento que 

tem conquistado no âmbito da corporação, através de elogios e condecorações, e da 

co-irmã Polícia Civil, a qual, em oposição à tendência nacional de se atacar o serviço 

velado da Polícia Militar, tem não só aceitado como também solicitado o apóio 

destes militares em algumas de suas operações. 

 Posto isso, considerando o amplo campo de atuação da Polícia Militar, bem 

como o fato de que o Policiamento Velado, na forma como se apresenta, não fere 

qualquer norma constitucional ou infraconstitucional, concluímos que os efetivos de 

policiais velados podem, legalmente, ser empregados em ações de prevenção ou 

repressão imediata, bem como em qualquer atividade que vise assegurar a 

preservação da ordem pública e que não se revele ato de investigação de crimes 

fora da situação flagrancial ou de auxílio ao poder judiciário na dinâmica de instrução 

processual. 
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Entretanto, levando-se em conta o caráter administrativo da atividade policial 

militar, o qual a coloca em situação de subordinação aos regramentos de tal ramo do 

direito, impõe-se, também, ao serviço velado, as normas que por ventura venham a 

ser impostas pelos escalões superiores das corporações militares e, em uma última 

instância, pelos chefes do Poder Executivo nos estados.  

Nesse sentido, conclui-se que os limites legais de atuação do policiamento 

velado, em face da atividade de polícia judiciária, no campo constitucional, penal e 

processual penal, são os mesmos que se impõe às corporações militares estaduais 

em geral, isto é, em condições de plena normalidade dos órgãos do estado, os 

policiais velados podem exercer toda e qualquer diligência em prol da preservação 

da ordem pública, desde que não venha a caracterizar investigação de crimes fora 

do estado flagrancial, ou auxilio ao Ministério Público e Poder Judiciário. Os limites 

na esfera administrativa são os impostos pelas normas de direito administrativo que 

regulam o aspecto da atividade. 
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ANEXOS 



 

ANEXO A - DIRETRIZES DE OPERAÇÕES POLICIAIS-MILITARES - DOPM         
010/90-CG/PMMG 

 
 

DIRETRIZ PARA O POLICIAMENTO VELADO 
 
 

1 FINALIDADE 
  

Estabelecer conceitos e normas gerais para o planejamento e execução de 
Policiamento Velado. 
 
2 OBJETIVOS: 
 

a) Ampliar a capacidade da PMMG de evitar a prática de delitos, através da 
maior disponibilidade de informações sobre os riscos existentes e da articulação do 
policiamento ostensivo com o policiamento velado. 

b) Ampliar a capacidade da PMMG de efetuar prisões em flagrante, nas 
hipóteses em que a ação preventiva falhar. 

c) Recolher informações para conhecimento de crime organizado em Minas 
Gerais e suas conexões. 

 
3 PRESSUPOSTOS BÁSICOS 
 

É uma atividade de preservação da ordem pública, em apoio ao policiamento 
ostensivo, que emprega militares em trajes civis e que possui características, 
princípios e variáveis próprios. 

O Policiamento Velado deve ser visto como mais uma técnica policial-militar, 
voltada para a busca de informações operacionais, procurando localizar e avaliar 
focos de risco a que estão sujeitas as comunidades e possibilitar o emprego racional 
do policiamento fardado. 

O entendimento deve ser o de que a Força Pública desenvolve sempre novas 
técnicas, buscando de forma racional, proteger e socorrer as comunidades com 
qualidade e objetividade. 

Por ser uma atividade voltada exclusivamente para a manutenção da Ordem 
Pública, os militares nela engajados tem os mesmos deveres dos empenhados no 
policiamento ostensivo, isto é, evitar a prática de delito e prender em flagrante, 
quando necessário. 

A ação do Policiamento Velado, não se confunde com Investigação Criminal, 
afeta à Polícia Judiciária. A missão é prevenir, evitando a prática de delito, e prender 
em flagrante quando necessário. 

O militar em atividade velada não é um investigador de ilícitos penais 
consumados, cuja flagrância inexista. 
 
4. A AÇÃO POLICIAL: PRINCÍPIOS NORTEADORES  
 
a. Objetividade 
 

O militar lançado no policiamento velado deve ter bem definidos os objetivos 
operacionais que se desejam alcançar, com a sua presença, evitando-se o desvio da 



 

missão. A ação do policiamento velado está voltada para a busca de informações 
operacionais que venham a permitir o seu emprego imediato nas ações de proteção, 
agindo identificado como polícia, se preciso, facilitar e orientar o planejamento de 
ações/operações policiais militares. 
 
b. Sustentação 
 

O policiamento velado pode deixar o militar empenhado altamente vulnerável, 
tornando-se prudente procedimentos de retaguarda, através da força ostensiva, que 
visem dar-lhe sustentação na eventualidade de uma ocorrência policial. É válido o 
postulado da reciprocidade para este princípio. O policiamento velado apoia o 
policiamento ostensivo e este dá-lhe sustentação. 

 
c. Inferência 
 

A partir de um dado conhecido, deve-se alcançar por dedução outro que dele 
decorra, de maneira lógica e racional, proporcionando a adoção de medidas 
preventivas e/ou prisão em flagrante. 

A interrupção de uma possibilidade de delito, função primordial da polícia 
preventiva, está diretamente ligada ao raciocínio e análise correta do dado 
conhecido ou decorrente. 

 
d. Oportunidade 
  

O criterioso exame preliminar de situação apresentada pelos órgãos de 
informações, pelo clamor público ou por outra fonte idônea determinará a 
conveniência de lançamento do policiamento velado, visado a eliminar ou minimizar 
o problema emergente. 

Assim, entende-se que, em determinado local de risco, após comprovação de 
que ali o policiamento ostensivo tem ação apenas paliativa, faz-se necessário, em 
suplementação, a ação preventiva/repressiva do policiamento velado. 

 
e. Reconhecimento 
 

Em cada momento, o policiamento velado sabe exatamente quem é o seu 
comandante responsável sabe exatamente a identidade e a missão de cada agente 
do policiamento velado. Senhas ou outros instrumentos de identificação devem ser 
utilizados para permitirem a comunicação segura entre o PV e o PO. 

 
f. Interação Comunitária 
 

A Instituição destinada à manutenção da ordem pública se afirma pelo grau 
de operacionalidade. A necessária integração - população/fração - conduz ao 
conhecimento minucioso da circunscrição de responsabilidade, possibilitando a 
condição de suprir eventuais deficiências das operações ostensivas, através da 
integração de esforços objetivos. 
 
 
 
 



 

5. VARIÁVEIS DO POLICIAMENTO VELADO 
 
a. Conceituação 
 

São critérios que identificam os aspectos do Policiamento Velado. 
1) Modalidades: 
São modos peculiares de execução do policiamento velado: 
a) Policiamento Precursor: 
É a atividade realizada em antecipação do policiamento ostensivo, que tem 

por finalidade visualizar a real situação do local onde se desencadeará o evento 
principal, fornecendo subsídios para o êxito total da missão. 

b) Policiamento de Revestimento: 
É a atividade executada durante as operações policiais, visando preencher 

vulnerabilidades e/ou implementar as ações e/ou operações desencadeadas.  
c) Segurança de Dignitários: 
É a atividade que visa a garantia da integridade física de determinada 

autoridade, através de medidas de proteção.  
d) Diligências: 
É a atividade que compreende deslocamentos temporários para locais 

afastados onde atuará a força ostensiva, com a finalidade de produzir informações 
para subsidiar o emprego daquela força. 

e) Escolta: 
É a atividade, móvel ou estática, destinada à custódia de pessoas ou bens, 

nos casos em que a ostensividade seja desaconselhada. 
2) Efetivo: 
A envergadura da missão determinará o fator quantitativo, podendo ser 

desenvolvida por fração elementar ou constituída.  
3) Duração: A oportunidade determinará o tempo diário de trabalho, podendo 

ocorrer eventuais revezamentos. 
4) Outras Variáveis: 
Não serão detalhadas por possuírem definições similares às das variáveis do 

policiamento ostensivo, tais como: processo (com viaturas descaracterizadas), 
circunstâncias, lugar, desempenho, forma e suplementação. 
 
6 MISSÃO 
 
a. Principal 
 

Produzir informações operacionais, para uso imediato do respectivo 
Comandante de Fração, de forma a permitir o emprego judicioso do policiamento 
ostensivo fardado. 

 
b. Secundárias 
 

1) Realizar prisões em flagrante ou prestar socorro quando a situação o exigir. 
2) Cumprir as missões do plano de busca sobre o crime organizado a ser 

elaborado pela PM2. 
 
 
 



 

7. EXECUÇÃO 
 
a. Conceito da Operação 
 

1) O policiamento velado desenvolver-se-á através de ações e/ou operações 
de caráter preventivo/repressivo, através de planejamento prévio, em determinado 
espaço físico, coletando dados que se transformarão em subsídios básicos para as 
atuações ostensivas, de forma a obstacular a proliferação de ocorrências policiais, 
contendo-as em níveis perfeitamente toleráveis. 

Poderá, em determinado momento, ocorrendo ruptura instantânea da ordem, 
transformar sua ação preventiva em repressiva, realizando prisão em flagrante. 

A atuação do policiamento velado fica condicionada à existência de cobertura 
por parte da tropa, de forma a estar em nítida desvantagem sobre os elementos 
adversos.  

2) O policiamento velado será executado por pessoal operacional da própria 
fração, efetuando a busca de informações operacionais, para utilização imediata do 
respectivo comandante, como encargo. 

Não se confunde com o pessoal da P2, integrante do Sistema de Informações 
da Policia Militar (SIPOM) e, como tal, produtor de informações para o seu Estado-
Maior.  

Este realiza busca contínua de informações, nos campos da Segurança 
Pública e Segurança Interna. Aquele é lançado eventualmente, nos casos de 
necessidade de antecipar-se ao policiamento ostensivo, dando-lhe maiores 
probabilidades de eficácia. O destinatário das informações operacionais produzidas 
pelo pessoal do policiamento velado será o Comandante da Fração e das 
produzidas pelo agente de informações do SIPOM será o respectivo P2. 

3) O pessoal empenhado no PV estará, tecnicamente, vinculado às P2 das 
Unidades. Só poderão lançar efetivo em PV, as frações de valor até Cia PM. As 
frações de menor valor, para fazê-lo, deverão ter antecipadamente autorização 
expressa do respectivo Comandante de Batalhão. Em qualquer circunstância, o 
efetivo a ser lançado em PV, em determinado dia, dependendo das necessidades, 
não poderá ultrapassar a 5% da soma do efetivo a ser lançado nos turnos daquele 
dia.  

Cabe às P2 cadastrarem e supervisionarem o pessoal lançado em PV, 
visando seu emprego controlado. Operacionalmente porém, esse efetivo estará 
subordinado ao Comandante da Fração.  

Em outras palavras: o Cmt da fração definirá "onde" e "quando" empregar o 
PV e o P2 determinará "como" realizar a missão. 

4) A equipe do velado deverá estar ciente de que participa de um esforço 
coletivo empreendido para promover a tranquilidade pública. 

Não executará esforço isolado, descompromissado com o resultado 
programado pela Instituição a que serve. 

Não agirá por decisão ou conveniência pessoal, mas dentro de um esforço 
devidamente planejado pela respectiva fração e dentro dos parâmetros da lei. 

5) Deverá ser observada a rotatividade do pessoal empenhado no 
policiamento velado para evitar abusos e oferecer maior controle. O militar só poderá 
ser lançado no PV por um período máximo de 30 dias, podendo retornar a essa 
atividade após cumprir, no mínimo, o dobro do tempo no policiamento ostensivo. 

6) O Emprego em PV só poderá recair sobre o militar que for Cabo PM de, no 
mínimo, bom comportamento ou Soldado PM com mais de 5 (cinco) anos de serviço 



 

e que esteja, no mínimo, há mais de 3 (três) anos no bom comportamento. Em 
qualquer situação, o militar, além de preencher os requisitos anteriores, não poderá 
ter sido punido, em qualquer época de sua carreira, por Abuso de Autoridade, 
Violência Policial Arbitrária ou por quaisquer outras faltas que o contra-indiquem 
para este serviço, a critério de seu Comandante. 

7) A segurança de dignitários far-se-á de acordo com as normas existentes 
para este tipo de atividade, sob responsabilidade da fração solicitada.  

8) Todo militar deverá ser treinado para transmitir conhecimentos, 
principalmente sobre: 

a) Veículos estacionados em atitude suspeita: 
(1) placa; 
(2) cor; 
(3) marca e modelo; 
(4) quantidade de passageiros no interior; 
(5) local em que estacionou e tempo aproximado. 
b) Pessoas suspeitas: 
(1) características físicas; 
(2) indumentária; 
(3) local em que foi visto; 
(4) se é estranho no local; 
(5) objetos que esteja portando; 
(6) atitudes incompatíveis com o local. 
c) Imóveis: 
(1) endereço; 
(2) se há algum tipo de movimentação; 
(3) horário; 
(4) tipos de pessoas que frequentam; 
(5) se é edificação abandonada; 
(6) se pode constituir-se em homizio; 
(7) se é ponto de distribuição de tóxicos. 
d) Área Rural 
(1) se em algum local há muita movimentação; 
(2) se estradas secundárias são frequentemente usadas. 
e) Fauna e Flora 
(1) venda clandestina de carvão ou madeira; 
(2) caça e pesca irregulares. 
9) O policiamento velado deverá estar ECD cumprir Plano de Busca referente 

ao crime organizado, elaborado e coordenado pela PM/2. 
 
b. Prescrições Diversas 
 

1) É estritamente necessário que o pessoal empregado em Policiamento 
Velado, bem como toda tropa, utilize em larga escala o Talonário de Informações 
Preliminares (TIP) e o Talonário de Operações Policiais (TOP), em complemento aos 
demais conhecimentos já adquiridos. 

2) A PM2 deverá preparar uma cartilha contendo as principais técnicas de 
dissimulação e de busca de informações, para distribuição às frações, de forma a 
facilitar a Instrução à tropa, até o nível a ser definido pelos CRP. 

3) Os preceitos atinentes ao Policiamento Ostensivo devem ser observados e 
aplicados, no que for pertinente, ao policiamento velado. 



 

4) O postulado da perspicácia deve ser amplamente divulgado para todos os 
militares, despertando neles a importância da observação contínua e a transferência 
de subsídios para o nível imediatamente superior. 

5) É vedado o lançamento do Policiamento Velado, motorizado, em veículos 
que tenham características de viatura policial. 

6) O Policiamento Velado deverá ser lançado e computado como efetivo 
empenho operacionalmente e a jornada de trabalho será aquela fixa em normas 
específicas.  

7) Em qualquer ação e/ou operação em que o militar estiver empenhado, ao 
policiamento velado, deverá estar armado de revólver, discretamente, de forma a se 
proteger nas eventualidades, sendo vedado o emprego de outro tipo de arma. 

8) As escoltas que exijam deslocamentos em viatura não policial, poderão ser 
executadas pelo policiamento velado, dissimulando o evidenciamento externo da 
missão. 

9) O pessoal empenhado no PV deverá estar submetido às regras do 
policiamento ostensivo: entrar em forma, receber instrução extensiva, dar anúncios, 
apresentar relatórios, exercer o controle dos recursos materiais, etc. 

10) O EM/PM, no prazo de 30 dias, levantará as viaturas disponíveis que 
poderão ser descaracterizadas, estipulando a dotação por Unidade Operacional das 
viaturas que serão empregadas no policiamento velado. As viaturas deverão, 
obrigatoriamente, ser dotadas de rádio para comunicações e permitir controle pelo 
COPOM e Salas de Operações. 

 
8. COORDENAÇÃO E CONTROLE 
 

a. Os instrumentos de controle e coordenação deste tipo de policiamento 
ficarão afetos ao Comandante da Fração que determinar o seu lançamento, 
observando as prescrições das demais DOPM, no que for aplicável. 

Mesmo assim, este documento, ao estabelecer a rotatividade do pessoal, 
participação na instrução extensiva, apresentação de relatórios, definição do efetivo 
máximo a ser lançado, participação do pessoal nas formaturas de tropa, 
fornecimento de anúncios, estabelecimento de que a circunscrição de atuação do 
policiamento velado fica restrita, em princípio, ao esforço físico da fração com 
responsabilidade pelo seu lançamento acompanhamento e fiscalização das viaturas 
empenhadas, e etc., está promovendo meios de controle de desvios, de modo que 
aqueles mais significativos possam ser detectados e feitas as necessárias 
correções. 

O certo é que cada Cmt de fração deve avaliar periodicamente o desempenho 
do policiamento velado, para verificar se ele corresponde aos padrões esperados e 
ditados por esta Diretriz. Só medindo o desempenho, ele poderá comparar os 
resultados reais com os resultados planejados e esperados. 

b. Como é necessário um controle das atividades que venham a ser 
desenvolvidas pelo policiamento velado, cada Comando Regional de Policiamento 
fornecerá diariamente, ao CEGECOp, até às 1100 horas, o anúncio do efetivo que 
cada UEOp subordinada estará lançando, naquele dia, nesse tipo de policiamento, 
além do anúncio das operações de destaque em que venha atuar. 

Cada Comando Regional de Policiamento deverá dispor de um documento 
normativo, que estabeleça outras regras particulares de controle para o pessoal que 
venha a executar esta atividade, deixando claro que tais lançamentos não são 
rotineiros e sim eventuais. 



 

c. Toda vez que for lançado efetivo no PV, tal fato deve ser comunicado, 
imediatamente, ao COPOM ou Sala de Operações. As equipes empenhadas, 
dotadas de rádio comunicações, deverão ser cadastradas, no COPOM ou 
SOU/SOF, codificadas pelo designativo "Velado 1, 2, 3, ....", conforme o caso. 

 
9. INSTRUÇÃO 
 

Para atuação do militar no Policiamento Velado há a necessidade de uma 
instrução específica para assegurar a eficiência e eficácia dessa atividade, que está 
sendo incrementada mais intensamente, não dispondo, portanto, de pessoal 
experiente e de doutrina sedimentada. A participação nessa instrução especial não 
exime o militar de participar da instrução técnica específica anual a ser realizada por 
sua fração. 

Apesar de muitos dos princípios norteadores do Policiamento Ostensivo 
serem comuns aos do Velado, este dispõe de outras características e preceitos 
específicos que precisam ser consolidados pelos executores. 

É preciso, acima de tudo, que se conheça a doutra de emprego, a 
reciprocidade de atuação e integração de esforços do ostensivo e do velado. 

A instrução é fundamental. Não pode haver confusão quanto ao conceito de 
atuação do Policiamento Velado e do pessoal das P2. Este produz informações para 
o Estado-Maior, independente da presença do policiamento ostensivo, 
permanecendo no anonimato; aquele produz informações para utilização imediata 
do respectivo comandante, em todos os níveis, colhe dados para atuação imediata, 
atua protegendo a comunidade, concomitantemente com o ostensivo.  

É preciso instruir adequadamente o pessoal empenhado nesta atividade 
pouco praticada, até então, despertando no militar valores básicos de civilidade, 
imparcialidade, autocontrole, discernimento, bom senso e outros. 

As P2, aproveitando-se da cartilha a ser elaborada pela PM2 e da experiência 
já consolidada, deverão treinar o pessoal e familiarizá-lo com as técnicas desejáveis 
ao policiamento velado. 

 
10. DESDOBRAMENTO 
 

a. Cada Comando Regional de Policiamento, em desdobramento a esta 
Diretriz, elaborará um Plano para o lançamento do policiamento velado em sua 
região. 

b. As novas experiências deverão ser avaliadas e repassadas para que se 
avalie a aplicação e o conceito de Policiamento Velado, através das Unidades 
Operacionais, visando o aperfeiçoamento deste documento e de seus 
desdobramentos. 

 
 
 
 

Comando-Geral em Belo Horizonte, 17 de janeiro de 1990. 
 

JAIR JOSÉ DIAS, CORONEL PM 
COMANDANTE-GERAL 

 
 



 

ANEXO B - DIRETRIZ DE INTELIGÊNCIA N. ° 001/07/PMDF.  
 
 
 

(EMPREGO DE POLICIAMENTO VELADO) 
 
 

Exemplar Nr ___/___. 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 
Constituição Federal de 1988; 
Decreto Federal nº 4.553, de 27DEZ02; 
Decreto Federal nº 5.301, de 09DEZ04; 
Decreto Distrital nº 18.942, de l8DEZ97; 
Portaria Reservada PMDF s/nº de 11SET06 publicado no BRCG nº 033. 
 
 
I - MOTIVAÇÃO 
 

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, às policias 
militares compete o 
policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública (Art. 144, parágrafo 5°). 

Entretanto a preservação da ordem pública deve ser entendida como sua 
atribuição mais abrangente, estando intrínseco nesta, o ato ou efeito de preservar, 
conservar e precaver. Deve ser entendido, não como um termo estático e restrito, 
mas, abrangendo tanto a preservação, quanto à restauração da ordem pública por 
meio da repressão imediata. 

 
Desta forma para a execução da sua missão constitucional de preservação da 

ordem pública, necessário se faz também o emprego da modalidade de 
Policiamento Velado, que respeitando a luz do texto constitucional, não deve ser 
entendido como atividade investigatória para instrução criminal, mas, levantamento 
de dados criminais para planejamento operacional preventivo e de apoio ao 
policiamento ostensivo. 

Convenientemente empregada, de acordo com as diretrizes de comando, a 
modalidade de policiamento velado produzirá os resultados que dela se espera e 
não se transformará em motivo de desvio da destinação constitucional da polícia 
militar. Para que seja empregada corretamente é necessário que o pessoal que a 
utiliza esteja bem instruído, pois somente assim alcançará o sucesso nas missões 
recebidas. 

Para que o comandante, em qualquer nível, possa decidir com acerto sobre a 
ação ou operação policial militar a ser desenvolvida, precisa estar bem informado 
sobre o que ocorre ou possa vir a ocorrer na sua área. 

O policiamento velado é um esforço adicional de busca de dados, com o 
objetivo de produzir informações criminais que possibilite o eficiente, eficaz e 
racional emprego do policiamento ostensivo. 

A ação policial velada, planejada e executada com o emprego de técnicas e 
meios de dissimulação tem como objetivo criar facilidades para a oportuna e 



 

eficiente atuação do policiamento ostensivo e não deve ser confundida com a ação 
de busca, pois pressupõe fundamentos distintos. O 
policiamento velado não se envolve com investigação de crime perpetrado, apenas 
produz informações operacionais imediatas para o comandante da Unidade otimizar 
o emprego do policiamento ostensivo. 
 
 
II – OBJETIVO 
 

Normatizar e organizar o policiamento velado de acordo com as necessidades 
da Polícia Militar do Distrito Federal, procurando produzir informações operacionais 
a serem utilizadas pelos comandantes de UPM, através do policiamento ostensivo 
com a finalidade de combater a criminalidade com maior eficiência e eficácia, 
proporcionando à sociedade maior segurança. 
 
 
III – DESENVOLVIMENTO 
 
1. Conceitos Empregados 
 

a. Ação de Busca: é uma ação limitada, planejada e executada com o 
emprego de técnicas e meios sigilosos com vistas à obtenção de dados específicos 
de interesse da atividade de Inteligência. Não deve ser confundida com Atividade de 
Investigação Criminal; 

 
b. Agência Central (AC): órgão de Inteligência do mais alto nível técnico, 

constituído pelo Centro de Inteligência da PMDF, responsável pela 
operacionalização da Atividade de Inteligência Policial Militar; 

 
c. Agência Especial (AE): òrgão de inteligência constituído pelos segmentos 

especializados das Unidades de Direção e Apoio; 
 
d. Agência Local (AL): órgão de Inteligência constituído pêlos segmentos 

especializados das Unidades Operacionais; 
 
e. Ambiente Operacional: é a área geográfica onde se desenvolve a 

operação, podendo ser uma praça, um bairro ou uma cidade; 
 
f. Atividade de Inteligência: exercício permanente de ações especializadas, 

orientadas para produção de conhecimentos, referentes à preservação da Ordem 
Pública e Assuntos Institucionais, em proveito da segurança da Sociedade e do 
Estado Democrático, bem como à salvaguarda de segredos decorrentes da 
operacionalização da Atividade, em que à Corporação e ao Estado interessem 
proteger; 

 
g. Compartimentação: é o resultado eficaz de todas as medidas de 

salvaguarda, que visam a restringir o acesso à necessidade de conhecer; 
 



 

h. Dado: é todo fato ou situação, representado por documentos, materiais, 
gravações, fotografias, noticias veiculadas nos meios de comunicações, relatórios de 
missões e outros, não submetidas à análise para a produção do conhecimento; 

i. Documento de Inteligência: todo expediente utilizado para veicular 
conhecimento produzido pela Atividade de Inteligência na PMDF, a ser utilizado para 
assessorar o processo decisório; 

 
j. Documento Sigiloso: documento que contém assunto classificado como 

sigiloso e que, portanto, requer medidas especiais de acesso;  
 
k. Policiamento Velado: é uma modalidade de Policiamento, a qual consiste 

no exercício permanente de ações especializadas, orientadas para produção de 
conhecimentos, referentes à preservação da ordem pública, em apoio ao 
Policiamento Ostensivo, que emprega policiais militares em trajes civis e que possui 
características, variantes e princípios próprios;  

 
l. Policiamento Ostensivo: ação Policial em cujo emprego o homem ou fração 

de tropa seja identificado, quer pela farda, quer pelo equipamento ou viatura; 
 

m. Relatório Imediato: documento através do qual se procura transmitir, com 
rapidez e oportunidade, qualquer fato ou situação de interesse operacional ou 
institucional que, pela sua importância e urgência, permita assessorar o Comando 
Geral da PMDF; 

 
n. Relatório de Inteligência (RI): documento utilizado para veicular os vários 

tipos de conhecimento de Inteligência podendo ser anexado, quando necessário, 
outros documentos; 

 
o. SIPOM (Sistema de Inteligência da Policia Militar): tem por finalidade a 

coordenação, execução e controle da Atividade de Inteligência na Policia Militar do 
Distrito Federal, com o objetivo de reunir, analisar, interpretar e difundir dados e/ou 
conhecimentos de interesse policial militar, mantendo um fluxo permanente nas 
ligações; 

 
p. Vazamento: divulgação, não autorizada, de conhecimento ou dado 

sensível.  
 

q. Canal Técnico: utilizado para as ligações intrínsecas ao Sistema, visando 
garantir a segurança das comunicações e proporcionar a agilização e 
compartimentação do fluxo e tramitação dos conhecimentos/dados de interesse para 
Atividade de Inteligência. Através do Canal Técnico, a Agência Central tem 
competência para acionar e determinar procedimentos às demais Agências, sobre 
assuntos de natureza técnica diretamente relacionados com exercido da Atividade 
de Inteligência Policial Militar.  

 
 

2 - Orientações 
 

O emprego do policiamento velado deve ocorrer em missões especiais, antes ou 
durante as operações, reconhecendo ou apoiando o policiamento ostensivo, 



 

subsidiando sua ação, com informações sobre fatos, contravenções ou crimes que 
possam vir a ocorrer em determinado local, para que este possa atuar 
preventivamente preservando a vida e o patrimônio público e privado. 

a. Tipos de Policiamento Velado: 
 
1) Policiamento de Reconhecimento 
Aquele que realiza as atividades antes do emprego do policiamento ostensivo; 
 
2) Policiamento de Reforço 
- Aquele que executa suas atividades durante as operações policiais; 
 
3) Segurança de Dignitários 
- Aquele que visa garantir a integridade física de determinada autoridade. 
 

b. Princípios básicos do policiamento velado 
 

1) Oportunidade - qualquer informação só tem validade se for oportuna. E, 
para ser oportuna, ela deve ser transmitida ao comandante imediato em prazo que 
possibilite o seu aproveitamento completo ou parcial para fins operacionais; 

 
2) Objetividade - a busca da informação operacional deve se desenvolver com  

objetivos previamente definidos. O policial militar empregado no Policiamento Velado 
deve saber exatamente que tipo de informação ele precisa obter, e o que ele quer 
descobrir;  
 

3) Imparcialidade - para ser útil, a informação não deve conter opiniões 
pessoais com o objetivo de favorecer ou prejudicar interesses de terceiros. Deve ser 
imparcial em qualquer situação; 
 

4) Segurança - obtida a informação desejada, esta só deve ser transmitida às 
pessoas que dela devam ter conhecimento e necessitem tomar decisões;  

 
5) Amplitude - o teor da informação deve ser o mais completo possível, 

abrangendo tudo o que se relaciona com o fato ou situação que ela descreve; 
 
6) Controle - todas as ações do Policiamento Velado devem ser praticadas 

sob acompanhamento, adotando-se procedimentos próprios para cada caso. O 
policial militar do Policiamento Velado deve seguir as orientações do serviço e não 
esquecer de que alguém comanda a operação e que ele não é capaz de fazer tudo 
sozinho. 

 
7) Interação - Nas ações de policiamento velado, a fim de desempenhar 

melhor as atividades, deve o policial buscar interagir com outros policiais e pessoas, 
visando obter melhores dados para subsidiar a atividade . 
 

c. Missão 
 

Buscar o conhecimento da área de atuação da fração policial militar, o que 
ocorre nela, os marginais que nela circulam, os crimes e contravenções mais 



 

comumente praticadas na área e tudo aquilo que possa interessar ao comandante 
para o eficiente planejamento do emprego racional dos meios humanos e materiais. 

 
 
d. Características: 

 
1) Grau hierárquico: 

 
Os policiais militares do Policiamento Velado podem ser de qualquer posto ou 

graduação, devendo sempre estarem vinculados a um comando que pode ou não 
estar no ambiente operacional. 
 

2) Efetivo: 
 

Normalmente é limitado a 5 % (cinco por cento) da soma do efetivo a ser 
empregado no turno, podendo ser modificado a critério do comando. 

 
                       3) Vinculação: 
 

Tecnicamente fica subordinado ao Chefe da Agência Local de Inteligência 
(Oficial P/2) e Operacionalmente fica subordinado ao comandante da Unidade que o 
emprega (Cia, Pel, Oficial – de - Dia, 2ª Seção). 

 
Todos os órgãos integrantes do SIPOM que necessitem desencadear 

Operações de Policiamento Velado em suas áreas de responsabilidade ou 
necessitem de apoio de outras UPM's em suas respectivas áreas, deverão informar 
previamente a Agência Central. 

 
   4) Forma de atuação: 

 
Sigilosa (sem dar conhecimento de sua presença) ou ostensiva identificando-

se sempre que necessário ou conforme orientação do comando. 
 

   5) Missão principal: 
 
Produção de informações operacionais imediatas para o comandante da 

Unidade. 
 

   6) Missão secundária: 
 

Realizar prisões em flagrante ou prestar socorro. 
 

e. Execução 
 

O comandante da Unidade ao optar pela utilização do efetivo do Policiamento 
Velado, deverá antecipadamente, e em tempo hábil, utilizando o princípio da 
oportunidade, informar através de documento de inteligência, os policiais militares 
que serão empregados, à Agência Central (CI/PMDF), para avaliação prévia pela 
Divisão de Contra-Inteligência e deverá ainda observar os seguintes itens: 
 



 

          1) a utilização do Policiamento Velado deverá ser precedida da 
confecção da Ordem de Serviço. (ANEXO A); 

     
          2) as observações inerentes ao serviço deverão constar no  Relatório 

do Policiamento Velado que deverá ser confeccionado ao término de cada missão. 
(ANEXO B); 

    
  3) no caso da UPM necessitar desencadear operações de Policiamento 

Velado de maior complexidade, bem como solicitar o auxílio de outras UPM’s, 
deverá ser confeccionado um Plano de Operações e remetido ao Centro de 
Inteligência com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas para análise e 
aprovação. (ANEXO C); 

    
  4) o Policiamento Velado deverá atuar para cobrir espaços do terreno 

em apoio ao Policiamento Ostensivo, visualizando e se aproximando de 
delinqüentes, prestando informações ao policiamento fardado e também tomando a 
iniciativa de efetuar prisões em flagrante quando da impossibilidade do acionamento 
do Policiamento Ostensivo; 

 
  5) ao ser inserido no planejamento operacional, o emprego do 

Policiamento Velado deverá ser entendido como apoio ao Policiamento Ostensivo 
devendo agir conjuntamente com este, que lhe dará a necessária cobertura nas 
áreas onde forem detectados os maiores índices de criminalidade; 

 
  6) o policial militar empregado no Policiamento Velado deverá se trajar 

de forma discreta de modo a passar despercebido pelos freqüentadores do local de 
atuação; 

  7) as viaturas veladas deverão estar equipadas com rádio transmissor, 
para que possam se comunicar com o Centro de Operações e viaturas 
caracterizadas, utilizando um canal específico para tal; 
 

  8) a utilização das viaturas veladas deve ser feita exclusivamente para 
as missões do SIPOM, não podendo ser utilizadas para as atividades ostensivas; 
9) os integrantes do Policiamento Velado deverão observar a rotina da comunidade, 
manter contato com os integrantes desta comunidade, lideranças, observando os 
públicos freqüentadores visando subsidiar o emprego do Policiamento Ostensivo; 
10) os meios de locomoção do Policiamento Velado será definido em função das 
características da missão a executar; 

   
  11) cada Unidade Operacional, em função de suas características 

próprias, deve elaborar os respectivos planejamentos para emprego do Policiamento 
Velado, informando previamente a Agência Central, através de canal técnico, 
podendo utilizar Relatório de Inteligência ou Relatório Imediato; 

   
  12) a segurança de dignitários far-se-á de acordo com as normas 

existentes para esse tipo de atividade, sob responsabilidade da fração solicitada; 
 
  13) os policiais militares integrantes do Policiamento Velado deverão 

estar atentos, na área de sua atuação, a todos os movimentos de elementos 
suspeitos, suas ligações, pontos de encontro, detectando e antecipando suas ações 



 

para informação ao seu comandante imediato, devendo agir, repressivamente, 
somente nos casos de flagrante delito quando da impossibilidade do acionamento do 
Policiamento Ostensivo; 

  14) a instrução à tropa fardada sobre os dados colhidos e/ou ações a 
serem executadas deve ser ministrada minutos antes de seu emprego, evitando-se o 
"vazamento" e o comprometimento das operações; 

   
  15) o policial militar empregado no Policiamento Velado poderá ser do 

efetivo credenciado pelo Centro de Inteligência ou deverá ser oriundo do 
Policiamento Ostensivo e este deverá preencher o questionário para ingresso no PV 
(ANEXO D); após a sua indicação ser considerada APTA pelo Centro de Inteligência 
estará assim autorizado para o exercício da função, que terá validade de 2 anos, 
podendo ser renovada; 
 

  16) os candidatos a ingresso no Policiamento Velado devem ter 
preferencialmente mais de 03 (três) anos de efetivo serviço na Polícia Militar do 
Distrito Federal, comportamento, conduta civil e militar irreparáveis; 

   
  17) os policiais militares empregados no Policiamento Velado, que não 

são credenciados pelo Centro de Inteligência, estão expressamente proibidos, sobre 
qualquer hipótese, de ter acesso a qualquer tipo de documentação sigilosa; 
18) não poderão fazer parte do Policiamento Velado e de nenhuma atividade 
inerente às atividades de inteligência, policiais militares que foram contra indicados 
(INAPTOS) pela Agência Central; 
 

  19) se forem observadas condutas contrárias às prescritas para a 
Operação estabelecida pelo Comandante da Unidade, ou se o policial empregado no 
Policiamento Velado, ou até mesmo a própria operação venha a ser reconhecida por 
indivíduos que apresentem atitudes suspeitas, deverá o policial ser imediatamente 
substituído por outro ou haver o cancelamento da missão, conforme entendimento 
do Comandante da Unidade; 
 

  20) compete ao SIPOM exercer com exclusividade, a Atividade de 
Inteligência Policial Militar, destinando-se a subsidiar o processo de tomada de 
decisão, nos diferentes níveis de comando da Polícia Militar do Distrito Federal, 
apoiando seu emprego nas missões de Polícia Ostensiva; 

 
  21) o policial militar em atividade velada não é um investigador de 

ilícitos penais consumados, cuja flagrância inexista; 
 
  22) a missão principal do Policiamento Velado é produzir informações 

operacionais, para uso imediato do respectivo comando da Unidade, de forma a 
permitir o emprego do policiamento ostensivo, sendo missão secundária a realização 
de prisões em flagrante ou a prestação de socorro, quando a situação exigir; 
 

  23) o Policiamento Velado deve ser empregado eventualmente nos 
casos de necessidades de antecipar-se ao policiamento ostensivo; 

 
  24) o emprego do policial militar do Policiamento Velado não deve 

ocorrer na área ou imediações de sua residência; 



 

 25) o emprego do policial militar isolado no Policiamento Velado deve 
ser precedido de criteriosa avaliação do risco para o mesmo e para a missão; 

  26) sempre que se constatar risco pessoal claro para o policial militar 
do Policiamento Velado, a missão deve ser cancelada. 

   
  27) as escalas para o Policiamento Velado devem ser confeccionadas 

pela 2a Seção da Unidade, devendo ser remetida à Agência Central com a devida 
antecedência; 

   
  28) os integrantes do Policiamento Velado devem, quando necessário, 

efetuar a prisão daquele que se encontrar em situação de flagrância, e para isso, 
devem trabalhar armados, devendo se identificar como policiais militares. 

   
  29) o Policiamento Velado deve ser identificado pela identidade Policial 

Militar que deverá ser apresentada no ato da abordagem. Poderão ainda compor a 
identificação o distintivo especifico distribuído e controlado pelo Centro de 
Inteligência que deverá ser ostentado pelo policial todas as vezes em que se fizer 
necessário sua identificação e o colete balístico com a identificação “policia militar” 
que poderá ser usado em abordagens e em situações que se fizerem necessário 
sua identificação ostensiva. 

 
IV - PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
 

a. o acionamento dos órgãos do SIPOM decorre de necessidades           
surgidas em razão da oportunidade com que os dados devam ser 
repassados; 
 

b. tão logo sejam obtidos dados, em função dos quais o órgão foi 
acionado, deverão de imediato ser transmitidos a Agência Central, a 
fim de garantir o princípio da oportunidade. Para isso a Agência 
Central mantém serviço de permanência de 24 (vinte e quatro) 
horas; 

 
c. a transmissão de dados não deve restringir-se ao relato final do 

término dos acontecimentos que motivaram o acionamento do 
órgão. À medida que surgirem dados que caracterizem uma 
evolução do quadro inicialmente reportado, novos contatos deverão 
ser mantidos a fim de garantir o fluxo de informações com vistas a 
manter o comando em condições de decidir com acerto e 
oportunidade a cada nova situação; 

 
d. caso o Comandante da Unidade da área deixe de informar à 

Agência Central (CI/PMDF) as ações a serem desencadeadas, 
responderão disciplinarmente, e, conforme o caso, judicialmente, 
pela transgressão à presente Diretriz e por eventuais circunstâncias 
que exponham a atividade de Inteligência da Corporação, e pelo 
resultado decorrente de uma ação incorretamente planejada e 
executada; 
 



 

e. esta Diretriz de Inteligência torna sem efeito o teor da Diretriz de 
Informação n° 001/03- PMDF. 

 
 

ANTÔNIO JOSÉ SERRA FREIXO - Cel QOPM 
Comandante-Geral 

 


