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RESUMO
RIANI, Marsuel Botelho. Estudo sobre o emprego de técnicas não-letais como
fator de redução do uso da força letal pela polícia. 2009, 126 f. Monografia
(Especialização em Políticas e Gestão de Segurança Pública) – Centro de Ciências
Jurídicas e Econômicas, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória.

Trata-se de pesquisa exploratória, baseada em pesquisa bibliográfica e de campo,
sobre a possibilidade de redução do uso da força física, principalmente a força letal,
pelos encarregados de aplicação da lei. Apresenta algumas considerações sobre a
importância do monopólio do uso da força pelo Estado para a coesão social. Analisa
a forma como o uso da força é tratado em alguns documentos, dando ênfase à
Matriz Curricular Nacional. Discute os termos ética, cidadania e Direitos Humanos e
sua importância, cada vez maior, no âmbito da segurança pública brasileira. Analisa
também a legislação internacional de Direitos Humanos que trata do uso da força, e
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programa de armas não-letais. Avalia gráficos comparativos de suspeitos e policiais
feridos em ação antes e depois da implantação de equipamentos não-letais em
alguns departamentos de polícia nos Estados Unidos e os resultados de pesquisa de
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do Espírito Santo. Conclui que é possível reduzir a letalidade na ação policial com
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agentes da lei para seu uso. Conclui também que é preciso, além do treinamento,
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especial quando utilizam esses equipamentos: a preservação da vida.
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INTRODUÇÃO
Com o processo de redemocratização do Brasil, a partir da década de 1980, e a
quebra de diversos paradigmas, até então intocáveis, a atuação policial passou a ser
alvo de inúmeras críticas, muitas das vezes pautadas única e exclusivamente em
militância ou opiniões pessoais e passionais. Quando a atuação policial exige o uso
de força física ou de armas de fogo, essas críticas ficam ainda mais contundentes e
a ausência de estudos focados especificamente no tema contribui para que a sua
solução, ou pelos menos a redução às críticas – fundadas ou não – torne-se cada
vez mais distante.

O presente trabalho é apresentado com o objetivo de ajudar a preencher uma lacuna
existente, que é a ausência de doutrina acerca do tema, e de aproximar a teoria e a
prática. Para isso, utilizou-se pesquisa bibliográfica, que consistiu no estudo de
obras de renomados autores a respeito do uso da força pelo Estado, da ética, das
características culturais do Brasil, de Direitos Humanos e das excludentes de
ilicitude que balizam esse uso da força, afastando opiniões meramente pessoais.
Busca, também, verificar como os documentos oficiais dos órgãos de segurança
pública tratam do assunto, por meio de análise da Matriz Curricular Nacional e do
Texto Base da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública. Apresenta
alternativas ao uso da força letal – conhecidas como armas não-letais – e expõe
uma proposta para a implantação de uma política de armas não-letais que visa
viabilizar o seu sucesso. Traz dados estatísticos que mostram que a implantação
dessa política em alguns lugares já aconteceu com sucesso, e que é plenamente
possível reduzir a letalidade na ação policial com tais instrumentos. Por fim, exibe os
resultados de uma pesquisa realizada junto a policiais militares do Batalhão de
Missões Especiais (BME) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com o objetivo
de verificar o conhecimento desses policiais acerca do assunto.

Ao longo da monografia, percebe-se que existe uma grande afinidade entre a
democracia, a atividade de segurança pública e a defesa dos Direitos Humanos. É
possível verificar que o uso de armas não-letais encontra amplo espaço de utilização
no Estado Democrático de Direito e, ao contrário do que defendem algumas pessoas
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– pautadas unicamente em opiniões pessoais, sem nenhum embasamento técnico –
quando bem usadas, essas armas não ofendem os preceitos éticos da democracia e
da cidadania. Também é possível constatar que os instrumentos legais para a
implantação de uma política de inserção de técnicas não-letais no Brasil já estão
disponíveis e que não envolvem somente a aquisição de armas e equipamentos,
mas um investimento maciço em instrução para os encarregados de aplicação da lei
(EAL) e, de forma mais mediata, em educação para todos os membros da
sociedade.

A importância do tema para a sociedade está na agregação de conhecimentos a
respeito de um assunto tão delicado e polêmico que é o uso da força pelos órgãos
de segurança pública. Essa agregação de conhecimento poderá nortear políticas
que venham a reduzir a letalidade policial em diversos órgãos de segurança pública,
que, em conjunto, podem ajudar a reduzir as taxas de letalidade em nível nacional.

Para os organismos de aplicação da lei, a relevância do tema está na possibilidade
de ter um estudo acerca de opções para melhorar o desempenho de seus
integrantes. Com isso, torna-se mais viável para esses organismos aumentar sua
credibilidade junto à população do local onde atuam, e conseqüentemente encontrar
maior facilidade na implantação de políticas de aproximação com essa população,
como, por exemplo, o policiamento comunitário.
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1

A POLÍCIA E O USO DA FORÇA

Nos primórdios da civilização, prevalecia um regime de resolução de conflitos
denominado autotutela. Nele, toda vez que houvesse a sobreposição dos
interesses de dois indivíduos que desejassem um mesmo bem jurídico, prevalecia a
vontade do “[...] mais forte, mais astuto ou mais ousado sobre o mais fraco ou mais
tímido.” (Cintra, Grinover e Dinamarco, 2001, p. 21)

Posteriormente, surgiu o regime da autocomposição, no qual os contendores
podiam adotar três formas de resolução para o conflito, a saber (Cintra, Grinover e
Dinamarco, 2001, p. 21):

a. Desistência (que era a renúncia à pretensão);
b. Submissão (que era a renúncia à resistência à pretensão); e,
c. Transação (que era quando havia concessões parciais recíprocas).

Se por um lado a autotutela não garantia a justiça e era um regime altamente
precário, por outro, a autocomposição só conseguia soluções parciais, uma vez que
dependiam das decisões voluntárias de uma ou de ambas as partes, o que não
garantia que não haveria um retrocesso posterior na decisão.

A partir do momento em que as pessoas perceberam as limitações desses
sistemas, optaram por um outro regime conhecido por arbitragem. A arbitragem era
uma atividade inicialmente confiada aos sacerdotes, que teriam melhores condições
de tomar decisões acertadas devido a seu contato com as divindades, e suas
decisões eram aceitas pelas partes, já que o árbitro era uma pessoa de confiança
mútua de ambas. No entanto, mesmo nesse regime, a decisão era proferida, mas
cabia às partes fazer cumprir a decisão. Assim, apesar de haver arbitragem no
julgamento, a execução da decisão ainda era um problema a ser resolvido pela
autotutela.
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Posteriormente, passou o Estado, por meio do pretor, a nomear o árbitro escolhido
pelas partes para a decisão dos conflitos, e esse regime passou a ser conhecido por
arbitragem obrigatória, e o anterior passou a receber o nome de arbitragem
facultativa. Isso porque, ao comparecer perante o pretor, as partes se
comprometiam a aceitar a decisão do árbitro, o que acabou com a necessidade de
recorrer à autotutela para transformar em fato a decisão hipotética do julgador.

Finalmente, passou a assumir o próprio pretor, o encargo de decidir e sentenciar as
situações que lhe eram apresentadas. Nesse período, já tinham se apresentado as
regras que serviriam de critério objetivo e vinculativo para as tomadas de decisão,
por meio da “Lei das XII Tábuas”, em 450 aC. Com isso, conclui-se a evolução da
justiça privada para a justiça pública, onde o Estado “[...] impõe-se sobre os
particulares

e,

prescindindo

da

voluntária

submissão

destes,

impõe-lhes

autoritariamente a sua solução para os conflitos de interesse.” (Cintra, Grinover e
Dinamarco, 2001, p. 23)

Com o advento da jurisdição Estatal, o Estado passou a ser dotado de poder e
autoridade para limitar liberdades individuais em favor do interesse da coletividade.
Entre esses poderes, houve a transferência do monopólio do uso da força para esse
Estado, que hoje a exerce através de seus corpos de polícia, e cuja importância
está em evitar que a sociedade volte a se reger pela autotutela. A negação da
autotutela – enquanto regime de resolução de conflitos – é tamanha que, no Brasil,
ela foi tipificada como crime nos artigos 345 e 350 do Código Penal
(respectivamente, exercício arbitrário das próprias razões e abuso de poder).

Embora o espectro do uso da força não se limite ao uso da força física, outros
matizes do uso da força são negligenciados por grande parte dos trabalhos que
envolvem a atividade policial, segundo Pinc (2006, p. 13). Essa negligência,
intencional em muitos casos, deve-se provavelmente ao fato de que a força física é
a que traz as conseqüências mais imediatas e marcantes para a maioria das
pessoas. Outro fato é que o policial, e apenas o policial, está equipado, autorizado e
requisitado para lidar com qualquer exigência para a qual a força deva ser usada
para contê-la. (Bittner, apud Muniz e Proença Jr, 2007, p. 231).
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No entanto, apesar do fato de que a polícia se distingue pela autorização da
coletividade para usar a força contra indivíduos da própria coletividade que
coloquem em risco o interesse coletivo (Bittner, apud Muniz e Proença Jr, 2007, p.
235), ainda são necessários estudos mais profundos acerca da responsabilização
policial e da avaliação de desempenho dos organismos policiais (Muniz e Proença
Jr, 2007, p. 262). Isso porque, segundo Muniz e Proença Jr
Reduzir a polícia aos resultados pontuais de ações espetaculares ou
memoráveis, aos números de pessoas e bens apresados, a convergência
com alguma medida de proporção demográfica esvazia a função policial,
simplificando-a em cifras progressivamente estéreis. [...] medir o que a
polícia de fato faz é um dos maiores desafios contemporâneos para a
Segurança Pública, e isso basta para colocar a sua relevância. (2007, p.
230)

Sendo assim tão complexo estabelecer parâmetros para mensurar a eficácia policial
e, considerando-se o fato já exposto de que o uso que os organismos policiais fazem
da força é em âmbito interno, ou seja, na própria sociedade que lhe autorizou a usar
essa força, decidiu-se, nesse trabalho, verificar os efeitos da disponibilidade ou
ausência de métodos alternativos de uso da força na redução ou aumento do uso da
força letal contra essa sociedade. Com isso, pretende-se buscar, como uma das
formas de aumentar a eficácia da polícia, maior legitimidade junto à sociedade onde
a corporação atua, e conseqüentemente uma maior aproximação da polícia com o
público, uma vez que a própria produção de obediência por meio do uso da força se
encontra submetida à vigilância constante do grupo social que a autorizou. (Muniz e
Proença Jr, 2007, p. 233).

No caso específico do Brasil, vivemos um fenômeno ímpar, pois tendo saído
recentemente de um regime ditatorial cuja vertente mais aparente foram os militares
(em especial, os policiais militares) nas ruas, usando a força e a violência, a
coletividade passou a repelir toda e qualquer possibilidade de uso da força pelas
forças policiais. Esse fato ocorre pela incapacidade das pessoas que se propõem a
discutir o assunto de distinguir “[...] o uso da violência (um impulso arbitrário, ilegal,
ilegítimo e amador) do recurso à força (um ato discricionário, legal, legítimo e
idealmente profissional).” (Muniz, Proença Jr e Diniz, 1999, p. 1).
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Outro fator que contribui para essa aversão ao uso da força é a “[...] ausência de um
acervo reflexivo cientificamente embasado e informado pela realidade comparativa
com outros países, o que abre espaço para comportamentos militantes e
preconceituosos.” (Muniz, Proença Jr e Diniz, 1999, p. 1). Assim, fica no senso
comum, a consideração de que a força só deve ser usada de forma pontual e
excepcional, exclusivamente, de forma letal. Com isso, ignora-se que o que
diferencia a polícia de todos os outros organismos sociais, e conseqüentemente leva
o cidadão a chamá-la quando se sente inseguro, sob qualquer aspecto, é que “[...]
no momento de interação com a população, a perspectiva do uso da força, se
necessário, está posta por antecipação.” (Muniz, Proença Jr e Diniz, 1999, p. 2), ou
seja, a polícia só é acionada pelo fato de ser o ator social responsável por fazer uso
da força - em todos os seus níveis - sempre que for necessário para resguardar a
paz social e a ordem pública, atendendo ao interesse coletivo, e não apenas do
Estado, que por sua vez, também deve atender aos interesses coletivos.

Esse contexto histórico e essa ausência de doutrina a respeito do uso da força
deixam os organismos policiais sem muitas opções, quando se faz necessário o uso
da força - especialmente o uso da força letal - o que, muitas vezes, leva ao
insucesso das ações policiais e mesmo à perda de vidas pela crença de que as
situações precisam ser resolvidas sem o uso de força, independentemente do que
ocorrer durante a ação, cujo exemplo mais recente é o “Caso Eloá”, em São Paulo.
Isso porque essas forças acabam sendo obrigadas a “[...] tomar decisões em
ambientes de incerteza e risco sem qualquer critério que as oriente quanto à
propriedade das alternativas adotadas.” (Muniz, Proença Jr e Diniz, 1999, p. 1)

Assim, percebe-se que vivemos um período em que é de extrema importância
manter o monopólio do uso da força nas mãos do Estado (com fins de evitar o
retorno à autotutela e a conseqüente guerra de todos contra todos), mas a
coletividade que lhe concede essa autoridade mostra-se – de certa forma – contrária
a essa concessão e desconfiada do Estado. Nesse ambiente, a polícia passa a não
ter mais segurança para tomar decisões necessárias à proteção dessa mesma
coletividade e as situações de insucesso passam a ser cada vez mais constantes,
agravando o quadro que se apresenta e criando um ciclo vicioso, carente de
resultados positivos que cessem esses efeitos nocivos. Assim, pretende-se nesse
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trabalho, analisar as questões relativas ao assunto, trazendo um enfoque técnico e
desapaixonado que possa apontar um caminho a ser seguido pelos corpos policiais
na mudança de atitudes que permitam uma maior aproximação entre as polícias e a
coletividade, e dêem maior respaldo às instituições para usar, de forma legítima e
profissional, a força necessária à proteção da sociedade e dos interesses coletivos.
Pretende-se fazê-lo a partir da análise de dados que demonstram a redução da
letalidade nas ações policiais – considerando tanto o óbito de policiais quanto dos
demais envolvidos nessa ação – e da reflexão acerca dos aspectos éticos e morais
que envolveram essa redução de letalidade. Pretende-se também verificar como
esses aspectos vêm sendo tratados no Brasil - no âmbito federal, a partir da análise
de documentos emitidos pelo Ministério da Justiça (MJ) (Matriz Curricular Nacional e
outros) e no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) - e se isso vem
surtindo o efeito esperado junto aos policiais que usam as tecnologias não-letais
disponíveis para o Batalhão de Missões Especiais (BME).

1.1

O USO DA FORÇA E A MATRIZ CURRICULAR NACIONAL

A Matriz Curricular Nacional é um “[...] referencial teórico-metodológico para orientar
as atividades formativas dos profissionais da área de segurança pública [...]” (2008,
p. 1). Foi apresentada em 2003, sofreu sua primeira revisão em 2005 e foi
recentemente modificada e ampliada, em 2008.

Na página 1 da Matriz é colocado como pensamento comum dos órgãos de
Segurança Pública do Brasil, que “[...] o investimento e o desenvolvimento de ações
formativas são necessários e fundamentais para a qualificação e aprimoramento
dos resultados das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública
frente os desafios e às demandas da sociedade.” (2008, p. 1, grifo nosso). Diante
desse pensamento, o mesmo documento estabelece como item a ser privilegiado a
autonomia intelectual, que é definida – ainda na página 1 – como a “Adaptabilidade
do profissional, isto é, sua possibilidade de agir em situações diferentes, de gerir
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incerteza e de poder enfrentar as mudanças no exercício da sua profissão.”. Diante
dessas duas colocações, percebe-se o tamanho do desafio das forças de
Segurança Pública atualmente, no Brasil, em virtude das mudanças de paradigmas
por que passamos. Saímos recentemente de um período ditatorial, onde
prevaleciam as ações voltadas à Segurança de Estado, em virtude da situação por
que passava o mundo (Guerra Fria, divisão em blocos capitalista e comunista...) e
entramos numa era de direitos, onde o foco principal passa a ser a segurança das
pessoas. Essa mudança extrema e radical é o exemplo mais concreto e atual da
necessidade que tem o policial de possuir sua “autonomia intelectual”. Antes lhe era
exigido (e ainda o é por parcela significativa da sociedade) resolver, sozinho e sem
o apoio de nenhum outro órgão, todos os problemas da sociedade na lógica dos
filmes de caubóis, ou seja, a partir do uso imediato e sumário da força letal. Hoje ele
precisa trabalhar interagindo com diversos órgãos públicos e privados, e tendo
como ferramentas a capacidade de persuasão, argumentação, mediação de
conflitos e o uso moderado da força, visando sempre à garantia dos direitos e
liberdades individuais, e não mais a defesa do Estado contra o inimigo comunista.

Objetivando delinear os rumos a serem seguidos nessa mudança, a Matriz trabalha
com “eixos articuladores” e “áreas temáticas” que dialogam entre si e propiciam a
proposição de instrumentos que “[...] permitam orientar as práticas formativas e as
situações de trabalho em segurança pública [...]” (2008, p. 01) visando aos
fundamentos constitucionais da República Federativa do Brasil, em especial a
cidadania e a dignidade da pessoa humana.

Em virtude do que foi exposto, pode-se perceber que é imprescindível conhecer a
Matriz, quando se discute o aspecto ético da atuação policial, em especial na sua
atividade mais polêmica e característica que é o uso da força para produção de
obediência. Por isso, serão abordados a seguir, mais alguns assuntos dos quais a
Matriz trata, a fim de demonstrar com maior profundidade a ligação existente entre o
uso da força e a Matriz Curricular Nacional.
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1.1.1 Competências dos profissionais de segurança pública

A Matriz entende como competência, a capacidade que o indivíduo possui de
mobilizar saberes que o permitam agir em diferentes situações, durante sua
atividade profissional, “[...] em que as reflexões antes, durante e após a ação
estimulem a autonomia intelectual.” (2008, p. 02). Como forma de estimular o
desenvolvimento dessa autonomia intelectual, a Matriz trabalha com 03 (três)
conjuntos de competências, que são as cognitivas, as operativas e as atitudinais.

Como competências cognitivas, entendem-se aquelas que habilitam o indivíduo a
“[...] pensar de forma crítica e criativa, posicionar-se, comunicar-se e estar
consciente de suas ações.” (2008, p. 02). Essas competências exigem o “[...]
desenvolvimento do pensamento por meio da investigação e da organização do
conhecimento.” (2008, p. 02).
As competências operativas são as que visam à transformação da teoria em “[...]
prática responsável, refletida e consciente.” (2008, p. 02).

As competências atitudinais, por sua vez, são as que capacitam o indivíduo a viver e
conviver em diversos ambientes, interagindo com os grupos sociais os quais integra,
por meio do conhecimento e do desenvolvimento das potencialidades individuais.

A importância de tratar das competências abordadas pela Matriz nesse estudo, é o
fato de que algumas delas relacionam-se diretamente com o uso da força ou com
aspectos éticos, sendo que algumas se relacionam a ambos. Abaixo serão citadas
algumas das competências relacionadas com o tema e elencadas na Matriz, como
forma de ilustrar a importância que o uso da força tem tido nas discussões acerca
da formação policial (2008, p. 04 a 06):

a. Relacionar a utilização da força e da arma de fogo aos princípios de
legalidade, necessidade e proporcionalidade. (cognitiva)
b. Proteger pessoas. (operativa)
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c. Manusear armas não-letais e letais. (operativa)
d. Usar equipamento de proteção individual. (operativa)
e. Manter ética profissional. (atitudinal)
f. Demonstrar controle emocional. (atitudinal)
g. Agir com civilidade e respeito. (atitudinal)
h. Demonstrar capacidade para lidar com a complexidade das situações, o risco
e a incerteza. (atitudinal)
i.

Agir com bom senso. (atitudinal)

j.

Agir com imparcialidade. (atitudinal)

Cabe ressaltar que foram elencadas apenas as competências que possuem maior
afinidade com o escopo desse estudo. No entanto, a própria Matriz esclarece que a
divisão colocada é meramente didática, que todas as competências devem se
relacionar e que sua mobilização deve ocorrer conforme a figura abaixo, que
demonstra a estreita relação delas com três eixos (legal, ético e técnico):

Desenho 1 – Conjuntos de mobilização das competências apresentados pela Matriz
Curricular Nacional.
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A matriz também deixa a opção para a ampliação do leque de competências que
venham a atender as especificidades da formação de cada órgão, uma vez que as
competências listadas não esgotam as possibilidades de ampliação das mesmas.

1.1.2 Princípios éticos e objetivos da Matriz

São estabelecidos na Matriz, alguns preceitos que objetivam fundamentar as ações
formativas dos profissionais da área de segurança pública, aos quais foram dados
os nomes de princípios. Esses princípios foram classificados, didaticamente, em 03
(três) grandes grupos: o ético, o educacional e o didático-pedagógico. Por questões
de afinidade lógica, serão abordados neste trabalho, apenas os princípios éticos.

O primeiro princípio ético é a compatibilidade entre Direitos Humanos e eficiência
policial. Este princípio preceitua que o desenvolvimento das habilidades operativas
nas atividades de formação no campo da segurança pública precisa estar
respaldado nas normas de “[...] proteção e defesa dos Direitos Humanos [...]” (2008,
p. 07). Também, segundo esse princípio, a eficiência policial é plenamente
compatível com os Direitos Humanos, ao ponto de ambos serem “[...] mutuamente
necessários [...]” (2008, p. 07), o que demonstra a existência de relação entre
Estado Democrático de Direito e o conceito de cidadania.

O outro princípio ético é a compreensão e valorização das diferenças, por meio da
valorização dos Direitos Humanos e da cidadania, com ênfase no respeito à pessoa
e à justiça social.

As ações formativas fundamentadas nos princípios estabelecidos na Matriz têm por
objetivo geral, segundo a própria Matriz:
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Favorecer a compreensão do exercício da atividade de segurança
pública como prática da cidadania, da participação profissional, social e
política num Estado Democrático de Direito, estimulando a adoção de
atitudes de justiça, cooperação, respeito à lei, promoção humana e
repúdio a qualquer forma de intolerância. (2008, p. 9)

Para que as ações formativas atinjam o objetivo acima, é necessário que criem
condições para que os operadores de defesa social possam se posicionar “[...] de
maneira crítica, ética, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais,
utilizando o diálogo como importante instrumento para mediar conflitos e tomar
decisões [...]” (2008, p. 9). Apesar da importância dada ao diálogo, conforme visto
acima, é igualmente necessário que esses operadores conheçam e dominem
técnicas e procedimentos os mais diversos para exercerem suas atividades. Entre
estas técnicas, a Matriz inclui as “[...] relativas ao uso da força e as tecnologias não
letais [...]” (2008, p. 9), as quais devem ser usadas dentro dos preceitos legais.

Percebe-se que, mais uma vez, a matriz curricular cita o uso da força e de técnicas
não-letais pelos operadores de segurança, corroborando o raciocínio anteriormente
exposto – na página 17 deste estudo – de que não se deve excluir essa opção dos
Encarregados de Aplicação da Lei (EAL). Essa exclusão poderia resultar na perda
da eficácia dos mesmos na execução de sua atividade, ou manter a restrição das
opções de uso da força ao seu nível letal, o que tem trazido mais problemas do que
soluções ao longo do tempo. No entanto, surge um novo aspecto do uso da força
nos objetivos da Matriz que ainda não havia se revelado nesse documento: a
obediência a preceitos legais. Esse aspecto será abordado mais à frente, no item
1.2, que tratará dos aspectos legais do uso da força.

1.1.3 Eixos articuladores

A Matriz busca ser dinâmica e flexível, e para isso trabalha com possibilidades de
interação entre os eixos articuladores e as áreas temáticas, o que pretende atender
às demandas de contribuir para a unidade de pensamento e atuação por parte dos
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profissionais de segurança de todo o país, ao mesmo tempo em que anseia atender
às peculiaridades regionais.
A Matriz é composta de 04 (quatro) eixos articuladores, que têm “[...] caráter
orientado para o desenvolvimento pessoal e a conduta moral e ética, referindo-se
às finalidades gerais das ações formativas, estimulando o questionamento
permanente e reflexivo sobre as práticas profissionais e institucionais no
contexto social e político onde elas se dão.” (2008, p. 10, grifo nosso). O presente
estudo está inserido no eixo denominado “ética, cidadania, Direitos Humanos e
segurança pública”, que tem por objetivo:
[...] estimular o desenvolvimento de conhecimentos, práticas e atitudes
relativas à dimensão ética da existência, da prática profissional e da
vida social, pela importância da reflexão sobre as articulações entre as
diferentes noções de ética, cidadania e Direitos Humanos, bem como suas
implicações nos diferentes aspectos da vida profissional e institucional no
contexto das atividades de segurança pública e sobre os diversos
conteúdos formativos, inclusive os de caráter técnico e operacional,
buscando a tradução concreta de princípios e valores na prática
cotidiana profissional. (2008, p. 11, grifos nossos)

Dentro deste eixo, a pesquisa em tela se insere no tema “Práticas dos profissionais
da área de segurança pública à luz das normas e dos valores dos Direitos
Humanos.” (2008, p. 11), por buscar novas reflexões e formas de atuação por parte
dos EAL, que estejam mais próximas dos valores éticos adotados pelo Estado
Democrático de Direito, onde prevalecem o respeito à cidadania e à dignidade
humana.

Considerando o eixo articulador no qual está inserido o presente trabalho, segue
abaixo uma análise a respeito de cada componente do referido eixo, como forma de
verificar o vínculo do eixo com o assunto abordado na monografia:
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1.1.3.1 Ética e Segurança Pública

Ao longo do texto, pode-se perceber que em diversas ocasiões a Matriz insere a
questão da ética como balizadora das ações formativas de segurança pública, a
saber:


uma das competências atitudinais prescritas na Matriz é manter a ética
profissional;



entre os princípios da matriz, estão os princípios éticos, que são a
compatibilidade entre Direitos Humanos e eficiência policial;



um dos objetivos das ações formativas é criar condições para que os
profissionais possam posicionar-se de maneira ética; e



os eixos articuladores têm caráter orientado para a conduta ética.

Embora existam diversas noções e conceituações de ética, optou-se por trabalhar
com o conceito formulado por Espinosa, por aparentar ser o conceito mais próximo
dos significados que a Matriz e outros documentos que orientam a atual política de
segurança pública propõem.

Para Espinosa, a ética é não-normativa, e, conseqüentemente, não se vincula a
deveres e obrigações, mas “[...] estuda as ações e paixões em vista da felicidade
[...]” e utiliza como critério “[...] as relações entre a razão e a vontade no exercício da
liberdade como expressão da natureza singular do indivíduo ético que aspira pela
felicidade.”. (Chauí, 2003, p. 40). Ainda segundo a autora, o indivíduo ético de
Espinosa é aquele que usa a razão e a consciência para analisar suas decisões e
escolhas, e é responsável pelas suas ações. Para ele,
[...] uma ação só será ética se for consciente, livre e responsável e só será
virtuosa se for realizada em conformidade com o bom e o justo. A ação
ética só é virtuosa se for livre e só será livre se for autônoma, isto é, se
resultar de uma decisão interior ao próprio agente e não vier da obediência
a uma ordem, a um comando ou a uma pressão externos.Como a palavra
autonomia indica, é autônomo aquele que é capaz de dar a si mesmo as
regras e normas de sua ação. (Chauí, 2003, p. 40)

Dentro desse raciocínio, o sujeito ético é aquele que, despido de medos, toma suas
decisões livremente, pautadas na sua própria vontade, usando o raciocínio lógico, e
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assume a responsabilidade perante os demais indivíduos das conseqüências delas
advindas. Não está vinculado à crença de que será punido caso não o faça, nem ao
conceito de “culpa”; ao contrário, preocupa-se em agir, primeiramente, vinculado à
sua própria consciência, buscando a felicidade. No entanto, ao buscar essa
felicidade ou paixão alegre, sabe que ela será fruto de encontros com outros sujeitos
– ou indivíduos – e da composição de forças produzida nesses encontros. Sabe
ainda, que ao se contentar em simplesmente esperar esses encontros, e sofrer suas
conseqüências, não será capaz de alcançar a liberdade e nem de ter atitudes
“virtuosas”, pois será apenas um indivíduo, e não um sujeito de direito, um sujeito
ético, que faz suas próprias escolhas e assume a responsabilidade pelas suas
conseqüências. Estará atrelado às paixões tristes, que decorrem da decomposição
de forças ocorrida nos encontros. A ética de Espinosa vincula-se à vida, é um
processo de pensamento, e não aceita a manutenção de preconceitos.
Em “oposição” à ética, Espinosa coloca o conceito de moral, que seria
[...] uma tábua de deveres e fins que, do exterior, obrigam o agente a agir
de uma determinada maneira e por isso operam como uma força externa
que o pressiona a agir segundo algo que não foi ditado por ele mesmo. Em
outras palavras, o agente não age em conformidade consigo mesmo e sim
em conformidade com algo que lhe é exterior e que constitui a moral de
sua sociedade. (Chauí, 2003, p. 41)

Dentro desse conceito, o indivíduo moral é aquele que se contenta em seguir as
normas sem uma análise das razões pelas quais elas existem. Segue as normas
pelo simples temor de ser punido, caso não as siga. Por isso, não é capaz de ser
sujeito de sua própria vida, de analisar os fatos, tomar decisões e responder por
elas. Contenta-se em ser um escravo, sofrer os encontros com outros indivíduos –
ou sujeitos – e seus efeitos, e reclamar desses encontros e seus efeitos, quando
forem contrários ao que ele pensou que seriam.

Nesse aspecto, Kant de Lima expõe, em artigo sobre as diferenças entre a cultura
brasileira e a cultura norte-americana, que “[...] a consideração da própria categoria
público, em português, por oposição a public, em inglês, remete a significações bem
distintas.” (Kant de Lima, 2007, p. 74).
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No caso da sociedade norte-americana, “[...] o espaço público é um espaço
ordenado, onde todos têm que se submeter igualmente às mesmas regras
explícitas, que devem ser literalmente obedecidas.” (Kant de Lima, 2007, p. 72).
Dessa forma, sendo a ordem estabelecida mediante regras impostas a todos da
mesma forma – e sendo essas regras compostas por meio de negociações onde
todos são igualmente ouvidos – caso a legitimidade da ordem a ser imposta seja
questionada, é necessário que se crie uma nova ordem, onde todos tenham que
ceder para que possam desfrutar do convívio em sociedade. Não sendo possível
mudar a ordem para atender aos anseios de determinado cidadão ou grupo, caso
esses se sintam injustiçados, têm o direito de – caso queiram – ser “[...] julgados por
seus concidadãos, árbitros que negociam sua decisão em uma sala secreta: é o due
process of law (Corwin, 1986).” (Kant de Lima, 2007, p. 73)
Por outro lado, na sociedade brasileira, o espaço público é “[...] o espaço apropriado
particularizadamente pelo Estado. Algo que, portanto, não é passível de apropriação
coletiva.” (Kant de Lima, 2007, p. 74) e conseqüentemente, as regras para sua
utilização, embora se apliquem a todos, aplicam-se de formas diferentes e
particulares a cada um de seus integrantes. As regras não são estabelecidas a partir
de “[...] um contrato negociado entre iguais, mas de um acordo em que as partes
não só são diferentes, como no primeiro caso, mas desiguais, pois possuem peso, a
priori diferenciado.” (Kant de Lima, 2007, p. 75). Decorre que o conflito é algo
inaceitável, e torna-se a justificativa para a intervenção estatal, que por meio de suas
instituições, deve atuar visando a preservação da ordem pública, que se traduz em
manter as coisas no seu devido lugar, já que
As partes, sendo desiguais, não devem se opor [...] mas devem se
complementar harmonicamente, prevalecendo sempre o interesse do todo
– que não é, necessariamente, o de todos, pois difere daquele advindo da
soma dos interesses das partes – sobre o conjunto dos interesses das
partes. (Kant de Lima, 2007, p. 75).

Sem nenhum juízo de valor sobre qual sistema seja melhor ou pior, ou sobre os
problemas que assolam cada país, percebem-se facilmente as diferenças entre a
postura dos seus habitantes. Pode-se notar que a postura do brasileiro, segundo a
visão de Kant de Lima é a postura colocada por Espinosa como a do escravo, do
indivíduo moral, que toma suas decisões pautadas na obediência e no medo das
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punições impostas pelo Estado – que é visto como um ente quase divino, ao qual os
“cidadãos” não possuem acesso – e que, de modo geral, representa os interesses
das classes mais abastadas da população. Por outro lado, a postura do norteamericano é a do agente ético, que atua nos encontros e discute com seus
concidadãos a validade das normas a que irá se sujeitar, buscando compor forças
nas suas relações, e aumentando sua potência de agir. O primeiro seria o indivíduo
que age de acordo com a moral imposta por “sua sociedade”. O segundo seria o que
reconhece os valores morais de sua sociedade “[...] como se tivessem sido
instituídos por ele, como se ele pudesse ser o autor desses valores ou das normas
morais de sua sociedade, porque, neste caso, terá dado a si mesmo as normas e
regras de sua ação e poderá ser considerado autônomo.” (Chauí, 2003, p. 41).

1.1.3.2

Cidadania e Segurança Pública

De acordo com o dicionário Aurélio, Cidadania tem como significado a “[...] condição
de cidadão [...]”, que é o “[...] indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um
Estado.” (Aurélio, 2001, p. 153). No entanto, o questionamento mais importante a
ser feito no momento, talvez seja a respeito dos direitos que serão gozados por este
cidadão. Quais os direitos civis a que esse cidadão deve ter acesso? Os direitos
políticos se resumem ao “direito” de votar?

Inicialmente, cabe esclarecer que o termo cidadania leva naturalmente ao conceito
de democracia, visto que, segundo conceito da Wikipedia, a democracia seria o “[...]
regime de governo onde o poder de tomar importantes decisões políticas está com
os cidadãos (povo), direta ou indiretamente [...]”. Consultando o dicionário, encontrase o conceito de democracia, como sendo “[...] doutrina ou regime político baseado
nos princípios da soberania popular e da distribuição eqüitativa do poder.” (Aurélio,
2001, p. 208). No entanto, ao analisar suas origens históricas, percebe-se que o
conceito da wikipédia está mais próximo de sua realidade, tanto pretérita como
atual. O primeiro registro que se tem do uso da palavra democracia foi por
Heródoto, cerca de 2.500 anos atrás. No entanto, foi na Grécia, mais precisamente

30

em Atenas que ela foi efetivamente implantada pela primeira vez, por Clístenes, por
meio de “[...] uma série de regras sociais que introduziram o regime democrático. A
principal delas dizia o seguinte: Todos os cidadãos têm o mesmo direito perante
as leis. Essa igualdade de direitos é o que chamamos isonomia.” (Cotrim, 1996, p.
100). Embora seja um conceito aparentemente justo, cabe lembrar que:
Na Grécia antiga, contudo, a cidadania era seletiva e restrita. Assim,
somente era considerado cidadão aquele que detinha poderes públicos, ou
seja, podia escolher representantes nas assembléias, julgar e exercer
funções ou cargos públicos. Em suma, ter uma participação direta e ativa
no Estado. Desta condição encontravam-se excluídas as crianças, as
mulheres, os escravos e os metecos, como o foi o próprio Aristóteles
(pessoa sem direitos públicos, meramente tolerado por ser estrangeiro ou
exilado e que pagava uma dada quantia anual para não ser vendido como
escravo), um cidadão imperfeito, como ele mesmo definia. (Oliveira, 1999,
p. 95)

Percebe-se com o texto, que nem todos os habitantes de uma dada polis possuíam
a condição de cidadão, e que “A democracia era exercida pelo povo e não pela
população [...]” (Cotrim, 1996, p. 100), o que, segundo o autor, excluía da vida
política, cerca de 90% da população. Para os gregos, os atributos inerentes aos
cidadãos eram o de “[...] escolher representantes nas assembléias, julgar e exercer
funções ou cargos públicos.” (Oliveira, 1999, p. 95). No entanto, o cidadão só
poderia exercer seus poderes na circunscrição da polis à qual pertencia. Em sua
obra A Política, Aristóteles (1991, p. 41) exemplifica as virtudes do cidadão,
comparando-o a um marinheiro. Expõe que, assim como os marinheiros exercem
diferentes funções no navio, mas possuem uma preocupação comum, que é a
segurança do mesmo, os cidadãos possuem funções distintas na sociedade, mas
“[...] todos trabalham para a conservação de sua comunidade, ou seja, para a
salvação do Estado.” (Aristóteles, 1991, p. 41). Assim, a cidadania não exigia a
execução das mesmas tarefas por todos, mas “não podia existir sem a noção de
pertencimento a uma comunidade, o espírito de bem comum e a segurança do
Estado.” (Oliveira, 1999, p. 96).

No Curso de Direitos Humanos do Projeto Segurança e Educação ao Alcance de
Todos (SEAT), a cidadania aparece – na visão do sociólogo Francisco de Oliveira –
como uma condição de autonomia, onde o agente seja capaz de fazer escolhas,
tenha o direito de exercê-las e possa realizar ou concretizar essas escolhas. Para
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ele seria necessário que o indivíduo gozasse dessa autonomia de forma ativa,
intervindo na sociedade e no Estado que gerencia essa sociedade, na qual o
cidadão está inserido. Seria um ser que atua no espaço público usando seus
recursos econômicos, sociais, políticos e culturais. Essa concepção parecer ser bem
próxima da realidade colocada por Kant de Lima em relação ao que ocorre na
sociedade

norte-americana,

usada

no

item

anterior

como

exemplo

de

comportamento ético, pela visão da Espinosa. Não seria então a cidadania uma
forma de praticar o comportamento ético, buscando raciocinar diante das situações e
buscar caminhos que levem em direção à plenitude de vida? Ao que tudo indica,
sim. No entanto, para que haja essa mudança de comportamento, para que o
indivíduo moral se torne um agente ético, e conseqüentemente, um cidadão, não
basta que ele tenha o direito da tomar decisões, antes disso, é preciso que ele tenha
consciência desse direito e, antes de mais nada, saiba exercê-lo. A partir do
momento em que adquire consciência de seu direito de participar das decisões
relativas à sua sociedade, o cidadão precisa ter garantias de que poderá manifestarse em segurança. E essa segurança não se restringe à segurança pública ou à ação
da polícia, mas à segurança de que não será molestado por outros “cidadãos” ou
pelos indivíduos que se contentam em sofrer os encontros, e se lamuriar pelos seus
resultados. Ou ainda pelos que buscam tirar proveito nos encontros e explorar as
“paixões tristes” neles produzidas.

De acordo com o texto-base da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, não
é exatamente este o quadro em que se apresenta o Brasil. Segundo o texto “[...] o
crescimento da criminalidade urbana carrega em si o aumento do medo e da
sensação de insegurança, transforma o cotidiano das cidades e aparta, de maneira
profunda, grupos sociais.” (BRASIL, 2009, p. 8). Mais adiante, complementa que “A
percepção de que os níveis de violência alcançados nos dias atuais alimentam a
descrença e a desconfiança institucional completa o quadro, o que acaba por
enfatizar estratégias privadas de resolução do problema. Fica estabelecido, assim,
um ciclo no qual as soluções, ao mesmo tempo em que demandam urgência,
aparentam ser mais distantes e improváveis.” (BRASIL, 2009, p. 8).
O mesmo documento aponta, ainda, quais são “[...] os sintomas de uma concepção
pouco democrática e eficiente de segurança: o uso excessivo da força em
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detrimento do investimento prioritário em capital humano; o investimento
concentrado e pouco planejado em equipamentos e armamentos; a pouca
preocupação com a qualificação, condições de trabalho e bem-estar dos
profissionais na área; os reduzidos canais de diálogo estabelecidos com a
sociedade civil; e as constantes violações de direitos que acompanham as ações,
ainda que legítimas, de repressão à criminalidade.” (BRASIL, 2009, p. 8, grifo
nosso).
Assim, embora não seja possível viver a “Utopia”, pois não há nenhuma sociedade
perfeita, é preciso, para o exercício da cidadania, e para a obtenção de sucesso na
adoção de posturas éticas, que se esteja inserido em um espaço democrático,
juntamente com outros cidadãos. Observando a história, podem-se perceber os
resultados da busca do exercício de direitos pelos cidadãos em Estados governados
por tiranos. Algumas vezes o resultado foi a aniquilação dessas pessoas pelos
governantes. Outras vezes, foram revoluções, com grupos ou mesmo grande parte
da população usando armas e aplicando a execução sumária aos tiranos e sua
“corte”. Percebe-se que no primeiro caso, não se pode falar que o exercício da
cidadania – comportamento ético – levou à composição de forças ou ao aumento da
potência daqueles que produziram esses encontros, embora, na maioria das vezes
tenha havido avanços nas condições daquele Estado, e conseqüente aumento da
potência de outras pessoas, mesmo em períodos posteriores da sua história. No
segundo caso, apesar dos avanços imediatos obtidos em muitas dessas revoluções,
e do aumento da potência daqueles que produziram os encontros e posicionaram-se
como agentes éticos e de outras pessoas, não se pode afirmar que sua postura foi
propriamente “ética”, pois houve decomposição de forças, e as ações depreendidas
não levaram exatamente à vida.

Depreende-se daí que, embora a cidadania plena talvez não possa ser exercida,
pela ausência de uma sociedade perfeita, um Estado será tanto mais democrático
quanto mais se aproximar do conceito de ética proposto por Espinosa, ou seja,
quanto mais condições oferecer aos seus habitantes para exercer sua cidadania.
Destacam-se entre essas condições a educação – não só no sentido formal, mas a
educação para o exercício da cidadania – e a segurança – que deve ser entendida
como a efetiva garantia de poder exercer seus direitos, por meio de órgãos estatais
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e entidades fortes, que promovam o debate e entendam o conflito como natural e
salutar, e não como risco social. Concomitantemente, contribuirão para democratizar
seus Estados, aqueles que atuarem ativamente, produzindo encontros e buscando
neles a composição de forças para a construção e reconstrução permanente de
novas regras morais e novas estruturas, que se moldem continuamente às novas
realidades e permitam a participação de cada um – com suas diferenças,
capacidades e limitações – mas atuando para o fortalecimento do grupo social.

1.1.3.3 Direitos Humanos e Segurança Pública

Durante muitos anos o tema direitos humanos foi considerado contrário ao
de segurança pública. Esta antiga visão, fruto do autoritarismo vigente no
país entre 1964 e 1984 e da manipulação dos aparelhos policiais, criou
uma ruptura entre sociedade e polícia, como se a polícia não fizesse parte
da sociedade. (Balestreri, p. 2).

Essa afirmação está contida logo no início do curso de Direitos Humanos, do Projeto
SEAT, ao qual todos os policiais e agentes de segurança pública podem ter acesso,
pela internet. Balestreri (p. 2) segue comentando que, se de um lado os Direitos
Humanos eram vistos pelos policiais como uma militância de comunistas (embora
nos países do bloco comunista fossem vistos como coisa de capitalista), de outro
lado, os “segmentos progressistas” viam a polícia como órgão vinculado à “[...]
repressão antidemocrática, à truculência, ao conservadorismo.” (Balestreri, p. 2).

Ao analisar o artigo 3º, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH),
percebemos que os raciocínios expostos por Balestreri não encontram sentido, pois
a DUDH é clara ao afirmar que “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à
segurança pessoal.“ (DUDH, art 3º). Expõe também no art. 22 que “Todo ser
humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social [...]” (DUDH,
art 3º). A partir daí, já se pode perceber, indubitavelmente, que não há como
dissociar segurança pública de Direitos Humanos, visto que a própria DUDH coloca
a segurança pessoal e a segurança social como direitos fundamentais e inalienáveis
do ser humano. Dentro desse raciocínio, apesar das inúmeras discussões a respeito
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da profundidade do assunto segurança pública, e da quase pacificação da idéia de
que não é um assunto único e exclusivo de polícia, esta é sua dimensão mais visível
– em especial a que está nas ruas, uniformizada – e, logicamente, também não
pode ser dissociada do conceito de Direitos Humanos. Antes disso, deve ser sua
principal defensora e promotora, pois conforme coloca Balestreri, referindo-se ao
policial como “cidadão qualificado”: “O impacto sobre a vida de indivíduos e
comunidades, exercido por esse cidadão qualificado é sempre um impacto
extremado e simbolicamente referencial para o bem ou para o mal-estar da
sociedade.” (Balestreri, p. 4).

Para compreender a importância da promoção dos Direitos Humanos na elaboração
de políticas de segurança pública e na sua execução, é preciso analisar um pouco
melhor o conceito de Direitos Humanos.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha conceitua os Direitos Humanos como
sendo “[...] títulos legais que toda pessoa possui como ser humano.” (Rover, p. 3).
Explica, no Capítulo 2 – que trata do Direito Internacional dos Direitos Humanos –
que são direitos universais, que não podem ser retirados das pessoas, mesmo
quando são violados. Sendo títulos legais, são normatizados, e conseqüentemente,
são parte da legislação. No entanto, apesar de terem um aspecto legal, não se
resumem a isso, podendo ser considerados verdadeiros princípios éticos,
imprescindíveis à existência humana e imanentes a ela.
O Programa Nacional de Direitos Humanos, elaborado pelo Governo Federal e
publicado em 1996, explica e exemplifica os Direitos Humanos como sendo direitos
que se referem:
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[...] a um sem número de campos da atividade humana: o direito de ir e vir
sem ser molestado; o direito de ser tratado pelos agentes do Estado com
respeito e dignidade, mesmo tendo cometido uma infração; o direito de ser
acusado dentro de um processo legal e legítimo, onde as provas sejam
conseguidas dentro da boa técnica e do bom direito, sem estar sujeito a
torturas ou maus tratos; o direito de exigir o cumprimento da lei e, ainda,
de ter acesso a um Judiciário e a um Ministério Público que, ciosos de sua
importância para o Estado democrático, não descansem enquanto graves
violações de direitos humanos estejam impunes, e seus responsáveis
soltos e sem punição, como se estivessem acima das normas legais; o
direito de dirigir seu carro dentro da velocidade permitida e com respeito
aos sinais de trânsito e às faixas de pedestre, para não matar um ser
humano ou lhe causar acidente; o direito de ser, pensar, crer, de
manifestar-se ou de amar sem tornar-se alvo de humilhação,
discriminação ou perseguição. São aqueles direitos que garantem
existência digna a qualquer pessoa. (BRASIL, 1996, p. 7 e 8, grifo nosso)

Num olhar mais atento, percebe-se que os direitos acima destacados assemelhamse muito com questões já tratadas neste trabalho, nas alíneas sobre ética e sobre
cidadania, e conforme já foi tratado, uma das condições para o exercício da
cidadania é a garantia de ser respeitado no exercício de sua autonomia. Além disso,
esse respeito entre os cidadãos e o direito de não ser humilhado ou discriminado
estão estreitamente vinculados à composição de forças nos encontros com o outro
que leva à felicidade responsável do ser humano.

Os Direitos Humanos são na verdade uma forma abreviada de se referir aos direitos
fundamentais inerentes a qualquer ser humano, e, no âmbito do Direito, estão
classificados como Direito Internacional Público, pois estão previstos em tratados,
convenções e outros instrumentos internacionais e regulam, em grande parte, as
relações dos Estados-membros com seus cidadãos. Embora os Direitos Humanos
possam ser considerados um princípio “[...] tão antigo quanto a própria humanidade.”
(Silva, 2007, p. 25) só recentemente adquiriram o status de ramo do direito.

Apesar de serem um ramo do direito, os Direitos Humanos possuem caráter
diferenciado diante dos demais ramos, podendo ser considerados o fundamento
para todos os outros, pela sua condição peculiar de imanência à condição de ser
humano e sua abrangência. Adquiridos e aprimorados ao longo da história, os
Direitos Humanos hoje não devem se restringir à proteção da incolumidade física
das pessoas – embora este seja o tema principal da presente monografia – mas
abrange “[...] seus direitos sociais, econômicos, culturais, ambientais e demais
necessidades que, possibilitem uma melhor qualidade de vida e felicidade ao ser
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humano durante sua existência.” (Silva, 2007, p. 25). Apesar dessa abrangência,
não devem ser vistos como um sistema acabado, visto que a sociedade é dinâmica
e novas realidades exigem a desconstrução e reconstrução constante das normas e
dos costumes, num contínuo processo de adaptação dos seres humanos e das
sociedades.

Após a análise feita, não é difícil perceber o quanto esses três conceitos estão
interligados e são importantes para o campo da segurança pública e para a própria
existência humana, e conseqüentemente, as razões pelas quais tiveram tamanho
destaque na Matriz Curricular Nacional e em outros documentos. Além disso,
percebe-se que se as pessoas não absorverem esses conceitos, não se faz possível
uma mudança de mentalidade, e sem essa mudança cultural, o Brasil não se
aproximará de uma democracia verdadeira. E nesse processo de mudança cultural,
a polícia possui um papel chave, em virtude de sua capilaridade na sociedade, de
sua atuação diuturna, e de sua principal autoridade, que é a possibilidade do uso da
força, o que envolve a atuação sobre a vida e a integridade física das pessoas, que
são os principais e mais elementares, entre os Direitos Humanos.

1.1.4

Áreas temáticas

Por sua vez, as áreas temáticas – que são em número de 08 (oito) – “[...] devem
contemplar os conteúdos indispensáveis à formação do profissional da área de
segurança pública que o capacitem para o exercício de sua função.”. (2008, p. 13).
O trabalho em epígrafe possui maior afinidade com as seguintes áreas temáticas,
que serão objeto de maior aprofundamento adiante:
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1.1.4.1

Cultura e conhecimento jurídico



Propicia a reflexão crítica sobre o Direito como construção cultural e
sobre os Direitos Humanos e sua implementação;



Objetiva à atuação profissional de segurança pública no Estado
Democrático de Direito



Envolve o conhecimento do ordenamento jurídico brasileiro, seus
princípios e normas.



Destaca a legislação pertinente às atividades dos profissionais da área
de segurança pública, de forma indissociada das demais perspectivas
de compreensão da realidade, tanto no processo formativo quanto na
prática profissional;



Engloba os seguintes temas vinculados ao trabalho em tela: Direito,
sua

concepção

e

função;

Direitos

Humanos,

sua

história

e

instrumentos de garantia; Elementos de Direito Constitucional;
Elementos de Direto Penal e Direito Processual Penal; Legislações
especiais aplicáveis no âmbito da Segurança Pública.

1.1.4.2

Modalidades de gestão de conflitos e eventos críticos



Propõe favorecer o domínio do conhecimento e das modalidades
necessárias para lidar com situações conflituosas;



Considera que as situações conflituosas são diversificadas e
demandam procedimentos e técnicas diferenciadas de atuação
preventiva e reativa;



Inclui o estudo de técnicas de mediação, negociação, gradientes do
uso da força, entre outras;
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Considera o foco, o contexto e os envolvidos, para que as situações
sejam analisadas e as decisões, tomadas de forma responsável,
eficaz, legítima e legal;



Incentiva o desenvolvimento de equipes, o planejamento integrado, e o
comportamento

afirmativo,

com

aplicação

das

táticas

de

gerenciamento de conflitos.


Engloba os seguintes temas vinculados ao trabalho em tela: Mediação
de conflitos; Emotividade e percepção das situações e conflito;
Preparação psicológica e emocional do “gerenciador” de conflitos;
Tomada de decisão em situações de conflito; Uso da força,
legitimidade e limites; Formas de uso da força, responsabilidade e
ética; Responsabilidade dos aplicadores da lei.

1.1.4.3

Valorização profissional e saúde do trabalhador



Caracteriza-se principalmente por ser urgente e determinante quanto à
motivação, à eficácia e ao bem-estar do profissional em segurança
pública;



Inclui metodologias que valorizam os participantes e lhes permitem ter
uma positiva imagem de si como sujeito e como membro de uma
instituição;



Contribui para a criação de uma cultura efetiva de respeito e bem-estar
dos profissionais, não se restringindo às questões relacionadas à
remuneração e planos de carreira, mas também às condições de
trabalho, assistência, equipamentos disponíveis e acesso às atividades
de formação.



Associa a saúde do trabalhador à sua valorização, tendo como
referência a dimensão física e os aspectos psicológicos e sociais da
vida profissional;
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Inclui a valorização e a proteção da vida e da integridade física, mental
e emocional do profissional de segurança pública;



Refere-se à adoção de providências técnicas e a modalidades
específicas de organização do trabalho e ao estudo do estresse e de
suas conseqüências;



Engloba os seguintes temas vinculados ao trabalho em tela: Condições
de trabalho em segurança pública; Desempenho profissional e
procedimentos e técnicas para proteção à vida; Conceito de saúde
para o profissional em segurança pública; Condições saudáveis de
trabalho e equipamentos adequados; Exercício e condicionamento
físico.

1.1.4.4

Funções, técnicas e procedimentos em segurança pública



Corresponde à concretização final de todo o processo de formação
destinado a instrumentalizar o profissional de segurança pública para o
desempenho de sua função;



Vincula a qualidade desse desempenho às competências cognitivas,
operativas e atitudinais contempladas pelas demais áreas temáticas;



Concentra

os

conteúdos

relativos

aos

aspectos

técnicos

e

procedimentais inerentes do exercício das funções e que devem
permear as ações formativas e integrar as demais Áreas Temáticas;


Vincula-se ao trabalho em tela, especialmente, por meio do tema
“Técnicas para ação tática”, dentro do qual se pode citar como
exemplos, as técnicas de abordagem, técnicas de defesa pessoal,
técnicas de contenção, imobilização e condução, uso legal da força,
métodos de intervenção e de mediação, formas e técnicas de
patrulhamento, entre outros.

40

Observando tudo o que foi o exposto acima, é possível concluir a íntima ligação
existente entre o objeto de estudo da presente monografia – que são as técnicas
não-letais de uso da força – e as ações formativas dos profissionais de segurança
pública, seus objetivos, princípios e sua dinâmica. Também se pode perceber que o
Ministério da Justiça optou por dar maior ênfase na formação dos EAL, aos
aspectos éticos e legais da atividade, preparando-os para atuar num Estado
Democrático da Direito, cujos valores maiores são o respeito aos Direitos Humanos
e à dignidade humana, adotando novos paradigmas em substituição aos que
vigoravam até então. Entre esses paradigmas que nascem junto à nova realidade
estão o respeito à legislação vigente (inclusive pelo próprio Estado), o uso
moderado da força, o diálogo e a mediação de conflitos, a integração com outros
órgãos e a adoção de postura ética nos atendimentos policiais.

Dessa forma, infere-se que não basta a um Estado que efetivamente adota o
Regime Democrático de Direito promulgar leis que apregoem ou enalteçam o
respeito à vida, à integridade física e à dignidade do ser humano, se os seus
habitantes não perceberem tais leis como “suas”. Não basta, na atualidade, a um
Estado que se considere efetivamente Democrático ser formado apenas por
indivíduos, território e Governo. É preciso um território habitado por “cidadãos” – que
seriam os indivíduos éticos, segundo a visão espinosiana de ética – regidos por um
Governo que seja a real expressão das suas necessidades e aspirações. É preciso
que os indivíduos sintam-se prestigiados pelas normas às quais devem obedecer,
sintam-se como atores necessários do processo legislativo, da produção das
normas que regem sua vida.

Da mesma forma, é imprescindível que os cidadãos que optam pela atividade de
aplicação da lei sintam-se igualmente prestigiados no exercício de sua profissão. É
imperativo que essa atividade seja desenvolvida por pessoas habituadas ao
raciocínio, à análise, ao exame crítico das situações às quais é chamado a intervir
de forma racional e, principalmente ética. Embora a atividade exija em diversas
ocasiões, ações rápidas – quase instantâneas – sob pena de não ser mais eficaz
(ou mesmo possível) agir depois de extirpado o prazo para a ação, não cabe ao
EAL atuar sem refletir. Embora pareça um contra-senso exigir reflexão de um ser
humano quando se encontra em situações onde precisa tomar decisão e agir em
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frações de segundos, sob pena de não conseguir impedir que pessoas inocentes
sejam lesionadas ou mortas, de ferir ele mesmo pessoas inocentes, ou de perder a
própria vida, isso não é bem uma realidade. É plenamente possível que essa
capacidade de reflexão seja trabalhada antecipadamente, junto com os demais
atributos necessários para o desempenho da atividade. Para isso, é preciso
inicialmente, que o “cidadão” policial seja bem formado, ou seja, uma vez que o
policial é oriundo da própria sociedade onde atua, os cidadãos que compõem essa
sociedade precisam ser o primeiro objetivo da atuação do Estado que pretende ter
órgãos de aplicação da lei eficazes, democráticos e éticos. Em segundo lugar, é
preciso repensar a seleção, a formação inicial e as ações de manutenção de
conhecimento desse profissional. Embora ambas as ações possam ser dissociadas,
seria ineficaz ter uma polícia formada por cidadãos em uma sociedade de não
cidadãos. Assim, é importante a formação – principalmente por meio da educação –
do indivíduo ético, que possibilite a uma sociedade ser formada por cidadãos – e,
consequentemente, por policiais cidadãos – que tenham condições de produzir
encontros capazes de compor forças e gerar bem-estar.

Com relação à seleção, formação inicial e manutenção de conhecimento dos EAL é
cogente o esclarecimento e a ampla discussão sobre a necessidade de ampliação
de valores éticos – considerando a visão de Espinosa – tendo em vista que essas
pessoas têm como função atuar, habitualmente, em situações onde ocorre ou onde
há grande probabilidade de ocorrer conflitos (decomposição de forças) e são elas
que deverão usar os meios necessários para resolver esses conflitos, incluindo-se
no rol de meios necessários, o uso da força e das armas de fogo. É preciso que os
EAL desenvolvam a capacidade de refletir constantemente sobre a sua atividade
(ou futura atividade, no caso das pessoas que estão no estágio de formação inicial),
sobre a necessidade do uso da força (em tese – o espectro mais traumático da
atividade) e sobre as conseqüências que isso pode ter sobre ele próprio
(psicológicas, jurídicas, familiares, profissionais...). É preciso que essa reflexão
constante seja acompanhada de exercícios práticos, simulações que se aproximem
o máximo da realidade que pode vir a ser vivenciada pelo EAL. Durante essas
atividades, o EAL deve ser testado e avaliado em sua a capacidade de perceber o
cenário, de tomar decisões rápidas, e de se relacionar com os resultados dessas
decisões, considerando para essa análise os aspectos jurídicos, técnicos e
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principalmente éticos. Dessa forma, seria possível educar o EAL para agir de forma
eficaz, rápida e reflexiva ao mesmo tempo, reduzindo as chances de erro, uma vez
que os erros cometidos na profissão são, muitas vezes, frutos de decisões
precipitadas, pautadas em mitos, preconceitos e temores que não têm justificativa.
No entanto, para o desenvolvimento desses atributos, seriam necessárias
mudanças ainda mais contundentes do que as que foram feitas até agora.

É evidente que, mesmo com essas mudanças, embora fosse possível reduzir
consideravelmente as falhas na atuação policial, elas não seriam totalmente
eliminadas, dadas as dificuldades já expostas. Até por que, se for considerado que
mesmo quem possui uma formação longa, especializa-se em determinada área e
dispõe de tempo para tomar decisões pode cometer erros, parece óbvio que isso
também é plenamente possível na atividade de aplicação da lei, onde o tempo nem
sempre é um fator disponível. Tome-se como exemplo a atividade da magistratura,
tendo em vista se tratar, também, de uma atividade de aplicação da lei, embora só
exija atributos intelectuais, e não físicos, como a atividade policial. Para exercer a
magistratura é necessário o curso de Direito que exige 05 (cinco) anos de estudo, e
posteriormente a aprovação em concurso público cuja dificuldade é inquestionável.
Para tomar uma decisão em um processo, levam-se dias e até meses, e a própria
legislação processual admite a possibilidade de falha na tomada de decisão, a ponto
de estabelecer a possibilidade de recursos a outras instâncias. Assim, parece óbvio
que não é possível obter a totalidade de decisões acertadas na atividade policial.

1.2

ASPECTOS LEGAIS DO USO DA FORÇA

A atividade de polícia não está restrita ao uso da força. Antes disso, “[...] alcança a
pertinência e a forma de toda e qualquer atividade policial, uma vez que
corresponde ao exercício da governança, ao exercício da tomada de decisão
política na esquina (streetcorner politics).” (Muniz e Proença Júnior, 2007, p. 233).
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No entanto, além de ser sua face mais visível e questionada, o uso da força exige,
no Brasil, uma postura ainda mais cautelosa por parte da polícia. Isso porque,
primeiramente, a polícia nunca tem a garantia de tomar as decisões com base em
critérios objetivos, já que sua função
[...] se caracteriza, assim, por ser eminentemente interpretativa partindo não
só dos fatos mas, principalmente, da decifração do lugar de cada uma das
partes em conflito na estrutura social para proceder à correta aplicação das
regras de tratamento desigual aos estruturalmente desiguais. Não se trata,
portanto, de universal e indiscriminadamente to enforce the law, mas de
verificar, caso a caso, como a regra geral se particulariza em sua aplicação
no caso específico. (Kant de Lima, 2007, p. 78)

Propor critérios objetivos não significa criar fórmulas padronizadas que proíbam o
policial de tomar decisões diferentes em situações semelhantes, mas visa garantir
que, ao escolher adotar determinada regra para decidir uma situação, essa regra
terá a mesma interpretação sempre, o que não ocorre atualmente. O que acontece,
via de regra, é que uma norma social, ao ser aplicada pelo policial, pode receber
diferentes interpretações, dependendo que quem será seu intérprete – tanto na
esfera da corporação, como do Poder Judiciário ou do Ministério Público, ou mesmo
da imprensa – e principalmente, de quem tiver sido atingido pela decisão que o
policial tomou. Isso cria uma névoa que não permite ao policial ter a certeza de que
será responsabilizado apenas pela sua decisão, ou seja, por ter escolhido de forma
correta ou incorreta, a regra que será aplicada. Mais do que isso, cria um cenário
em que o policial, muitas vezes conhecendo as normas para uma determinada
situação, é obrigado a escolher entre aplicar a regra mais adequada e ser “punido”
ou aplicar uma regra inadequada – ou mesmo não aplicar regra nenhuma – e não
ser responsabilizado por isso.

O trecho abaixo esclarece muito bem as afirmações acima:
É lógico que interesses tão superiores, vindos do topo, nem sempre são
óbvios e precisarão, conseqüentemente, de intérpretes que o explicitem.
Tais intérpretes serão tanto mais autorizados quanto mais próximos do
pólo originador dessas regras e definições, sinal de que compartilham com
o todo sua privilegiada visão do conjunto. O comportamento em público,
portanto, se faz marcado pela imprevisibilidade: nunca sei como será a
interpretação correta das regras que irão ser aplicadas para determinar o
acerto ou erro dos meus atos públicos. (Kant de Lima, 2007, p. 78)

44

É claro que, se nenhuma das regras sociais é colocada de forma literal e explícita,
as regras relativas ao uso da força pelos EAL também não o serão. Esse é o outro
aspecto que gera essa necessidade de cautela por parte da polícia, pois uma vez
que não há doutrina a respeito do uso da força, essa discussão fica aberta à
militância, a posturas apaixonadas e pautadas em opiniões sem critérios legais,
técnicos e nem éticos. Cada um defende a tese que melhor convém aos seus
interesses e pode-se ver um policial sendo absolvido de um homicídio pelo estrito
cumprimento do dever legal ou pessoas defendendo o uso de disparos de
advertência para cima, nas situações em que é necessário o uso da arma de fogo (e
mesmo naquelas em que seu uso não é necessário).

Pretende-se tratar adiante, de forma sucinta e rápida, dos aspectos legais que
envolvem o uso da força pela polícia, com o objetivo de reduzir essa “névoa”.
Embora não se pretenda elaborar um estudo aprofundado e conclusivo, busca-se
estabelecer um suporte mínimo e esclarecer as principais dúvidas que os
operadores de segurança pública possam vir a ter a respeito do uso da força e de
armas de fogo.

1.2.1 O uso da força na legislação internacional

Será feita, a seguir, uma breve apresentação dos principais instrumentos legais
internacionais, que compõem o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Esses
instrumentos serão dispostos de acordo com aspectos cronológicos, embora
eventualmente, algum possa fugir a essa ordem, em virtude de seu grau de
importância para o entendimento do trabalho. A maior parte dos tratados e
convenções internacionais foram elaborados e promulgados pela Organização das
Nações Unidas (ONU), o que tem justificativa no fato de que ela é hoje – entre os
órgãos que buscam disseminar a doutrina de Direitos Humanos – o mais universal e
que congrega o maior número de países. Seu compromisso com os Direitos
Humanos pode ser percebido já na elaboração da Carta da ONU, onde um dos
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objetivos expostos é o de “Conseguir uma cooperação internacional para [...]
promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais
para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião [...]”.

Inicialmente, será apresentada a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH) – já citada anteriormente neste estudo – pois, embora tenha havido
documentos anteriores a ele, que possam ser considerados como precursores dos
Direitos Humanos, como são concebidos hoje, possuem valor mais histórico do que
legal.

A DUDH foi adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da Assembléia
Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, tendo o Brasil como um de
seus signatários iniciais. Embora não seja um tratado, e não faça direito entre os
Estados, pode-se considerar que “[...] certas disposições da Declaração Universal
(como a proibição da discriminação racial, a proibição da tortura, a proibição da
escravidão) fazem parte do direito internacional consuetudinário.” (Rover, p. 8).

Para os fins desse estudo, os artigos mais importantes da DUDH são o terceiro e o
quinto, cujos teores estão abaixo:
“Artigo III.
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

[...]

Artigo V.
Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou
degradante.” (ONU, 1948)

Percebe-se que, conforme já exposto anteriormente, os direito à vida e à
incolumidade física das pessoas estão entre os que se consideram universais e
fundamentais. Assim, os EAL sempre deverão levá-los em consideração para fazer
uso da força e das armas de fogo. Cabe lembrar que, conforme será visto mais
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adiante, o uso da força e das armas de fogo não é excluído pela legislação
internacional, mas regulado, a fim de evitar que seja feito de forma indiscriminada.

Da mesma forma, pode-se perceber que o uso da força tem vínculo estreito com o
conceito de tortura, adotado pelo art. 1º da Convenção Contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (CCT), que é transcrito
abaixo:
[...] qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou
mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela
ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato
que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de Ter
cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por
qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando
tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra
pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o
seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura
as dores ou sofrimentos que sejam conseqüência unicamente de
sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas
decorram. (ONU, grifo nosso)

A CCT foi adotada pela Resolução 39/46, da Assembléia Geral das Nações Unidas,
em 10 de dezembro de 1984. Percebe-se que, ao proibir a prática de tortura, a CCT
não exige que o cumprimento da lei se faça sem dor ou sofrimento para as pessoas
sancionadas por atos contrários à lei, mas exige que o uso da força – que causa o
sofrimento – seja reduzido ao estritamente necessário à aplicação da lei. A CCT não
admite que os EAL abusem da força para obter informações ou confissões de
qualquer pessoa, para castigá-la pelo crime cometido ou pela sua condição
humana. Assim, o fato de um agente espancar, instigar alguém a fazê-lo ou permitir
que alguém espanque qualquer pessoa pelo simples fato de entender que o crime
por ela cometido foi bárbaro ou excessivamente cruel, ou pela sua condição étnica,
de gênero, de opção sexual ou qualquer outra não possuem amparo na legislação
de Direitos Humanos, sendo tal ato considerado tortura. Por outro lado, se o EAL
usa da força necessária para efetuar a prisão, evitar uma agressão a terceiro,
defender-se ou para realizar qualquer ato previsto em lei, não terá, de acordo com o
conceito da CCT, cometido tortura, por maiores que sejam os danos causados à
pessoa contra a qual a força tenha sido aplicada.
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Em relação à educação dos EAL, a CCT estipula em seu art. 10 que cada Estado
Parte deverá incorporar instruções relativas à proibição da tortura ao seu
treinamento, bem como ao de todos os “[...] funcionários públicos e de quaisquer
outras pessoas que possam participar da custódia, interrogatório ou tratamento de
qualquer pessoa submetida a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão.”
(ONU) além de inserir tal proibição nas normas ou instruções relativas a seus
deveres ou funções.

Outro instrumento internacional adotado pela ONU é o Código de Conduta para os
Encarregados de Aplicação da Lei (CCEAL). Ele foi adotado pela Assembléia Geral
das Nações Unidas, na Resolução 34/169 de 17 de dezembro de 1979 e entende
que “[...] a natureza das funções de aplicação da lei para defesa da ordem pública e
a forma como essas funções são exercidas, têm uma incidência direta sobre a
qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade no seu conjunto.” (ONU).
O CCEAL inclui como EAL, “[...] todos os agentes da lei, quer nomeados, quer
eleitos, que exerçam poderes de polícia, especialmente poderes de prisão ou
detenção.” (ONU) e estabelece, em seu artigo 1º que lhes cabe servir a comunidade
e proteger “todas as pessoas” contra atos ilegais. Em seu artigo 2º impõe-lhes que
respeitem e protejam a dignidade humana, bem como lhes exorta a “[...] manter e
apoiar os direitos fundamentais de todas as pessoas.” (ONU).

Embora o entendimento dos dois artigos anteriores seja importante, o artigo 3º talvez
seja o mais fundamental a esta pesquisa. Ele coloca que “Os funcionários
responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força quando tal se afigure
estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento do seu dever.”
(ONU). Além disso, nos comentários a este artigo, o emprego de armas de fogo é
colocado como medida extrema, quando o agressor ofereça resistência armada ou,
de qualquer outra forma, coloque em risco vidas alheias, e não seja possível
dominá-lo ou detê-lo usando meios menos extremos.

Em seu artigo 5º, o CCEAL reitera a proibição da tortura, esclarecendo que
nenhuma circunstância excepcional – obediência a superior, estado de guerra,
ameaça à segurança nacional – pode ser invocada para justificá-la.

48

Por fim, será abordado o instrumento denominado “Princípios Básicos para o Uso
da Força e Armas de Fogo (PBUFAF)”. Os PBUFAF foram adotados no Oitavo
congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos
Infratores, realizado em Havana, entre os dias 27 de agosto e 7 de setembro de
1990.

Inicialmente, os PBUFAF consideram que a atividade exercida pelos EAL “[...]
representa um serviço social de grande importância e que, consequentemente, há
que manter e, se necessário, aperfeiçoar, as suas condições de trabalho e o seu
estatuto [...]” e que a ameaça à vida e à segurança dessas pessoas “[...] deve ser
considerada como uma ameaça à estabilidade da sociedade no seu todo [...]”, uma
vez que elas possuem “[...] um papel essencial na proteção do direito à vida, à
liberdade e à segurança da pessoa [...]”.

Em suas disposições gerais, os PBUFAF orientam os Governos a adotar e aplicar
regras que regulem o emprego da força e das armas de fogo pelos EAL contra
outras pessoas e a avaliar, permanentemente, os princípios éticos vinculados ao
uso da força. Estabelece também que os Governos e organismos responsáveis pela
aplicação da lei devem desenvolver meios que permitam o uso diferenciado da força
e habilitar os EAL para usá-los. Cita como exemplos desses meios, as armas nãoletais e os equipamentos defensivos, entre os quais inclui os coletes balísticos, os
escudos e os veículos blindados (com a finalidade de reduzir a necessidade de
utilização de qualquer tipo de arma). Estabelece ainda que o desenvolvimento e uso
dessas armas devem ser submetidos a avaliação cuidadosa e a um controle estrito.

No item 4, convoca os EAL a recorrer a meios não violentos antes do uso da força
ou das armas de fogo, e só usá-las caso outros meios sejam ineficazes ou não
permitam alcançar os resultados esperados. No item 5, estabelece que, ao usar a
força, os EAL devem fazê-lo proporcionalmente à gravidade da infração e
esforçando-se para reduzir danos e lesões ao mínimo necessário, além de respeitar
e preservar a vida humana e assegurar a prestação de socorro aos feridos, tão
rápido quanto for possível. Além disso, deverão assegurar a comunicação do
ocorrido aos familiares ou a pessoas próximas do ferido.
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No item 6, estabelece a necessidade da elaboração de um relatório pelos
responsáveis pela ocorrência aos seus superiores, sempre que houver a utilização
da força ou de armas de fogo. Os PBUFAF exortam também os Governos a incluir
entre as infrações penais, o uso abusivo ou arbitrário da força pelos EAL, no item 7;
e no item 8 proíbem o uso de circunstância excepcional como justificativa para a
derrogação das normas por eles estabelecidas.

Em suas disposições gerais, estabelece diversas normas em relação ao uso da
força, mas somente algumas interessam particularmente a esse estudo.

O item 9 reafirma o CCEAL na perspectiva de que o uso de armas de fogo contra
pessoas só deve ocorrer em caso de legítima defesa própria ou de terceiros, contra
perigo iminente de morte ou de lesão grave, e somente quando medidas menos
extremas se mostrem incapazes de deter o agressor. Ou seja, independentemente
da situação, o uso letal de armas de fogo deve se restringir às situações em que
seja indispensável para resguardar vidas humanas.

Mais à frente, no item 18, estabelece que a seleção dos EAL deve se dar de acordo
com procedimentos adequados, que todos devem possuir as qualidades morais e
aptidões físicas e psicológicas exigidas para o exercício da função e que recebam
formação profissional “contínua e completa”, além de serem reavaliados
periodicamente para continuar no desempenho de suas funções. No item 19,
estabelece também que os EAL devem receber formação e ser submetidos a testes
específicos para o emprego da força e só devem portar armas de fogo após a
formação específica para tal.

Sugere, no item 20, que os Governos concedam atenção especial às questões
relativas à ética policial e de Direitos Humanos, às medidas para evitar emprego da
força e armas de fogo - incluindo os métodos de resolução pacífica de conflitos – ao
conhecimento sobre o comportamento de multidões e aos métodos de persuasão,
negociação e mediação. Sugere também atenção particular às questões relativas às
técnicas que permitam limitar o uso da força e a revisão de programas de formação
e procedimento operacional, quando da ocorrência de incidentes concretos.
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Por fim, no item 21, orienta os Governos e organismos de aplicação da lei a garantir
serviços de aconselhamento psicológico para os EAL que se envolverem em
situações nas quais haja o emprego de força e armas de fogo.

Embora existam diversas outras normas internacionais de Direitos Humanos,
inclusive que tratem do uso da força, elas não serão tratadas neste estudo, pois as
que foram apresentadas são suficientes para o entendimento do assunto exposto,
uma vez que essa monografia não se destina a pesquisa jurídica, mas antes disso,
trata-se de trabalho técnico voltado à área de segurança pública.

1.2.2 O uso da força na legislação brasileira

Vários instrumentos legais versam sobre o uso de força pelos EAL, no Brasil. No
entanto, em virtude de sua semelhança, e da pouca profundidade jurídica a que este
estudo se propõe, serão abordados os que mais se adequam aos seus objetivos.

Inicialmente, será abordada a Constituição da República Federativa do Brasil (CRF),
que está no topo da hierarquia das leis. Já em seu artigo 1º, a CRF estabelece
como fundamentos da República – entre outros – a cidadania, e a dignidade da
pessoa humana, reafirmando o já estabelecido na DUDH e em outros instrumentos
internacionais de Direitos Humanos. Estabelece em seu art. 3º, que, entre outros, é
objetivo fundamental da República “[...] promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação [...]”
(2006, p. 13) e no art. 4º, que o Brasil rege-se, nas suas relações internacionais pela
prevalência dos Direitos Humanos (2006, p. 13).

O artigo 5º da CRF trata dos direitos e deveres individuais e coletivos e possui 78
(setenta e oito) incisos, relacionados ao assunto, e por isso, serão abordados
apenas aqueles que se referem especificamente ao uso da força e às garantias da
incolumidade física. O inciso III estabelece que ninguém será submetido a tortura –
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que é considerada pelo inciso XLIII crime inafiançável e insuscetível de graça ou
anistia – nem a tratamento desumano ou degradante. O inciso X afirma que a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, e
assegura o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação. O inciso XLI assevera que qualquer discriminação atentatória dos direitos
e liberdades fundamentais deverá ser punida por lei. As penas de morte e cruéis
são proibidas pelo inciso XLVII e o direito à integridade física e moral é garantido
aos presos pelo XLIX. Por fim, o art. 144 assegura que a segurança pública é
exercida visando a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas.
Embora fosse possível buscar o entendimento doutrinário acerca de cada um dos
dispositivos supracitados, tal não é necessário, uma vez que são de fácil
compreensão e o principal objetivo, ao citá-los, é confirmar a importância que os
assuntos já tratados anteriormente neste estudo têm no âmbito da CRF. Assim,
percebe-se que a CRF confirma a proibição da tortura (já conceituada no item
anterior) e da discriminação de qualquer tipo; reitera o respeito à dignidade humana
e à incolumidade física e moral das pessoas e exclui a possibilidade de aplicação de
penas cruéis, ou de morte, mantendo como única exceção de possibilidade para a
pena de morte, as situações de guerra, e não estabelecendo nenhuma exceção que
autorize a aplicação de penas cruéis.

Outro diploma legal que merece ser citado, por reafirmar todos os princípios até
agora estudados é o Código de Processo Penal (CPP), que, em seu art. 284, só
permite o emprego da força “[...] indispensável no caso de resistência ou de
tentativa de fuga do preso.”. Posteriormente, no art. 301, o CPP determina aos EAL
que eles deverão prender qualquer pessoa encontrada em flagrante delito. Uma
observação importante a ser feita, e por isso a palavra foi colocada em negrito, é o
fato de que a lei não faculta a efetivação da prisão aos EAL, como faz aos demais
cidadãos. Antes, define a prisão do delinqüente em estado flagrancial como um
dever, uma obrigação dos EAL. Essa observação será importante mais à frente,
quando for abordado o dispositivo do estrito cumprimento do dever legal.

Para encerrar este item, é essencial citar as excludentes de ilicitude, que são
tratadas no art. 23 do Código Penal (CP). Antes de mais nada, é preciso entender
como funcionam as excludentes de ilicitude. Para parte da doutrina, o crime é um
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fato típico e antijurídico, enquanto para uma outra parte, é um fato típico, antijurídico
e culpável.

O elemento fato típico não será detalhado, uma vez que não é essencial ao
entendimento do que será tratado neste item. Cabe apenas citar que é composto
pela conduta, que é um comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade,
que pode ser ilícita (quando age por dolo) ou lícita (quando age por culpa –
imprudência, imperícia ou negligência). Também é composto pelo resultado, que é a
modificação visível provocada no mundo exterior – segundo a teoria adotada pelo
Código Penal Brasileiro e pelo nexo de causalidade, que é o elo de ligação entre a
conduta e o resultado, pelo qual se pode afirmar que o primeiro deu causa ao
posterior. Como último componente, pode-se citar a tipicidade que é a
correspondência entre o fato ocorrido e a descrição prevista em lei pré-existente ao
fato.

A antijuridicidade, que alguns preferem chamar de ilicitude, é a contradição entre o
fato típico e o ordenamento jurídico como um todo, considerando-se a intenção da
lei, e não apenas da descrição penal. Dessa forma, a própria lei penal previu
algumas situações – chamadas excludentes de ilicitude – em que, mesmo tendo o
agente praticado um fato típico, este não será ilícito (considerado um crime) pois,
nessas situações, a lei entende que trata-se de fato legítimo, embora
aparentemente ilegal.
Como já citado, as excludentes de ilicitude – também chamadas normas
permissivas justificantes – são o exemplo mais claro e que melhor se adequa ao
escopo desse estudo. A fim de melhor ilustrar o assunto tratado, será transcrito
abaixo o artigo 23 do Código Penal Brasileiro:
Exclusão de ilicitude
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
Excesso punível
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso
doloso ou culposo.
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Embora o Código Penal cite 04 (quatro) excludentes de ilicitude, e seja possível que
qualquer uma delas esteja presente em uma ocorrência policial, ou seja, em uma
situação que exija a pronta intervenção dos EAL, as duas que são mais comuns em
ocorrências onde ocorre o uso da força pela polícia são a legítima defesa e o estrito
cumprimento do dever legal.

A legítima defesa é regulada pelo art. 25 do CP, conforme transcrição abaixo:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos
meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu
ou de outrem. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O instituto da legítima defesa fundamenta-se, segundo ensina Capez (2005, p. 280)
na impossibilidade do Estado garantir a devida proteção a todos os cidadãos, em
todos os locais e a todo o momento. Assim, diante dessa limitação, permitiu o
legislador que os cidadãos defendam a si mesmos, na ausência de outros meios.

Trata-se de instituto que permite a qualquer pessoa, ao ter um direito seu agredido
por qualquer outra, reagir, de modo a cessar a agressão. Não é necessário que a
agressão seja física ou contra a integridade física da mesma, podendo ser um furto
(agressão contra o direito de propriedade) ou a recusa de um carcereiro em soltar
preso diante do alvará de soltura (agressão ao direito de locomoção). No entanto,
cabe lembrar que a agressão precisa ser injusta – ou seja, precisa estar em
desacordo com o ordenamento jurídico – para que a reação seja amparada pela
legítima defesa.

Em seguida, deve ser feita outra análise, com relação à atualidade da agressão.
Sendo a agressão atual, ou seja, caso a agressão esteja ocorrendo e o agredido, ou
outro que venha em sua defesa, consiga repeli-la, a legítima defesa estará
confirmada. Ainda, caso a agressão esteja na iminência de iniciar, mas não tenha
havido ainda seu início, a legítima defesa será cabível. No entanto, não caberá a
legítima defesa, caso o agressor use todos os meios possíveis para agredir outra
pessoa, e depois de cessados os meios de agressão, ele cesse seus atos
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“voluntariamente”. Também não é cabível tal alegação nos casos onde a agressão
seja futura, ainda que seja possível e até provável que ela ocorra.

A legítima defesa pode ser argüida não só nas situações em que a agressão é
contra bem do próprio agente que a repele, mas também quando a agressão é
dirigida contra bem de terceiro, conforme se pode notar explicitamente na redação
do artigo.

Um dos requisitos mais polêmicos na análise das situações reais é o uso moderado
dos meios necessários. Embora a maior parte das pessoas concorde que o uso de
meios desnecessários para repelir uma agressão não pode ser autorizado pela
legítima defesa, geralmente discordam a respeito do que sejam os meios
necessários e o que seja desnecessário. Enquanto boa parte das pessoas
vinculadas aos organismos policiais (já nem é mais possível dizer se são a maioria)
entende que o uso da força física é a solução adequada para a resolução da maior
parte dos casos, os militantes de Direitos Humanos – em grande parte – entendem
que o uso de força pelos EAL é abusivo, via de regra. E a questão pior nem é essa.
O problema é que essa divisão de opinião não se restringe a essas duas vertentes,
e encontra eco nas demais instâncias do Estado – Poder Judiciário, Ministério
Público, etc. – e junto à opinião pública. Além disso, a doutrina a respeito do
assunto específico é divergente e escassa, conforme já abordado anteriormente.

A esse respeito, cabe recorrer, em relação ao uso da força letal, à legislação
internacional. Já foi visto, no título anterior, que o uso da arma de fogo deve se
restringir às situações onde o agressor coloque em risco a vida do EAL ou de
terceiro, não havendo necessidade dessa agressão ser armada. Assim, percebe-se
que, para que seja justificado o disparo de arma de fogo por parte dos EAL, é
preciso que haja, por parte da pessoa contra a qual se efetua o disparo, uma
agressão armada contra o próprio EAL ou contra outra pessoa. Só assim se poderá
falar em legítima defesa. E nos casos em que ocorre uso da força não-letal por parte
do EAL? Nesses casos, é preciso analisar o caso concreto, usando como parâmetro
os bens colocados em risco por cada um e as condições em que ocorreram os
fatos, para saber se os meios foram ou não necessários. É possível usar um modelo
de uso da força como parâmetro, conforme exemplo abaixo, mas que não significa,
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necessariamente, a correspondência exata entre a atitude do agressor e a reação
do policial, por vários fatores (idade, sexo e compleição física dos policiais e dos
agressores, quantidade de policiais e de agressores, etc.):

Desenho 2 – Modelo de Uso Progressivo da Força apresentado no curso Uso Progressivo
da Força (UPF) do Projeto SEAT.

Por fim, é preciso que o agente que repele a agressão tenha conhecimento da
existência de todos os requisitos anteriores, e consequentemente de que se
encontra em legítima defesa, para que a mesma seja válida. Esse requisito é
comum a todas as excludentes de ilicitude.

Diferentemente da legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, embora
previsto no art. 23 do CP, não se encontra regulamentado em nenhum outro artigo.
No entanto, a doutrina lhe traça dois requisitos, para que seja considerado válido: a
existência de obrigação imposta ao agente por lei e a atuação dentro dos limites
impostos pela lei.

A execução da prisão legal de uma pessoa em flagrante delito, por exemplo, é
imposta aos EAL como dever, portanto, deve ser obrigatoriamente, cumprida, nem
que para isso seja necessário usar de força física. Não pode, porém, alegar o estrito
cumprimento do dever legal para justificar disparos de arma de fogo contra o
delinqüente, já que o simples cometimento de um crime não enseja risco de vida
para outrem. Caso o crime seja um crime de homicídio, por exemplo, o EAL deverá
usar a arma de fogo e disparar contra o agressor, mas não será o estrito
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cumprimento do dever legal que o estará amparando, mas a legítima defesa de
terceiro. Se o crime (homicídio) já tiver sido cometido e o criminoso estiver
empreendendo fuga, no entanto, a agressão já será pretérita, e a legítima defesa
não será mais cabível. Assim, a prisão terá que se efetuar sem o disparo de arma
de fogo, a não ser que o criminoso volte a usar de força letal contra o EAL que o
persegue ou contra terceiro. Percebe-se claramente que a própria análise do dever
imposto pela lei já estipula os limites que devem ser seguidos pelo EAL.

Embora as controvérsias a respeito da aplicação da legislação no que se refere ao
uso da força pelos EAL sejam muitas, a análise mais importante a ser feita para
minimizar a polêmica não é legal ou jurídica, é ética. A doutrina que precisaria ser
colocada a esse respeito está posta, visível. Não há como criar leis específicas para
interpretar todas as situações possíveis e imagináveis em que um EAL tenha que
fazer uso da força. E mesmo que fosse possível, não haveria como resolver as
situações que fossem inimagináveis. Assim, o importante é que a análise a respeito
de cada situação específica busque estabelecer o comportamento de cada agente
envolvido na situação e qual resultado esse comportamento gerou no contexto.
Esse agente fez escolhas que buscaram a composição de forças? As suas ações
buscaram a vida em sua essência? Ou esse sujeito agiu buscando as paixões
tristes, sem empatia, movido pela discriminação e pelo preconceito? Havia alguma
forma desse indivíduo, com seu comportamento, mudar o resultado dos fatos para
um resultado menos traumático?

A partir daí, estando o próprio sujeito que realiza esta análise, desprovido de
paixões tristes, de preconceitos e discriminações, e buscando agir com empatia em
relação a cada uma das “personagens” da situação que estiver sendo alvo de
análise, será capaz de encontrar uma resposta cabível para seus questionamentos.
E essas respostas, mesmo não sendo idênticas às dos demais indivíduos, em
virtude das diferenças de valores e princípios inerentes a cada um, serão tanto mais
próximas destas, quanto mais éticos forem os sujeitos que estiverem realizando
essas análises.
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2

TÉCNICAS NÃO-LETAIS. O QUE É ISSO?

No primeiro capítulo foram abordados assuntos atinentes ao uso da força pelos
Encarregados de Aplicação da Lei (EAL), a forma como esses assuntos são
tratados na Matriz Curricular Nacional e os aspectos legais atinentes ao assunto.
Embora não tenha sido esgotado o assunto, foi visto que, para reduzir as polêmicas
acerca do uso da força pelos EAL (característica que lhes é peculiar) é preciso uma
mudança na postura ética, não só dos próprios EAL como das pessoas que
observam e julgam sua conduta, a fim de que esse juízo de valor não seja
tendencioso. Essa mudança só é possível com reflexo sobre o assunto, e
consequentemente, com investimento em educação. Além disso, faz-se necessário
investimento em condições de trabalho para esses operadores de segurança,
investimento esse que é previsto nos acordos firmados pelo Brasil junto à ONU.
Entre os itens que exigem concentração de investimento estão a aquisição e
treinamento que possibilitem o uso de equipamentos e técnicas não-letais.

No capítulo 2, buscar-se-á uma compreensão do que são esses equipamentos e
técnicas, como eles se classificam e qual a importância de sua utilização. Buscarse-á também estabelecer a forma como a implantação dessa política deve ocorrer, a
fim de aumentar a sua possibilidade de sucesso.

2.1

CONCEITO NÃO-LETAL

Antes de entender o que são as técnicas não-letais, é preciso entender que a nãoletalidade é mais do que um conjunto de técnicas ou de equipamentos. O conceito
de não-letalidade é o que rege toda a produção, utilização e aplicação de técnicas,
tecnologias, armas, munições e equipamentos não-letais em atuações policiais. O
EAL que pauta suas ações por este conceito sabe que deve utilizar todos os
recursos disponíveis e possíveis para preservar a vida de todos os envolvidos numa
ocorrência policial, antes de usar a força letal.
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As armas não-letais foram definidas pelo Embaixador H. Allen Holmes, na “II
Conferência de Defesa Não-letal”, ocorrida em Mclean, Estado da Virgínia, como
sendo “Armas especificamente projetadas e empregadas para incapacitar pessoal
ou material, ao mesmo tempo em que minimizam mortes, ferimentos permanentes
no pessoal, danos indesejáveis à propriedade e comprometimento do meioambiente.” (Alexander, 2003, p. 19).

A nomenclatura que envolve o conceito merece ser discutida, em virtude da
polêmica que envolve o termo, e para Alexander “A questão semântica é de extrema
importância na discussão das armas não-letais e de seus conceitos. Inúmeras
variantes foram propostas.”. Nos Estados Unidos da América essa situação já é
parcialmente resolvida. Em regra, as Forças Armadas usam o termo não-letal, que é
o adotado oficialmente naquele país, segundo Alexander (2003, p. 18). Já as forças
policiais preferem o termo menos-letal. No Brasil, entretanto, o uso dos termos não
é assim tão bem definido, ou seja, não existe uma postura tão bem definida sobre a
nomenclatura a ser usada, e cada pessoa usa o termo que acha mais conveniente.
Na opinião de Alexander (2003, p. 34) “O termo escolhido, „não-letal‟ apresenta
sérias desvantagens, pois deve-se entender que, quando se faz uso da força, é
possível que ocorram mortes [...]”. Ao mesmo tempo, entende que “Menos letal
significa que um certo nível de ação letal irá ocorrer, mas os danos colaterais
poderão ser minimizados. Isto não quer dizer, contudo, que tenha a mesma
conotação restritiva de não-letal, de que nada será destruído.” (Alexander, 2003, p.
33).

A discussão a respeito do tema, no entanto, não é assim tão simples. Os defensores
do termo menos letal usam como principal argumento o fato de que os
equipamentos não afastam completamente o risco de morte. No entanto é
importante entender que o termo refere-se ao objetivo do equipamento, e mais, à
filosofia de utilização desses equipamentos e dessas técnicas, ou seja, ao
componente ético, conforme será mostrado mais adiante, no Quadro Comparativo
dos Componentes do Conceito Não-Letal.
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Alexander (2003, p. 19) expõe que “Infelizmente, não existem sistemas perfeitos,
que possam assegurar que não ocorrerá perda de vidas: até marshmallows,
adequadamente utilizados, podem matar.”. No entanto, é possível utilizar um outro
exemplo, mais próximo de todos.

Segundo o site Terra, o recorde mundial de apnéia estática é de 18 minutos, e
pertence ao italiano Gianluca Genoni (27/11/2008). O recorde feminino é de 6
minutos e 52 segundos, e é da brasileira Karol Meyer. Ao mesmo tempo, segundo o
site do Instituto de Estudos Avançados do Centro Tecnológico da Aeronáutica “A
água doce é essencial para todas as formas de vida. Uma indicação da sua
importância pode ser percebida pelo fato de que o ser humano sobrevive cerca de
um mês sem comida, mas somente uma semana sem água.” O objetivo dessa
comparação é demonstrar que, mesmo sendo essencial para a vida humana, a
água pode matar, se usada de forma inadequada (ou adequada, dependendo do
objetivo de quem a usa). Assim sendo, não existe nada no mundo que seja
absolutamente não-letal, ou seja, que não traga um risco mínimo de causar morte.
Assim, seria completamente impossível um sistema de armas com garantia total de
não causar letalidade.

No entanto, a defesa do termo não-letal se dá baseada principalmente no fato de
que o mais importante no conceito é o aspecto ético, ou seja, o uso de instrumentos
que permitam realizar uma atividade sem a necessidade de recorrer ao uso de força
letal, com o objetivo de poupar a vida dos envolvidos. O uso do termo é uma forma
de enfatizar a importância da preservação da vida pelos operadores de segurança.
Ou, como diria Alexander (2003, p. 19), “Mais propriamente, as armas não-letais são
projetadas com o objetivo de limitar os danos físicos. Nada irá impedir seu uso
indevido ou evitar acidentes, que são uma questão de treinamento e controle.”.

A fim de melhor explicitar esse conceito, foi retirado do Curso de Técnicas e
Tecnologias Não-letais (Souza e Riani, p. 7), do Projeto SEAT um Quadro
Comparativo dos Componentes do Conceito Não-Letal, que é colocado abaixo:
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NÍVEL

TÉCNICO

TÁTICO

ESTRATÉGICO

Componente

Equipamento

Equipamento

Equipamento

físico

adequado

adequado

adequado

Componente

Treinamento

Doutrina

Doutrina

doutrinário
Componente

Intenção de não- Ética de grupo

Supervisão

ético

matar

controle

e

Por fim, são citados abaixo alguns termos que serão usados ao longo do texto, com
seus respectivos conceitos, baseados no Curso Técnicas e Tecnologias Não-letais
(Souza e Riani, p. 4), do Projeto SEAT:
a. Técnicas não-letais – Conjunto de métodos utilizados para resolver um
determinado litígio ou realizar uma diligência policial, de modo a preservar as
vidas das pessoas envolvidas na situação. Segundo o conceito adotado pela
Polícia Militar do Estado de São Paulo, é: “É toda ação coroada de êxito,
onde o PM atua em uma ocorrência policial, que dependendo do desfecho,
faça o correto emprego dos meios auxiliares para contenção da ação ilícita,
somente utilizando a arma de fogo após esgotarem tais recursos.”.
b. Tecnologias não-letais – Conjunto de conhecimentos e princípios científicos
utilizados na produção e emprego de equipamentos não-letais.
c. Armas não-letais – são as projetadas e empregadas especificamente para
incapacitar pessoal ou material, minimizando mortes, ferimentos permanentes
no pessoal, danos indesejáveis à propriedade e comprometimento do meio
ambiente. (Alexander, 2003, p. 19)
d. Munições não letais – São as munições desenvolvidas com objetivo de
causar a redução da capacidade operativa e/ou combativa do agressor ou
oponente. Podem ser empregadas em armas convencionais ou específicas
para atuações não-letais.
e. Equipamentos não-letais – Todos os artefatos desenvolvidos com finalidade
de preservar vidas, durante atuação policial ou militar, inclusive os
equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC).
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2.2

TAXONOMIA DOS EQUIPAMENTOS NÃO-LETAIS

O Título anterior tratou dos aspectos conceituais da não-letalidade. Este título se
prestará a apresentar uma classificação dos equipamentos não-letais e a apresentar
os mais comuns no Brasil. A classificação que será apresentada foi elaborada com
base na apresentada pelo Cel John B. Alexander (2003, p. 315), em seu livro Armas
Não-letais e na apresentada pelo Cmt Sid Heal e pelo Ten Cel Eduardo Jany (2006),
no 1º Seminário Internacional de Tecnologias Não-letais. Como a taxonomia
apresentada pelo Cel Alexander tem maior aplicabilidade às Forças Armadas e a
apresentada pelo Cmt Sid Heal e pelo Ten Cel Eduardo Jany têm limitações em
relação à nossa realidade, a adaptação buscou uma melhor adequação a ela.

A classificação levou em conta 03 (três) critérios básicos: o tipo de alvo, a tecnologia
empregada e o emprego tático. Para cada um desses critérios foram estabelecidos
grupos de equipamentos, em virtude das semelhanças e diferenças que guardavam
entre si. Cabe ressaltar que um mesmo equipamento pode receber – e geralmente
receberá – mais de uma classificação, sendo cada uma de acordo com um critério.
Dessa forma, foi possível montar a tabela abaixo:

CRITÉRIO

CLASSIFICAÇÃO
Anti-pessoal

QUANTO AO TIPO DE ALVO

Anti-material
Física
Química

QUANTO À TECNOLOGIA

Energia dirigida
Biológica
Impacto psicológico
Incapacitantes

QUANTO AO EMPREGO TÁTICO

Debilitantes
De proteção
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2.2.1 Classificação dos Equipamentos Não-letais Quanto ao Tipo de
Alvo

Essa classificação leva em conta o alvo contra o qual o equipamento será
empregado. Basicamente, são dois os tipos de alvo: seres humanos e
equipamentos/instalações. Essa classificação é importante, pois, levando em conta
a definição apresentada acima, os equipamentos não-letais têm efeito tanto em
pessoas quanto em material.

2.2.1.1 Armas não-letais anti-pessoal

Considera-se armas não-letais anti-pessoal, aquelas usadas diretamente contra
pessoas, no intuito de evitar fugas, agressões, ou forçá-las a tomar certas atitudes
como desocupar um local.

São exemplos de armas não-letais anti-pessoal:


Munições de baixa energia cinética (munições de impacto controlado);

Desenho
3
–
Exemplo de munição
de
impacto
controlado.

Desenho 4 – Modo correto de
utilização das munições de
impacto controlado.

Desenho 5 – Corte
transversal
de
uma
munição de impacto
controlado.
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Espargidores de gás lacrimogêneo e gás pimenta;

Fotografia 1 – Exemplo
de espargidor de gás
lacrimogêneo.



Desenho 6 – Corte
transversal
de
um
espargidor
de
gás
lacrimogêneo.

Lançadores de munição de impacto controlado;

Fotografia 3 – Exemplo
de lançador de munição
de impacto controlado.



Fotografia 2 – Modo correto de
utilização dos espargidores de
gás lacrimogêneo e gás
pimenta.

Fotografia 4 – Exemplo de
lançador de munição de
impacto controlado.

Desenho 7 – Corte
transversal
de
um
lançador de munição de
impacto controlado.

Granadas explosivas de diversos modelos;

Fotografia 5 –
Granada explosiva
com
agente
pimenta.

Fotografia 6 –
Granada explosiva
de multi-impacto.

Fotografia 7 –
Granada explosiva
para uso em locais
fechados.

Fotografia 8 –
Granada
de
adentramento para
times táticos.
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Projéteis fumígenos e com gás lacrimogêneo;

Fotografia 9 –
Exemplo de projétil
fumígeno
lacrimogêneo



Desenho 8 – Modo correto de
utilização dos projéteis fumígenos
lacrimogêneos.

Desenho 9 – Corte
transversal de projétil
fumígeno lacrimogêneo.

Taser.

Fotografia 10 – Foto da
arma não-letal “Taser”.

2.2.1.2

Desenho 10 – Demonstração de utilização da arma nãoletal “Taser”.

Armas não-letais anti-material

São as armas usadas contra veículos, barricadas e instalações com objetivo de
paralisar sua atividade, sem causar danos ao meio ambiente ou lesões graves às
pessoas que os estejam ocupando. São pouco usadas no Brasil, para fins de
Segurança Pública, embora diversas opções estejam em estudo em outros países,
em especial com o objetivo de deter veículos envolvidos em infrações, em fuga.
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2.2.2 Classificação dos Equipamentos Não-letais Quanto à Tecnologia

2.2.2.1 Tecnologia Física

Funcionam, principalmente por meio de impacto com baixa energia cinética ou de
restrição física.

O exemplo de munição de baixa energia cinética mais próximo da realidade
brasileira são as munições de borracha, usadas pelas “Tropas de Choque” nos
confrontos com manifestantes, nas ruas de diversas cidades do país e com
detentos, durante rebeliões em estabelecimentos prisionais. Conforme será
abordado no item 2.3.1, letra “a”, as armas não-letais visam a preservação da vida,
mas isso não significa que não produzam nenhum feito, como dor ou lesões. E este
é o exemplo mais claro de que essa crença não passa de um mito. Observando as
ilustrações abaixo, percebe-se que, mesmo quando usadas corretamente, as
munições de borracha, assim como outros equipamentos não-letais, produzem
lesões.

Embora estejam mais distantes da realidade nacional, um exemplo de arma de
restrição física anti-pessoal é a exemplificada abaixo, chamada de netgun e
demonstrada pela polícia chinesa na província de Guangdong, em 07 de dezembro
de 2002.
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Fotografias 11 a 14 – Seqüência de demonstração do uso de arma de rede.

Também existem restritores físicos anti-material, tais como o “[...] quebra-molas, o
sistema é projetado para parar um veículo de 2,3 toneladas a uma velocidade de até
96 km/h. O veículo será detido em 60 metros, sem danos graves aos passageiros.”
(Alexander, 2003, p. 120).

Outro exemplo que merece ser citado, embora nenhum dos dois sistemas esteja
disponível no Brasil, por ser uma das tecnologias existentes mais avançadas, e que
foi desenvolvida pela Foster-Miller (empresa norte-americana):

[...] num programa sigiloso, com o nome-código Cover. Agora tornada
ostensiva e chamada de Silver Shroud (Mortalha de Prata), trata-se de
uma película de polímero, lançada balisticamente, que, literalmente,
envolve o veículo alvo. A cobertura de alumínio P4 é incrivelmente fina –
0,0127mm, para ser exato. Ela pode ser lançada sobre um área de 180m2
em menos de um segundo. (Alexander, 2003, p. 122)
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2.2.2.2 Tecnologia Química

Atuam por meio de reação química entre o agente e o alvo (humano ou material).
Quando se trata de alvos humanos, o objetivo é, via de regra, o isolamento de
áreas, a dispersão de multidões ou a detenção de criminosos, conforme coloca
Alexander (2003, p. 110). Os agentes químicos talvez estejam entre os instrumentos
não-letais mais antigos, podendo-se citar o “fogo grego” – usado cerca de 428 a.C.,
pelos espartanos – como a aplicação mais antiga dos agentes químicos conhecida
hoje, embora naquela época fossem usados com um objetivo bem diferente, que era
o de sufocar os “inimigos”. (Alexander, 2003, p. 110).

Para atingir o objetivo de dispersar multidões ou isolar áreas, os agentes químicos
mais utilizados são os agentes lacrimogêneos, sendo que hoje o mais usado é o
ortoclorobenzalmalononitrilo (CS), e o agente pimenta, ou oleoresin capsicum (OC).

Segundo a empresa Condor S.A. Indústria Química, em seu Catálogo de Fichas
Técnicas 2008, “O CS é um produto químico sintético apresentado na forma de
micro-partículas sólidas que em diversas concentrações forma o misto químico ou a
solução lacrimogênea.”. Tem o início de seus efeitos entre 03 e 10 segundos após o
contato, e além de lacrimejante, é irritante (causa irritação na pele, nas mucosas e
no sistema respiratório) e esternutatório (causa espirros). Ainda segundo o
Catálogo, “Não surte efeito contra animais e pode não ser eficaz contra pessoas
alcoolizadas ou drogadas.” e deve ser usado por profissionais devidamente
habilitados, em concentrações adequadas, sob pena de poder causar lesão grave,
morte ou dano ao patrimônio ou meio ambiente. Recomenda ainda o uso do agente
a favor do vento e por profissionais devidamente equipados com máscaras contra
gases.

A respeito do OC, o Catálogo expõe que é um produto natural, irritante, que provoca
desconforto, dificuldade de respiração, impossibilidade de abertura dos olhos e
sensação de ardência nas áreas afetadas. Tem efeito imediato, com duração de
cerca de 40 minutos, enquanto os do CS duram cerca de 10 minutos. Assim como
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em relação ao CS, orienta o uso por pessoas habilitadas, e devidamente equipadas.
Ainda em relação ao OC, Alexander cita que um estudo conduzido pela Faculdade
de Medicina e Centro Médico da Universidade da Califórnia, San Diego concluiu
que, mesmo quando combinado “[...] com outros fatores, tais como o peso do corpo,
asma, e outras doenças pulmonares, uso de inaladores e mesmo fumo.” (2005, p.
51) o seu uso é seguro em seres humanos, e que apesar da sensação de não estar
conseguindo respirar, a inalação de oxigênio aumenta quando a pessoa é exposta
ao OC.

A respeito desses agentes, Alexander (2003, 112) esclarece que, em altas
concentrações, eles podem causar conjuntivite, cegueira temporária, e edema
pulmonar, acarretando, com isso, risco de vida. No entanto, entende que, apesar
dos riscos, eles oferecem “[...] uma alternativa viável a armas letais.”.

As espumas são opções que ainda estão em fase de estudos, e ainda não estão
disponíveis no Brasil. No entanto, são opções viáveis, tanto para uso anti-material,
quanto para uso anti-pessoal, conforme se vê na transcrição abaixo:

Em um teste externo, uma grande quantidade de espuma aquosa foi
espargida sobre uma rodovia. Embora a espessura inicial da camada fosse
somente de cerca de 45 cm, quando um veículo a atingiu, a espuma inflou,
cobrindo o pára-brisa em segundos. O veículo foi obrigado a parar quase
que imediatamente. (Alexander, 2003, p. 113)

O autor cita ainda um teste onde pessoas foram submersas em espuma em áreas
fechadas e ficaram desorientadas, sem condições de encontrar o caminho para uma
porta que estava poucos metros adiante. Esclarece ainda que, “[...] ainda que as
pessoas engolfadas pela espuma possam sentir-se desconfortáveis, elas não
correm o risco de sufocar, embora pretenda-se que fiquem rapidamente
desorientadas.” (Alexander, 2003, p. 113). E cita como possibilidade de uso das
espumas os tumultos em estabelecimentos prisionais, com a inundação das celas, o
que evitaria ataques coordenados por parte dos detentos.
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2.2.2.3 Energia dirigida

São, basicamente, os que funcionam com a aplicação de energia eletromagnética
ou acústica diretamente sobre o alvo.

Uma arma que usa este tipo de tecnologia está em estudo pelo exército americano
e foi alvo de uma matéria no site da BBC e no Jornal do SBT, em janeiro de 2007.
Ela “dispara” raios de calor a uma distância de até 500 metros, o que lhe dá um
alcance maior do que as armas usadas hoje pela polícia. Trata-se de uma grande
antena parabólica que pode ser montada sobre edifícios ou veículos e tem o
objetivo de dispersar multidões hostis. De acordo com a matéria, alguns jornalistas
que se submeteram voluntariamente às ações do raio “[...] descreveram a sensação
como semelhante ao bafo de um forno muito quente - dolorida demais para suportar
e que os forçou a desviar o corpo da ação do raio.” (Westhead, 2007).
O coronel encarregado pelos testes informou aos repórteres “[...] que a arma é uma
alternativa a abrir fogo com armas convencionais, o que pode poupar vidas.”
(Westhead, 2007)

Fotografia 15 – Arma de energia térmica
montada sobre veículo Hummer, das
Forças Armadas dos EUA.

Fotografia 16 – Arma de energia térmica
montada sobre um contêiner.
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Outro meio de usar a energia dirigida é por meio de armas que usam a tecnologia
acústica. Ao contrário do que se pode pensar, as armas acústicas anti-pessoal não
visam produzir sons insuportáveis. O objetivo, segundo Alexander, é trabalhar com
freqüências de até 20 Hertz, ou seja, com o infra-som, apesar de muitas pessoas
considerarem-no pouco prática. Segundo ele, o infr-som pode ser usado como arma
anti-material, causando danos à estrutura de edificações. Também podem ser
usadas como armas anti-pessoal, causando nas pessoas expostas náuseas, malestar e desorientação. (Alexander, 2003, p. 138).

Fotografia 17 - Arma de energia acústica
montada sobre embarcação.

Fotografia 18 - Arma de energia
acústica montada sobre veículo.

Uma matéria veiculada no site youtube traz notícias de uso da arma acústica
conhecida como LRAD (Long Range Acoustic Device) pela polícia da Geórgia, país
europeu, contra manifestantes. Segundo a matéria, a arma deixava as pessoas
desorientadas por certo tempo.

Fotografia 19 – Utilização de armas acústicas pela polícia da Geórgia.
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2.2.2.4 Tecnologia Biológica

De acordo com a classificação de Alexander, seriam as que operam “[...] por meio
de uma reação biológica entre o agente e o material objeto.” (2003, p. 315), no
entanto, este conceito é de aplicação meramente militar. Através de uma adaptação
desta classificação com o conceito de “sistemas vivos” usado no 1º Seminário
Internacional de Tecnologias Não-letais pelo Cmt Sid Heal e pelo Ten Cel Eduardo
Jany (2006), foi possível chegar a um conceito para esta classificação que melhor
se aplica à atividade de Segurança Pública: são os que se utilizam de organismos
vivos ou são os próprios organismos vivos sendo utilizados como instrumentos de
força. Via de regra, no Brasil, os mais usados são os semoventes, como cães,
cavalos e búfalos (Ilha de Marajó).

2.2.2.5 Impacto psicológico

Influenciam no processo de tomada de decisão do oponente, por meio de
informações veiculadas com esse propósito ou de impressões provocadas nesse
oponente. Essa classificação foi adotada, levando-se em conta, principalmente,
duas classificações usadas por Alexander, que se aplicam à realidade de Forças
Armadas, que são a de guerra de informações e guerra psicológica. O simples uso
de técnicas não-letais, por vezes, pode cumprir o papel de influenciar a capacidade
que teria o infrator de tomar decisão.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), em sua doutrina de Controle de
Distúrbios Civis (CDC), adota como segunda medida a ser usada, numa escala
conhecida como “prioridade no emprego dos meios”, o uso da “demonstração de
força” como forma de dispersar multidões hostis sem o emprego de força física. A
respeito do assunto, o Manual de CDC da PMESP (M-8-PM) esclarece:
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A demonstração de força é feita através da disposição da tropa, em
formação disciplinada e com bom contato visual. A finalidade da
demonstração de força é provocar um efeito psicológico, pois as formações
tomadas repassam idéia de organização, disciplina, preparo profissional e
confiança na capacidade de ação. (1997, p. 13)

O Manual esclarece ainda que o uso da prioridade no emprego dos meios visa
evitar “[...] ao máximo o uso de meios violentos.”.

Pode-se citar como fatores que influenciam psicologicamente os indivíduos,
contribuindo para evitar o uso da força física, entre outros: quantidade de policiais
envolvidos em uma situação, em contraposição com a quantidade de suspeitos ou
infratores; postura dos policiais e demonstração da capacidade de ação;
disponibilidade de equipamentos de proteção e de equipamentos que possam vir a
ser usados, de fato contra os oponentes; demonstração de preparo profissional.

Fotografia 20 – Demonstração de uso do impacto psicológico (superioridade numérica)
para a redução do uso da força.
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2.2.3 Classificação dos Equipamentos Não-letais Quanto ao Emprego
Tático

A adoção dessa classificação pautou-se nas observações dos efeitos dos agentes
sobre o ser humano e na observação da classificação dos agentes químicos,
adotada pelas Forças Armadas, embora não tenha seguido essa classificação,
sendo adotada uma única classificação semelhante àquela, que é a dos agentes
incapacitantes.

2.2.3.1 Incapacitantes

Atuam diretamente no sistema nervoso, causando reações involuntárias do
organismo, como confusão mental e desordem muscular. O exemplo atualmente
mais conhecido desse tipo de arma é o “Taser”, cujo princípio de funcionamento foi
revisto após uma ocorrência em que um cidadão norte-americano – Rodney King –
foi espancado por policiais enquanto era submetido aos efeitos do Taser, em 03 de
março de 1991 (Alexander, 2005, p. 39). Se antes a arma usava os efeitos do
choque elétrico como uma forma de incomodar o oponente e forçá-lo a obedecer às
ordens dos policiais, depois desse fato, desenvolveu-se um sistema que usa as
chamadas “ondas T” para interromper a comunicação do cérebro com o resto do
corpo, causando a paralisia imediata da pessoa a ele submetida. Segundo
Alexander, “O Taser não é uma arma de submissão pela dor. Em vez disso,
emprega a tecnologia do descontrole eletromuscular. Isso significa que, quando
submetido ao choque, os músculos respondem de forma involuntária, fazendo com
que o atacante caia instantaneamente.” (2005, p. 39).
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2.2.3.2 Debilitantes

Baseiam-se principalmente na dor, no desconforto ou na inquietação, reduzindo a
capacidade combativa/operativa do oponente. Correspondem ao maior espectro das
armas disponíveis atualmente. Apesar de reduzir a capacidade da maioria das
pessoas, aquelas mais motivadas ou preparadas podem não sentir os efeitos da
forma como se espera. Ainda assim, essas armas têm sido extremamente úteis na
atuação dos organismos de segurança e feito a diferença quando há necessidade
de ação desses organismos, evitando, muitas vezes o emprego de força letal.

2.2.3.3 Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva

Usados para a proteção da vida dos agentes da lei, visam dar-lhes maior proteção,
e consequentemente, melhores condições para analisar as situações e tomar
decisões mais adequadas às situações com as quais se deparam, evitando erros
que possam colocar em risco a vida do próprio policial e de outras pessoas
envolvidas na ocorrência.

Os principais equipamentos de proteção usados no Brasil são:

Coletes balísticos, capacetes balísticos e anti-tumulto, escudos balístico e antitumulto, máscaras contra-gases, perneiras, luvas e balaclavas anti-chamas,
veículos blindados.
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Fotografia 21 – Colete balístico.

Fotografia 22 – Par de perneiras.

Desenho 11 – Demonstração de uso do
escudo balístico.

Fotografia 23 – Luvas e balaclava em
aramida (material anti-chamas).

Fotografia 24 – Máscara contra gases.

Fotografia 25 – Demonstração
utilização de veículo blindado.

de
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2.3

IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ARMAS NÃO-LETAIS

Nos títulos anteriores foram discutidos alguns conceitos necessários para facilitar o
estudo das técnicas e armas não-letais e foi apresentada a taxonomia dos
equipamentos não-letais. Nesse título serão feitas algumas considerações básicas
sobre a implantação de políticas de técnicas não-letais em organizações de
aplicação da lei.

2.3.1 Principais mitos acerca das armas não-letais

Inicialmente é importante desmistificar duas percepções incorretas que algumas
pessoas possuem a respeito do assunto:

2.3.1.1 Não-letal é sinônimo de indolor.

É necessário compreender que, como já tratado anteriormente, o conceito não-letal
não significa a inexistência de risco de óbito ou de lesões graves. Para se atingir
este conceito, ou seja, o cumprimento da missão sem letalidade ou lesões graves, é
necessário que se possua um treinamento constante e que o usuário do
equipamento utilize-o de forma adequada, conforme visto no Quadro Comparativo
dos Componentes do Conceito Não-Letal.

Por outro lado, mesmo quando o equipamento não-letal é usado corretamente,
obedecendo aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e
conveniência, não há garantia e nem exigência de que a pessoa contra a qual será
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usado determinado equipamento estará livre de sentir dor, desconforto ou mesmo de
sofrer uma lesão. O principal objetivo das armas não-letais é reduzir os efeitos sobre
o infrator, e não eliminá-los.

Assim, considerando a necessidade inadiável de cumprimento de determinada
missão, e considerando a necessidade real de uso da força para seu cumprimento, é
muito mais interessante para todos os envolvidos, a utilização de níveis de força
variados pelas forças de segurança, a fim de que os efeitos sejam os mais brandos
possíveis.

2.3.1.2 Não-letal é incapacitante

Para quebrar este mito lembrar das classificações dos equipamentos não-letais,
quanto ao emprego tático: incapacitantes, debilitantes e equipamentos de proteção.

O grupo maior na atualidade é o das armas debilitantes. O das armas incapacitantes
ainda é restrito, mas com grandes possibilidades de crescer no futuro. A grande
diferença é que as armas consideradas debilitantes se baseiam principalmente na
dor, no desconforto ou na inquietação. Com isso, nem sempre o efeito desejado é
alcançado. Podem ser consideradas debilitantes as munições de borracha, os
agentes químicos (inquietantes), o uso da força física e outros. Um exemplo de arma
debilitante são os gases lacrimogêneos. Apesar de serem excelentes dispersores de
multidões, têm como desvantagem o fato de não atingirem todos os indivíduos da
mesma forma. Segundo o Cel John B. Alexander (2005, p. 46), uma pesquisa
realizada na Califórnia concluiu que o OC, por exemplo, pode não afetar 15% da
população.

Já as armas incapacitantes são as que atuam diretamente no sistema nervoso,
causando reações involuntárias do organismo, e conseqüentemente, atingindo 100%
das pessoas expostas às mesmas. Assim, mesmo que haja dor ou desconforto no
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uso dessas armas, a pessoa exposta não tem opção entre continuar agindo ou
cessar a ação. Ela simplesmente pára, involuntariamente.

O exemplo mais conhecido de arma incapacitante é o TASER, cujos efeitos podem
ser vistos no filme “Queima de Arquivo”, com Arnold Schwarzenegger. O filme dá
uma noção exata dos efeitos da arma, e isso pode ser confirmado ao se assistir aos
inúmeros vídeos disponíveis na internet mostrando seu uso em testes com pessoas,
situações reais e até em animais.

No entanto, nem sempre foi assim. Uma das cenas mais exploradas por quem faz
coro contra as armas não-letais é a de um grupo de policiais tentando dominar um
cidadão chamado Rodney King, que mesmo submetido aos efeitos do Taser (uma
versão anterior) continuou se debatendo e foi espancado pelos policiais em via
pública.

Fotografia 26 – Cenas do espancamento sofrido por Rodney King, nos EUA.
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2.3.2 Decálogo de implantação do programa de armas não-letais

O segundo aspecto importante a ser considerado é o Decálogo do Sucesso na
Implantação do Programa de Armas Não-letais, uma seqüência de 10 (dez) etapas,
adaptada à nossa realidade, a partir da apresentação do Comandante Sid Heal, e do
Ten Cel Edurado Jany (2006), no 1º Seminário Internacional de Tecnologias Nãoletais, ocorrido em Brasília no mês de julho de 2006, visando aumentar as chances
de sucesso na implantação de uma política efetiva de técnicas não-letais em um
corpo de polícia.
1ª etapa. Recursos financeiros – A primeira análise que deve ser feita é em
relação ao investimento necessário para o sucesso do programa. Não basta crer que
a simples aquisição de alguns equipamentos será suficiente para a aplicação efetiva
de um programa de implantação de técnicas e equipamentos não-letais em uma
corporação. Os equipamentos não-letais são, via de regra, caros, quando
comparados às armas de fogo simples. No entanto, são extremamente mais baratos
se comparados com a possibilidade de perda de vidas – tanto de policiais, como de
infratores ou terceiros – e com as perdas em indenizações às vítimas e parentes de
vítimas de uso indevido de força por falha do Estado. Assim, é importante verificar
se a instituição que deseja implantar o programa possui recursos financeiros e
disponibilidade para investimento na aquisição dos equipamentos em quantidade
suficiente para atender à demanda, na manutenção desses equipamentos e no
treinamento constante dos agentes que utilizarão estes equipamentos.
2ª etapa. Doutrina – Posteriormente, cabe estabelecer qual o objetivo da
corporação ao adquirir o equipamento e adequar a doutrina operacional, tática e
estratégica da corporação para o uso desses equipamentos. Assim, o comando da
corporação deverá, após concluir pela possibilidade financeira de implantar o
programa, definir quais os grupos que irão utilizar o referido equipamento ou técnica,
em que situação e com quais objetivos os equipamentos deverão ser usados, bem
como a forma como esses equipamentos deverão ser usados, entre outros fatores.
Essas perguntas são importantes, pois vão auxiliar na escolha do equipamento a ser
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adquirido, evitando a aquisição de material sem utilidade para aquela atividade e
possibilitando a aquisição de equipamentos em quantidade suficiente para atender
às suas necessidades, sem desperdício da verba destinada ao programa,
possibilitando a redução de despesas e o melhor aproveitamento do material
adquirido. Também é importante para a definição dos procedimentos a serem
adotados quando da utilização dos equipamentos não-letais, para apuração de
possíveis infrações por parte dos policiais e de possíveis denúncias caluniosas de
uso indevido nos casos em que não houve excesso. Outro aspecto importante ao
estabelecer a doutrina, é a adoção de um modelo ou protocolo de uso progressivo
da força, pelo organismo policial, conforme já citado anteriormente.
3ª etapa. Aquisição – Após estabelecer a doutrina de emprego das armas e
técnicas não-letais, caberá aos gestores da corporação, definir quais equipamentos
precisam ser adquiridos, em que quantidade, e onde poderão ser adquiridos. É
importante buscar todas as informações sobre o produto e o fabricante, antes de
realizar a aquisição. Devem ser levados em consideração ao analisar o produto:
prazo de validade, aprovação do Ministério da Defesa, garantia oferecida pelo
fabricante,

confiabilidade

do

fabricante,

representante

ou

exportador,

compatibilidade com outros produtos (atentar para as diferenças de calibre entre
fabricantes). Além disso, é muito importante exigir, antes da aquisição, uma
demonstração do produto que está sendo apresentado, com a participação de
especialistas da área e de representantes da tropa que irá usar o produto. A grande
maioria dos fabricantes e representantes tem grande satisfação em demonstrar o
produto, mas não basta assistir à demonstração, é preciso sanar todas as dúvidas
de utilização do equipamento e verificar se realmente aquele produto atinge os
objetivos aos quais se propõe e atende à demanda da corporação. É importante
entender que cada equipamento tem sua importância, mas é idealizado e fabricado
para uma determinada finalidade. Assim, um equipamento desenvolvido para a
Tropa de Choque, por exemplo, não necessariamente irá atender com a mesma
eficiência uma equipe de policiamento a pé. Por fim, é importante destacar na
licitação que a empresa deverá fornecer uma ou duas unidades a mais do
equipamento a ser adquirido para serem usadas em testes. Essas unidades não
devem ser fornecidas separadamente, devem ser fornecidas no lote e escolhidas
aleatoriamente pelo militar encarregado do teste. Ou seja, na aquisição de coletes
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balísticos, por exemplo, deve ocorrer o teste anterior à aquisição, para saber se o
colete de determinado fabricante atende às especificações fornecidas pelo
fabricante. Após a licitação, na entrega dos coletes, a empresa ganhadora deverá
fornecer, por exemplo, 303 (trezentos e três) coletes, se a necessidade era de 300
(trezentos). Todos os coletes devem ser fornecidos juntos e dentre os 303, o militar
responsável por testar o equipamento recebido escolherá, aleatoriamente, 03 (três),
não consecutivos, a fim de realizar novo teste. Assim, quaisquer problemas de
fabricação serão detectados imediatamente, possibilitando a devolução do
equipamento de pronto para que sejam sanadas as falhas.
4ª etapa. Armas Letais – Conforme muito bem explicitado por Alexander (2003, p.
20) “As armas não-letais não são uma panacéia. Em conjunto com as armas letais,
proporcionam opções adicionais aos comandantes militares, sem restringir as
antigas. O mesmo é válido para as forças policiais.”. É preciso que se tenha
consciência de que o uso de técnicas e armas não-letais não visa suplantar ou
eliminar o uso da força letal. O principal objetivo do desenvolvimento dessas
técnicas e equipamentos é permitir ao agente encarregado de aplicação da lei ter
níveis de resposta adequados a cada situação que ele precise resolver. Também
visa fornecer-lhe níveis de reação adequados às agressões por ele sofridas. O uso
de equipamentos e técnicas não-letais não garante, por si só, que será
desnecessário o uso da força letal. Conforme já demonstrado no Capítulo I, o
primeiro nível de força é a presença física do policial, que pode ser suficiente para
atingir um objetivo pré-estabelecido, e que não se configura como uma técnica nãoletal. Assim, uma situação pode ser resolvida sem o uso dos artefatos e técnicas
mencionados no Título anterior (2.2). Da mesma forma, o último nível de força é o
uso da arma de fogo, e é possível que a atitude de um agressor não permita ao
policial resolver a situação usando apenas equipamentos ou técnicas não-letais,
forçando-o a fazer uso de força letal. É importante ter essa visão de que nem
sempre será possível substituir a força letal pelo uso de técnicas e equipamentos
não-letais.
5ª etapa. Treinamento – O Quadro Comparativo dos Componentes do Conceito
Não-Letal demonstra que saber usar um equipamento não-letal é primordial, e só é
possível conseguir tal conhecimento por meio de treinamentos teóricos e práticos.
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Ou seja, não basta adquirir o equipamento e entregar aos EAL, imaginando que,
num passe de mágica, tudo passará a ser diferente a partir daquele momento.
Também não adianta crer que algumas instruções teóricas sobre o equipamento ou
a nova técnica a ser empregada irão habilitar os agentes para usá-los. É necessário
que os EAL que irão usar o equipamento conheçam, usem e sintam os seus efeitos
durante instruções práticas. Ou seja, se forem adquiridos espargidores de agentes
químico lacrimogêneo para serem usados por um determinado segmento de uma
Guarda Municipal, é necessário que os agentes que receberão esse equipamento
conheçam o que irão passar a usar, manuseiam e aprendam a, efetivamente usá-lo
da forma correta, respeitando as especificações do fabricante, tais como distância
de segurança, modo de acionamento, etc e sintam efetivamente o efeito daquele
agente que irão portar. Suponha-se que esses espargidores sejam adquiridos e
entregues aos agentes. Ao chegar numa situação real, o agente sente a
necessidade de usar o gás lacrimogêneo e o faz. No entanto, ele nunca sentiu o
efeito do gás e, diante de uma situação prática, ele sinta os efeitos do gás com mais
intensidade que a pessoa que o está agredindo. Ao invés de ajudar a resolver
aquela situação de modo mais favorável, o equipamento não-letal acabou por
potencializar o risco do agente de segurança pública. Outro exemplo seria a
aquisição de coletes, que muitas das vezes, são adquiridos pelas corporações e
entregues sem treinamento, pois se acredita não haver necessidade de treinamento
para usar um equipamento tão simplório. Entretanto, existe uma série de
considerações a serem feitas para o uso correto do mesmo, a fim de se evitar
desgaste prematuro e redução de sua capacidade de proteção. Outro problema
grave que a falta de treinamento pode gerar é a falta de consciência de que os
equipamentos não-letais podem matar se usados incorretamente. Assim, ao
entregar um determinado equipamento a um EAL e informar ao mesmo que ele
recebeu um equipamento “não-letal”, caso ele não conheça o conceito não-letal e
não saiba usar o equipamento, provavelmente irá usá-lo de forma desmedida, por
acreditar que não há risco de ferir gravemente ou matar alguém. Com isso, o
programa de implantação do conceito não-letal nessa corporação acabaria sendo
prejudicado pelo uso incorreto do equipamento usado, causado por falta de
treinamento.
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6ª etapa. Mudança de mentalidade – No livro “Direitos Humanos: uma perspectiva
interdisciplinar e transversal” o autor Ten Cel Suamy, narra uma passagem
interessante no final do eixo 1 onde um instrutor de defesa pessoal ensinava aos
alunos técnicas com as quais poderiam imprimir violenta dor em seus oponentes,
sem deixar marcas que identificassem a violência sofrida. Esse exemplo é usado
pelos autores para falar do currículo oculto. Assim como é importante conhecer e
entender o currículo oculto nas academias de polícia, a fim evitar que todo o trabalho
de educação formal seja destruído pela disseminação e valorização de posturas
contrárias ao que é ensinado, deve haver uma preocupação das corporações no
sentido de mudar a mentalidade dos policiais antes de efetivamente colocar em uso
os equipamentos adquiridos. Ou seja, não basta estabelecer uma doutrina para uso
de armas não-letais e treinar os policiais nos aspectos técnicos de uso do referido
equipamento. É preciso trabalhar os aspectos legais e, principalmente, éticos do seu
uso. É necessário fortalecer no seio da corporação uma mentalidade de uso dessas
técnicas e equipamentos pautado na necessidade e na proporcionalidade, sem que
se tolerem utilizações voltadas para satisfação de necessidades pessoais ou de
sadismo. Também é importante que sejam banidas mentalidades de uso desses
meios para torturar criminosos ou suspeitos, seja com o objetivo de obter
informações, ou qualquer outro motivo. É importante que o policial tenha em mente
que existe todo um sistema de segurança pública que envolve os aparelhos policiais
e as Guardas Municipais, os diversos órgãos do Ministério Público, o Poder
Judiciário e ao sistema prisional. Dessa forma, cabe a cada órgão cumprir a missão
que lhe cabe, não devendo o policial achar que resolverá sozinho os problemas
nessa área. Por fim, é primordial o entendimento de que equipamentos não-letais
não são infalíveis, e que é necessário o seu uso correto para que o objetivo de
preservação da vida seja cumprido.
7ª etapa. Percepção pública – É necessário trabalhar junto à sociedade no sentido
de evitar expectativas equivocadas com relação à implantação do programa. As
pessoas que não conhecem o assunto costumam acreditar que o uso de
equipamentos

não-letais

permite

ao

policial

imobilizar

um

agressor,

independentemente de sua compleição física, do equipamento usado, da sua
quantidade ou mesmo da quantidade de agressores. De forma bem diferente, não
ocorre nenhuma mágica com o uso desses artefatos ou técnicas. Tudo é feito com
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tecnologia, e não com “varinhas de condão” ou “fadas madrinhas”. Assim, a
corporação precisa estar preparada para responder às indagações da sociedade e
do governo quando alguém vier a público mostrar lesões causadas por balas de
borracha ou mordidas de cães, ou aparecer lacrimejando em virtude do uso de
gases lacrimogêneos. A melhor opção é dizer a verdade desde o início. Discursos
politiqueiros e falsos não são mais aceitos pela opinião pública. É preciso deixar
claro que os equipamentos não-letais visam a preservação da vida e que uma ampla
rede de esforços está sendo montada pela corporação para o seu uso correto. Mas
é preciso também, deixar claro que o programa está sujeito a falhas, visto que nada
que é feito pelo ser humano é perfeito. Além disso, vale lembrar que quem irá aplicar
essas técnicas ou equipamentos serão policiais, selecionados entre membros
daquela sociedade e dotados das mesmas limitações que a própria sociedade.
Assim, caso ocorra alguma falha, desde que não seja tão grande que venha
realmente a comprometer o programa, será possível continuar com o mesmo e
permitir o amadurecimento desse conceito junto àquela sociedade. Nesse trabalho
junto à opinião pública é importantíssima a participação dos setores de comunicação
social da corporação e sua ligação com os meios de comunicação local. Isso por
que, quando não ocorre essa conscientização, mesmo que a implantação de um
programa de técnicas não-letais esteja acontecendo de forma adequada e
profissional, ao primeiro sinal de falha, decisões políticas pautadas no senso comum
acabam por extinguir o referido programa. Isso só ocorre por que as pessoas não
têm a noção de que, embora possa ocorrer uma ou outra situação de lesão grave ou
mesmo morte envolvendo equipamentos não-letais, existem centenas de outros
casos onde seu uso impediu ou impedirá a aplicação desnecessária de força letal,
ou seja, do uso de armas de fogo. Talvez falte a percepção de que falhas são
inerentes ao ser humano e que elas são evidentemente menos lesivas à sociedade
e menos graves quando se usa equipamentos não-letais, do que quando são usadas
armas de fogo.
8ª etapa. Não-letal não é só para Operações Especiais – Os organismos de
segurança pública no Brasil costumam adquirir equipamentos não-letais visando
exclusivamente suas tropas de operações especiais (Tropas de Choque, Grupos de
Ações Táticas ou Operações Especiais, etc.). No entanto, como já foi tratado, o uso
desses equipamentos e técnicas visam a preservação da vida e não devem se
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restringir a pequenos grupos. A legislação – tanto a internacional como a pátria –
são bem claras ao exigir das corporações policiais o uso progressivo da força. Essas
normas não especificam que o uso progressivo da força deva ser uma obrigação
somente de um grupo ou de uma equipe, mas de todo o organismo policial. Os
PBUFAF, como visto acima, exigem o desenvolvimento de um leque tão amplo
quanto possível de alternativas de uso da força e o treinamento do pessoal que irá
utilizá-lo aos Governos e organismos de aplicação da lei. Assim, embora seja
primordial, principalmente nos dias de hoje, o uso desses equipamentos pelo
pessoal de tropas de operações especiais, não basta somente essas equipes terem
esses equipamentos se o primeiro agente encarregado de aplicação da lei que
chega aos locais de ocorrência só tem como alternativas de uso da força a
verbalização e a arma de fogo. É necessário que os organismos de aplicação da lei
efetivamente passem a demonstrar, de maneira prática, sua preocupação com a
preservação da vida humana, tanto de seus componentes quanto da população que
têm por missão defender. Não basta exigir dos policiais o estudo de disciplinas como
Direitos Humanos nos bancos de Academias. Conhecer a teoria é muito importante,
até mesmo para que se efetive a mudança de mentalidade por parte dos executores.
No entanto, esta teoria não pode estar dissociada da prática, e o investimento na
aquisição de equipamentos e no treinamento dos policiais para seu uso correto independente do setor onde servem - talvez seja o passo mais importante na
ratificação dessa preocupação com a vida humana.
9ª etapa. Sobrecarga – Da mesma forma que as armas e equipamentos não-letais
não objetivam substituir o uso da força letal, mas evitar seu uso desnecessário, os
equipamentos não-letais são concebidos e produzidos para finalidades distintas.
Assim, equipar um agente encarregado de aplicação da lei ou uma equipe com
apenas um tipo de equipamento não-letal é prepará-lo para evitar o uso da arma de
fogo em algumas situações, apenas. Dessa forma, o ideal é que, sempre que
possível, as frações empregadas do exercício de aplicação da lei tenham à sua
disposição um leque tão amplo quanto possível de equipamentos e técnicas nãoletais. Também é importante que, sendo necessário, sejam usados dois ou mais
efeitos simultaneamente. Assim, causa-se no agressor um efeito mais forte de
inquietação e desconforto, aumentando as chances de sucesso. Isso não significa
que o EAL deve andar com um monte de equipamentos pendurados, como se fosse
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o RoboCop ou um animal de carga. A idéia é que se use dois ou mais “efeitos”, e
não equipamentos, necessariamente. Como exemplo, pode-se citar o uso, por um
policial de equipamentos e técnicas, simultaneamente. Assim, o uso de
equipamentos de proteção individual, além da proteção que fornecem, tem um
considerável impacto psicológico, que, aliado ao uso de armas não-letais e técnicas
seguras de abordagem pode possibilitar uma sobrecarga suficiente.
10ª etapa. Avaliação e ajustes – Sabe-se que todo planejamento deve ser flexível,
e a implantação de um programa de armas e técnicas não-letais não pode ser
diferente. Mesmo seguindo todos os passos até agora listados, é preciso que haja
um acompanhamento constante, a fim de verificar como a corporação e a
comunidade estão reagindo a essa nova mentalidade de atuação. Além disso, o
desenvolvimento de novos e mais eficazes equipamentos é constante, o que
acarreta a necessidade de acompanhamento, também, do que ocorre no restante do
mundo. Com isso, o ideal é que cada órgão responsável pela segurança pública, em
nível estadual, municipal, ou mesmo federal tenha um colegiado multidisciplinar
responsável por acompanhar os resultados do programa. Esse acompanhamento
deve ocorrer por meio de acompanhamento de notícias veiculadas nos meios oficiais
de comunicação, pesquisas junto ao encarregados de aplicação da lei e análise de
relatórios de emprego dos equipamentos, etc. Esses relatórios, em alguns casos,
deverão ser criados, ainda na fase de estabelecimento de doutrina de emprego, já
que uma das orientações dos PBUFAF é a comunicação, por meio de relatório do
encarregado de aplicação da lei que fez uso da força ou arma de fogo, aos seus
superiores. Os principais objetivos do acompanhamento dos resultados do programa
são a avaliação das questões éticas ligadas à utilização da força e de armas de fogo
e a atualização constante das técnicas e equipamentos usados pelos organismos de
aplicação da lei. Esses procedimentos facilitam a correção de rumos na aquisição de
equipamentos e modificação dos treinamentos. Como exemplos de preocupação
com o caráter científico desse conceito, podem-se citar a criação do Comitê Nacional
de Pesquisas para o Desenvolvimento de Tecnologias Não-letais e da Diretoria
Conjunta de Armas Não-letais, nos Estados Unidos da América, esta última
composta por representantes do Exército Americano, Corpo de Fuzileiros Navais,
Marinha Americana, Força Aérea Americana, Guarda Costeira, Comando de
Operações Especiais e Instituto Nacional de Justiça.
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3

ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS

Após tratar do uso da força pela polícia, situar a sua importância no contexto
nacional, em especial na legislação e nas políticas de segurança pública, e explicar
o que são as técnicas não-letais de ação policial, o presente estudo buscará, no
terceiro capítulo, analisar os efeitos da implantação de armas não-letais em alguns
departamentos de polícia dos Estados Unidos da América (EUA).

Pretende-se

também sopesar como está o preparo da polícia brasileira para usar tais meios.

Com relação à redução da letalidade na ação policial, vinculada à implantação de
armas não-letais, os 03 (três) primeiros tópicos examinam dados colhidos junto a
organismos dos EUA e no Canadá, uma vez que não foi possível encontrar estudos
a respeito do assunto que abordassem a realidade nacional. Esses dados são
relacionados à redução de lesões em suspeitos (tópico 3.1), redução de denúncias
contra policiais (tópico 3.2) e redução de policiais feridos (tópico 3.3) ocorridas após
a implantação de armas não-letais, como o espargidor de pimenta e o Taser.

O quarto tópico buscou informações que vinculam o uso do colete à queda no
quantitativo de mortes de policiais durante o serviço. Também neste tópico foram
usados dados colhidos nos EUA, pela falta de informações a esse respeito no
Brasil.

Concluindo o capítulo foram observados, no quinto tópico, dados de um questionário
aplicado a policiais lotados no Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia
Militar do Espírito Santo (PMES), com diversas perguntas acerca do uso da força e
de técnicas não-letais. Essa unidade policial foi escolhida por ser a que trabalha há
mais tempo com diversos equipamentos não-letais, e por ter uma história com
diversas missões cumpridas, em situações extremamente adversas, sem ter tido, ao
longo de 23 (vinte e três) anos de existência, nenhuma tragédia provocada por
excesso de uso da força ou por mau uso de equipamento.
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3.1

REDUÇÃO NAS LESÕES EM SUSPEITOS E DETIDOS

Este tópico pretende analisar os dados relativos à redução efetiva do uso da força
física e da arma de fogo pelos policiais nos locais onde foi inserido algum meio
alternativo ao seu uso.

3.1.1 Adoção do Espargidor de Pimenta na Carolina do Norte

O primeiro gráfico que será utilizado diz respeito ao número de suspeitos lesionados
por policiais do Departamento de Polícia de Charlotte. O gráfico analisa dados
colhidos entre janeiro de 1991 e janeiro de 1998. O espargidor de agente pimenta
foi inserido ao longo de 1994 até estar disseminado no departamento, em janeiro de
1995.

Percebe-se 02 (dois) picos, com 25 (vinte e cinco) registros de suspeitos lesionados
no período anterior à introdução do agente, sendo um no 2º semestre de 1993 e
outro no 1º semestre de 1994. Também é perceptível que houve, em 05 (cinco)
períodos diferentes, o registro de 23 (vinte e três) lesões em suspeitos, sendo 03
(três) ao longo do 2º semestre de 1991, 01 (um) no final de 1992, e outro em
meados de 1994.

Após a introdução do OC, o mês com maior quantidade de suspeitos lesionados
teve 22 (vinte e dois), no 2º semestre de 1995, seguido de 01 (um) mês, no 1º
semestre de 1996, com 21 (vinte e um) registros. Além disso, o mês com menor
quantidade de registros, no 2º semestre de 1996, teve 06 (seis) casos, contra 07
(sete) registros no mês com menor número de lesões, no período que antecedeu a
introdução. Apesar da pequena diferença no número mínimo, para os períodos
anterior e posterior à introdução do OC, é perceptível que, no período anterior o mês
com menor número de registros foi um caso isolado, notadamente destacado no
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gráfico, enquanto no período posterior houve outros 05 (cinco) meses em que houve
menos de 10 (dez) registros.

O estudo conclui que houve uma clara interrupção na tendência de predominância
dos números altos de lesão coincidente com a introdução do espargidor de OC.

Gráfico 1 – Quantidade de lesões em suspeitos entre 1991 e 1998. (Departamento de
Polícia de Charlotte).

O gráfico a seguir traz os dados acerca das lesões em suspeitos por policiais do
Departamento de Polícia de Wiston Salem. O gráfico analisa um lapso temporal
entre janeiro de 1990 e janeiro de 1998, sendo que a introdução do espargidor de
OC ocorreu no 1º semestre de 1993.

Observa-se que o mês com maior quantidade de lesões em suspeitos foi no 1º
semestre de 1990, com 15 (quinze) registros. Além desse mês, os outros 05 (cinco)
meses em que houve mais de 10 (dez) registros foram no período anterior à
implementação do agente, sendo 01 (um) mês com 14 (catorze) registros e outro
com 13 (treze), ambos no 2º semestre de 1990. Houve também 01 (um) mês com
12 (doze) registros no início de 1993 e 02 (dois) meses com 11 (onze) suspeitos
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lesionados, em meados de 1991. Além disso, só houve três períodos onde o
número de suspeitos foi inferior a 03 (três), sendo 02 (dois) meses com dois
lesionados e outro onde não houve registros, todos em 1992.

No período posterior à introdução do OC, não houve nenhum mês em que o número
de suspeitos lesionados por agentes da lei chegasse a 10 (dez), e somente em 02
(dois) períodos houve 09 (nove) suspeitos feridos, sendo um no 2º semestre de
1993 e outro em meados de 1995. Também é perceptível, por meio da análise do
gráfico, que houve 02 (dois) meses, no 2º semestre de 1993, e 01 (um) período no
1º semestre de 1996 em que não houve registros de suspeitos lesionados. Além
disso, outros 11 (onze) períodos tiveram até 02 (dois) casos de lesões em
suspeitos, totalizando 14 (catorze) meses em que o número foi tão baixo,
notadamente superior aos 03 (três) períodos já citados, equivalentes, no período
anterior à implantação do agente.

Gráfico 2 – Quantidade de lesões em suspeitos entre 1990 e 1997. (Departamento de
Polícia de Winston-Salem).
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3.1.2 Adoção do Taser em Diversos Departamentos de Polícia

O Sgt Brian A. Bruce, em relatório preparado em 05 de julho de 2005, ao Chefe de
Polícia James G. Jackson acerca dos resultados estatísticos do primeiro semestre
após a implantação do Taser no Departamento de Polícia de Columbus, afirma que
houve redução de 24,1% (vinte e quatro vírgula um por cento) nas lesões nas
pessoas detidas pelos policiais do departamento, além de redução de 36,8% (trinta
e seis vírgula oito por cento) no uso de agentes químicos, 32,2% (trinta e dois
vírgula dois por cento) no uso de força física e de 20,7% (vinte vírgula sete por
cento) no uso de armas de impacto por policiais nesse período, em relação ao
anterior. O relatório também afirma que em 14 (catorze) ocorrências onde
provavelmente haveria o uso justificado da força letal, o Taser foi usado de forma
segura, tendo um policial no local do fato, com arma de fogo para o caso de ser
necessário usá-la.

Um outro relatório, preparado por Michael R. Knetzger & Lisa A. Knetzger, a
respeito do uso do Taser pelo Departamento de Polícia de Green Bay, inserido em
junho de 2004. Os autores narram que, de um total de 86 (oitenta e seis) utilizações
do Taser, apenas em 02 (dois) casos houve algum tipo de lesão nos suspeitos,
como as causadas por quedas, ou seja, em menos de 2% (dois por cento) dos
casos os suspeitos foram lesionados. Segundo o relatório, em um dos casos, um
homem estava com duas facas na garganta ameaçando se matar, e quando o Taser
foi usado ele bateu a cabeça em uma pedra. Após socorrido, foi constatado que não
havia traumatismo craniano. No outro caso, a pessoa exposta ao Taser reclamou de
dores e foi levado para o hospital, mas não havia nenhum problema de saúde e ele
foi levado para a prisão.

Relatório do Departamento de Polícia de Phoenix, elaborado pelo Sgt Randy Force,
revela que, após a ampliação na implantação do Taser para todo o departamento de
polícia, em março de 2003, concomitante com o aumento no uso da arma, houve
uma queda de 54% (cinqüenta e quatro por cento), de 28 (vinte e oito) para 13
(treze) no número de policiais envolvidos em trocas de tiros e de 31% (trinta e um
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por cento) no número de tiroteios fatais, de 13 (treze) para 09 (nove). Ele expõe
ainda que é o menor número de trocas de tiros na cidade desde 1990.

O último relatório a respeito do Taser a ser analisado é do Departamento de Polícia
de Toronto, no Canadá, referente ao ano de 2006, e foi subscrito por William Blair,
que é o Chefe de Polícia. Segundo Blair, o seu departamento adquiriu 22 (vinte e
duas) armas Taser M26 e 66 (sessenta e seis) armas X26, no 1º trimestre de 2006.
Houve 156 (cento e cinqüenta e seis) utilizações do Taser, sem nenhum registro de
morte ou de lesão causada pelo seu uso.
Além dos relatórios disponíveis o site traz ainda alguns dados já compilados a
respeito da redução de lesões em suspeitos em outros departamentos, conforme se
percebe abaixo:

Departamento de Polícia

B

Cincinnati

35%

Austin

82%

Cape Coral

68%

Topeka

41%

Fonte: Site http://www.taser.com/Pages/le_overview.aspx

3.2

REDUÇÃO DAS DENÚNCIAS CONTRA POLICIAIS

Neste tópico, analisa-se a redução de denúncias contra os policiais nos locais onde
foi disponibilizado para eles algum meio alternativo ao seu uso.
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3.2.1 Adoção do Espargidor de Pimenta na Patrulha Rodoviária
Estadual

O primeiro gráfico a ser analisado, com respeito às denúncias de uso excessivo de
força pelos policiais será com relação à Patrulha Rodoviária Estadual da Carolina do
Norte.

O período analisado inicia em 1975 e vai até 1998, com a introdução do spray de
OC em janeiro de 1993. Nesse período foram registradas 94 (noventa e quatro)
queixas de uso excessivo da força por policiais.

Percebe-se que o número de queixas mantém-se relativamente estável até 1987,
quando começa a ter crescimento mais significativo, tendo o pico de denúncias sido
atingido em 1992, ano imediatamente anterior à introdução do espargidor de
pimenta. Após a inserção do agente, não só foi detido o aumento na quantidade de
denúncias, mas houve um declínio acentuado, sendo que os índices voltaram a ser
semelhantes aos existentes no período anterior ao início do aumento.

Gráfico 3 - Quantidade de denúncias contra policiais, de uso excessivo da força entre
1975 e 1997. (Patrulha Rodoviária Estadual).
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3.2.2 Adoção do Taser no Departamento de Polícia de Columbus

No relatório do Departamento de Polícia de Columbus, citado no item 3.2.2, o Sgt
Brian também afirma que houve uma redução de 25,3% (vinte e cinco vírgula três
por cento) nas reclamações de cidadãos acerca do uso excessivo de força pelos
policiais.

O site da Taser International cita ainda que houve redução nas denúncias contra
uso excessivo de força em outros dois departamentos de polícia:


Cincinnati, com redução de 50% (cinqüenta por cento); e



Austin, com redução de 32% (trinta e dois por cento).

3.3

REDUÇÃO NO NÚMERO DE POLICIAIS FERIDOS

Pretende-se, adiante, verificar a relação entre a inserção de equipamentos nãoletais e a redução no número de policiais lesionados ou mortos em serviço. Cabe
lembrar que a redução do número de policiais lesionados pode ocorrer em virtude
da quantidade de agressões sofridas, que acompanha, geralmente, a implantação
de um equipamento não-letal de contenção (Taser, espargidor de agente químico,
bastão, entre outros), ou em virtude da redução na capacidade que as agressões
passam a ter de causar lesões, o que tende a ocorrer quando da adoção e efetivo
uso de equipamentos de proteção individual ou coletiva, tais como coletes balísticos
ou viaturas blindadas. O tópico 3.4 irá tratar das diferenças entre as situações onde
os policiais usam coletes balísticos e aquelas nas quais esses equipamentos não
são usados.
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3.3.1 Adoção do Espargidor de Pimenta na Carolina do Norte

Os primeiros 03 (três) gráficos foram extraídos do relatório “The effectiveness and
safety of pepper spray”. O primeiro traz dados acerca do Departamento de Polícia
de Charlote e abrange um lapso temporal que inicia em janeiro de 1991 e termina
em janeiro de 1998. O espargidor de agente pimenta foi inserido ao longo de 1994
até estar disseminado no departamento, em janeiro de 1995.

Percebe-se no gráfico que os períodos com maior número de policiais agredidos foi
em meados de 1991, onde houve 19 (dezenove) casos registrados em um mês e 18
(dezoito) casos logo em seguida. Um outro pico de agressões pode ser percebido
em meados de 1992, com 17 (dezessete) agressões registradas. Ao contrário, o
período com menor número de policiais agredidos foi o 1º semestre de 1997, onde
se percebe 03 (três) meses onde ocorreu apenas 01 (uma) agressão.

O estudo afirma ter havido uma queda no número de agressões a policiais, e que
essa queda foi coincidente com a implementação do espargidor de pimenta, mas
que não há como confirmar se existe associação entre esses fatos.

Gráfico 4 - Quantidade de policiais feridos em ação entre 1991 e 1997.
(Departamento de Polícia de Charlotte).

96

A mesma análise em relação ao município de Winstom Salem usa um lapso
temporal que vai de janeiro de 1990 e janeiro 1998, sendo que a implementação do
espargidor de pimenta ocorreu em abril de 1993.

Percebe-se que, antes da implementação do espargidor, o recorde de agressões
contra policiais ocorreu em agosto de 1991, com 12 (doze) registros, sendo que
houve 03 (três) situações em que foram registradas 10 (dez) agressões, sendo duas
entre o final do ano de 1990 e o início de 1991 e uma em dezembro de 1992.
Também houve um mês onde não ocorreu nenhuma agressão, no 1º semestre de
1992.

Após a implantação do espargidor, percebe-se um declínio, de 08 (oito) para 03
(três) agressões, seguido de alta e uma posterior estabilidade relativa. Percebe-se
também, após a implantação do OC, que houve 03 (três) meses em que o número
de agressões chegou a 09 (nove), mas em nenhum caso atingiu o pico de 12 (doze)
que fora alcançado no período anterior. Além disso, em 08 (oito) ocasiões o número
de agressões ficou em 01 (uma) no mês, e em 02 (dois) meses, nenhum policial foi
agredido.

Embora este gráfico seja ainda menos estável que o anterior, é visível que houve
uma redução significativa na quantidade de agressões sofridas por policiais após a
inserção do agente pimenta, embora não distribuída uniformemente no tempo. No
entanto, o estudo também não confirma a relação entre a inserção do espargidor de
pimenta e a redução de agressões contra policiais.
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Gráfico 5 – Quantidade de policiais feridos em ação entre 1990 e 1997.
(Departamento de Polícia de Winston-Salem).

O terceiro gráfico que compara a quantidade de agressões sofridas por agentes da
lei em períodos anteriores e posteriores à implantação do espargidor de agente
pimenta o faz em relação à Patrulha Rodoviária Estadual. Analisa o período de
janeiro de 1988 a janeiro de 1997, tendo a implantação do agente químico ocorrido
em janeiro de 1993. Segundo o estudo, ao longo desse período houve registro de
agressões por 653 (seiscentos e cinqüenta e três) patrulheiros.

Percebe-se que, ao longo de 1989, houve 03 (três) picos em que houve 15 (quinze)
agressões, seguidos de 02 (duas) situações onde houve 12 (doze) casos
registrados, sendo uma em 1990 e outra em 1991. Houve ainda, em 1991, um mês
que atingiu 11 (onze) registros e em 1992, outro pico de 11 (onze) agressões. Podese observar ainda, que no período anterior ao uso do espargidor, houve 03 (três)
meses em que o número de registros foi 03 (três) e nos 02 (dois) meses em que
houve menor quantidade de registros, ocorreram 02 (duas) agressões.

Após a implementação do OC, o mês em que houve maior quantidade de agressões
contra policiais foram registrados 11 (onze) casos, exatamente em janeiro de 1993,
quando ocorreu a adoção do agente não-letal. Posteriormente a isso, em 04 (quatro)
ocasiões distintas – entre meados de 1995 e meados de 1996 – não foi registrada
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nenhuma agressão; em 08 (oito) meses diferentes – espalhados ao longo de todo o
período posterior ao uso do OC – apenas 01 (um) agente foi agredido e em 04
(quatro) situações – entre meados de 1994 e meados de 1995 – foram registradas
02 (duas) agressões. Além disso, o único mês em que houve mais de 08 (oito)
registros, foram agredidos 10 (dez) policiais.

O estudo aponta que houve no ano de 1992, 87 (oitenta e sete) policiais agredidos
contra 58 (cinqüenta e oito) em 1993, com um declínio de 33% (trinta e três por
cento) de um ano para o outro. Neste caso, o estudo aponta a implantação do spray
de pimenta como o marco de uma redução significativa no número de agressões a
policiais na Patrulha Rodoviária Estadual da Carolina do Norte.

Gráfico 6 - Quantidade de policiais feridos em ação entre 1988 e 1996. (Patrulha
Rodoviária Estadual da Carolina do Norte).

99

3.3.2 Adoção do Taser em Diversos Departamentos de Polícia

Os dados fornecidos pelo Departamento de Polícia de Columbus são de que o uso
do Taser reduziu as lesões em policiais, nos confrontos físicos com sujeitos
resistentes ou agressivos em 23,4% (vinte e três vírgula quatro por cento).

O relatório do Sgt Randy Force, de Phoenix, revela também que o número de
agressões físicas contra policiais (excluídas as agressões com armas de fogo e
armas brancas) tiveram queda considerável: de 731 (setecentos e trinta e uma) para
677 (seiscentos e setenta e sete), após a implantação da arma.

Outros dados disponíveis no site da Taser International, embora não constem de
nenhum relatório oficial, apontam os seguintes resultados acerca da redução de
agressões a policiais:

Departamento de Polícia

Índice de redução nas agressões a policiais

Cincinnati

56%

Austin

50%

Orange County Sheriff

80%

Columbus

23%

Cape Coral

93%

Topeka

46%

Western Austrália

40%

Fonte: Site http://www.taser.com/Pages/le_overview.aspx
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3.4

O USO DE COLETES BALÍSTICOS E A REDUÇÃO NA MORTE
DE POLICIAIS

Conforme já visto no item 2.2.3.3, que tratou dos equipamentos de proteção
individual e coletiva, o colete balístico é considerado um equipamento não-letal por
ter o objetivo de reduzir as mortes de policiais em serviço, mas também de
proporcionar aos policiais maior segurança, contribuindo para que os mesmos
possam tomar decisões críticas no teatro de operações, aumentando as
possibilidades de acertos nessas decisões, e reduzindo, conseqüentemente, a
vitimização desnecessária de pessoas. Assim, este item se predispõe a analisar
vários gráficos oriundos do “Guia de seleção e aplicação do colete balístico para
policiais – Guia NIJ 100 01”, publicado em novembro de 2001 e traduzido para o
português pela Taurus Blindagens S.A., em 2005. Este guia traz informações acerca
da escolha do nível de colete adequado à força policial, dos cuidados a serem
tomados para conservação do material, das normas NIJ para classificação de
coletes balísticos, e da substituição dos coletes, além de trazer dados estatísticos
de estudos elaborados sobre os efeitos do uso do colete na atividade policial.

O primeiro gráfico que será analisado mostra a quantidade de homicídios de
policiais por ano, nos Estados Unidos da América. Percebe-se que, usando os
dados disponíveis entre 1964 e 1973, o NIJ estabeleceu um gráfico de “tendências
de homicídios”, que conforme pode ser claramente visto, é uma linha ascendente,
que vai de aproximadamente 40 (quarenta) mortos em 1964 até quase 140 (cento e
quarenta) em 1973, e que, se mantivesse o ritmo de crescimento, chegaria a quase
180 (cento e oitenta) no ano de 1978.

Curiosamente, a taxa de homicídios de policiais começa a cair em 1973,
contrariando o gráfico de “tendências de homicídios”, e no ano 2000 volta a ser de,
aproximadamente, 40 (quarenta) policiais mortos. Um dado importante para a
análise é que o ano de 1973 foi quando teve início o programa de coletes balísticos
naquele país. Além disso, o dia 17 de maio de 1973 foi o dia em que a Associação
Internacional dos Chefes de Polícia (International Association of Chiefs of Police -
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IACP) e o “Clube de Sobreviventes Kevlar DuPont (DuPont Kevlar Survivors Club)”
registraram o atentado contra o policial Ron Jagielski como o primeiro caso de
salvamento da vida de um policial como resultado do uso de colete balístico, em
Detroit, Michigan.

Gráfico 7 – Quantidade de policiais mortos em ação nos EUA entre 1964 e 2000. (FBI
Uniform Crime Reports).

O gráfico seguinte exibe o quantitativo de policiais mortos criminosamente no
período de 1990 a 1999. É clara a predominância do uso de armas de mão (ou
armas de porte) nesse tipo de crime, com 71% (setenta e um por cento) dos casos,
sendo que os rifles foram usados em apenas 17% (dezessete por cento) das
situações.

Gráfico 8 – Quantidade de policiais mortos em ação nos EUA em 1999, por tipo de
agressão sofrida. (FBI Uniform Crime Reports).
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O gráfico abaixo compara o número de policiais assassinados, o número de policiais
vítimas de armas de mão e o quantitativo de policiais mortos com a própria arma de
fogo. Percebe-se que no período que vai de 1985 a 1989, a média de policiais
mortos, por ano, com sua própria arma de serviço foi de 12,2% (doze vírgula 2 por
cento), em contraposição à média de 5,2% (cinco vírgula dois por cento) do período
que vai de 1990 a 1999. Segundo o guia, em nenhum desses casos houve registro
de que o disparo que causou o ferimento fatal tenha perfurado o colete do policial. O
guia atribui esse declínio à maior conscientização dos policiais acerca da
importância do uso do colete, com conseqüente aumento desse uso, à
intensificação das instruções sobre segurança e retenção de armamento para os
policiais e ao desenvolvimento de coldres que possuem segurança anti-desarme.

Gráfico 9 – Gráfico comparativo entre o número de policiais mortos, número de
policiais mortos por arma de fogo e número de policiais mortos com a própria arma
de fogo, entre 1985 e 1999. (FBI Uniform Crime Reports).
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Os dois últimos gráficos analisados demonstram a importância de que os coletes a
serem adquiridos pelos corpos policiais acompanhem a dinâmica do trabalho
policial, protegendo os agentes tanto de possíveis agressões com armas de fogo do
calibre daquelas que são normalmente apreendidas naquele espaço geográfico,
como de eventuais disparos feitos com sua própria arma de fogo.

Os dois últimos gráficos são importantes para confirmar algo que já vem sendo
apresentado neste trabalho, que é a importância do treinamento adequado dos
policiais, uma vez que só o fornecimento de um equipamento não é suficiente para
reduzir o número de mortes, nem de policiais e nem de civis.

O primeiro gráfico apresenta o número total de policiais que foram mortos, entre
1990 e 1999, mesmo usando o colete balístico. Percebe-se que 55,2% (cinqüenta e
cinco vírgula dois por cento) receberam disparos na cabeça, região não protegida
pelo colete, e 34,8% (trinta e quatro vírgula oito por cento) morreram em razão de
ferimentos de espingarda no torso superior. Esses dados mostram que, mesmo
usando o colete, é preciso que o policial receba treinamento tático, e tenha como
hábito o uso de cobertas e abrigos para proteção de seu corpo, tais como postes,
paredes e outros. Também é preciso que as instruções acerca de abordagem
policial destaquem a necessidade de se evitar os chamados “cones da morte”, que
são as regiões onde o policial fica em destaque em relação aos demais pontos do
ambiente, como janelas e portas abertas, e onde pode vir a ser mais facilmente
alvejado por ameaças vindas dos ambientes ainda não verificados quanto à
segurança. O próprio caso do policial Ron Jagielski, já citado nesse item é exemplo
disso. Segundo o guia, o policial foi alvejado por um projétil de calibre .38 (trinta e
oito) que perfurou a porta da frente do prédio onde ele se preparava para entrar.
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Gráfico 10 – Quantidade de policiais mortos em ação nos EUA entre 1990 e 1999,
usando o colete balístico, por motivo da morte. (FBI Uniform Crime Reports).

O segundo gráfico analisa os 101 (cento e um) ferimentos de espingarda no torso
superior, apontados no gráfico anterior, e os classifica de acordo com o local onde o
disparo atingiu o policial. Verifica-se que 40 (quarenta) disparos passaram entre os
painéis do colete ou através das aberturas de braço e atingiram o torso superior, o
que equivale a 39,6% (trinta e nove vírgula seis por cento) dos casos. Em outros
33,7% (trinta e três vírgula sete por cento), ou seja, 34 (trinta e quatro) casos, os
disparos atingiram o policial acima do painel do colete. O guia orienta que esses
números poderiam ser reduzidos se os coletes provessem “[...] total proteção frontal,
lateral e posterior com a porção envoltória indo da parte frontal à posterior.” (2005,
p. 43) e que o caimento também precisa ser adequado para garantir proteção
adequada. Afirma também que o ideal seria que os policiais fossem medidos
individualmente para a aquisição do colete e que coletes com caimento inadequado
devem ser levados ao “[...] supervisor para ação corretiva.” (2005, p. 44).
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Gráfico 11 - Quantidade de policiais mortos em ação nos EUA entre 1990 e 1999,
atingidos por disparo de espingarda no torso superior, divididos pelo modo como o
disparo não foi parado pelo colete. (FBI Uniform Crime Reports).

O guia trás ainda uma observação sobre os 19,8 % (dezenove vírgula oito por
cento) em que o colete foi perfurado:

Vinte dos 101 oficiais mortos por ferimentos de espingarda no torso
superior morreram como resultado dos tiros penetrando o colete. Destes
20 incidentes, todos foram relatados como resultado de tiros de rifle, para
o qual a couraça não estava designada a proteger contra. É importante
observar que nenhum ferimento fatal documentado alguma vez,
resultou de um tiro de munição penetrando o colete que o NIJ havia
aprovado como proteção contra aquele nível de ameaça. (2005, p. 44)

Apreende-se com a análise dos gráficos acerca do assunto que, apesar de não ter
reduzido a zero o número de policiais mortos, o colete balístico tem contribuído para
que grande parte deles volte para casa no fim do turno de serviço. Esse número
chegou a 3000 (três mil) policiais no ano de 2005, com o reconhecimento, pelo
DuPont Kevlar Survivors Club, de que o policial Corey B. Grogan foi salvo por usar o
colete balístico durante uma operação de mandado de busca, no dia 08 de outubro..
A compreensão da eficiência efetiva do colete para a proteção à vida dos policiais
tem levado os departamentos de polícia a incentivar seu uso, sendo que alguns
tornaram obrigatório o uso de coletes.
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Ao longo do tempo, diversos estudos tentaram traduzir essas conclusões em
números, mas sem sucesso. Na década de 90, um estudo do FBI, aproveitando
uma metodologia conhecida como projeto de controle de casos e usada nas
décadas de 50 e 80 para pesquisas médicas e de saúde pública, conseguiu
quantificar a eficiência do colete balístico. Foram analisados 02 (dois) grupos de 25
(vinte e cinco) policiais que sofreram agressão armada, escolhidos aleatoriamente:
um grupo de policiais que veio a óbito e outro que sobreviveu.

POLICIAIS

Mortos

Vivos

Total

Sem colete

21

07

28

Com colete

04

18

22

Total

25

25

50

Nota-se que, do grupo de policiais mortos, 04 (quatro) usavam colete e os outros 21
(vinte e um) estavam sem colete, e do grupo de sobreviventes, 18 (dezoito) usavam
coletes, enquanto os outros 07 (sete) não usavam. Dessa forma, foram divididos os
números de policiais mortos, pelos números de policiais vivos, obtendo os seguintes
resultados para os índices de probabilidade de fatalidade para os policiais que
usavam o colete e para os policiais que não usavam o colete:

Policiais que usavam o colete: 21/7 = 3

Policiais que não usavam o colete: 4/18 = 0,22

Posteriormente, para calcular o risco relativo de fatalidade entre os policiais que não
usam colete e os que usam, dividiram o índice de probabilidade de fatalidade de
policiais que não usam colete (PMn) pelo índice de probabilidade de fatalidade de
policiais que usam colete (PMu), da seguinte forma:

PMn / PMu = 3/0,22 = 13,5
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Aplicando-se as propriedades das operações matemáticas, é obtida a seguinte
fórmula, que trará o mesmo resultado:
Ψ = (21 * 18) / (7 * 4) = 13,5

Esse resultado possibilitou comprovar, segundo o estudo do FBI, que o risco de
fatalidade entre os policiais que sofreram agressão com arma de fogo que estavam
sem o colete balístico é 13,5 (treze vírgula cinco) vezes maior que entre os que
usavam o equipamento, uma vez que o risco é relativo e não sofre influência do
tamanho da amostragem.

3.5

RESULTADOS DA PESQUISA DE OPINIÃO

Conforme já exposto, a última parte desse estudo busca verificar junto aos militares
do BME/PMES, a opinião dos mesmos em relação a algumas situações que darão
uma visão mais ampla sobre como eles vêem o uso de técnicas não-letais e sua
relação com a redução da letalidade na ação policial. Também proporcionará
observar o quanto as ações e operações desencadeadas pela se pautam em
condutas éticas e o quanto isso se aproxima ou se afasta da visão da maioria dos
brasileiros.

Considera-se como data de fundação do BME o dia 03 de setembro de 1986,
quando foi criada a Companhia de Polícia de Choque do 1º BPM – por meio do
Decreto 2.335-N – tendo aquele grupo evoluído e se emancipado até o nível de
Batalhão. Completou no dia 03 de setembro de 2008, 22 anos, sendo que até o
presente momento não registrou nenhuma ocorrência que possa ser considerada
catastrófica, conforme se vê em outras polícias, inclusive as mais renomadas do
país e do mundo. Esse fato, juntamente com o fato de ser essa a unidade
responsável, em todo o Estado do Espírito Santo, pelo atendimento a ocorrências de
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alta complexidade, conhecidas no meio policial como Gerenciamento de Crises,
levou à escolha da unidade para a aplicação da referida pesquisa.

O BME possui um efetivo atual de 259 (duzentos e cinqüenta e nove) policiais,
sendo que desses, 219 (duzentos e dezenove) estão efetivamente na atividade fim
da unidade. Foram aplicados questionários para 111 (cento e onze) militares, o que
corresponde a 50,68 (cinqüenta vírgula sessenta e oito por cento) do total de
militares na atividade operacional.

Para as três primeiras perguntas foi solicitado aos militares que só respondessem
SIM caso tivessem pleno conhecimento a respeito dos instrumentos legais e
técnicos apresentados.

A primeira pergunta procurou levantar o conhecimento que os militares possuíam
dos instrumentos internacionais que tratam do uso da força pelos EAL apresentados
no capítulo 1 desse trabalho – Código de Conduta para os Encarregados de
Aplicação da Lei (CCEAL) e Princípios Básicos para o Uso da Força e de Armas de
Fogo (PBUFAF). Observa-se que uma maioria considerável (76%) afirmou ter
conhecimento dos instrumentos bem como de seu conteúdo, o que demonstra que
boa parte desses militares já teve instrução acerca da legislação internacional de
Direitos Humanos.

Gráfico 12 – Você conhece o CCEAL e os PBUFAF?
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A segunda pergunta buscou saber se os militares tinham conhecimento a respeito
dos modelos de uso progressivo da força. Esses modelos passaram a ser mais
difundidos no Brasil com o Projeto SEAT (Segurança e Educação ao Alcance de
Todos), do Ministério da Justiça, com o curso Uso Progressivo da Força (UPF). Esse
programa teve início em 2005, sendo que em 2009 terá 03 (três) ciclos de estudo, e
o último ciclo teve 180.000 (cento e oitenta mil) inscritos, e as inscrições se
encerraram no dia da abertura, por falta de vagas. É possível perceber no gráfico
que um número ainda maior de policiais respondeu que conhecia os modelos de
Uso Progressivo da Força, chegando a 85% (oitenta e cinco por cento) no número
total considerado. Isso demonstra que o iniciativa do MJ está atingindo bons
resultados no seio dessa tropa, pois aqueles que não fizeram o curso tiveram
acesso por meio de outras instruções que incorporaram esses modelos a partir do
curso em tela.

Gráfico 13 - Você conhece os modelos de uso progressivo da força?

Objetivou-se, com a terceira pergunta, medir o conhecimento dos militares a respeito
das excludentes de ilicitude previstas no Código Penal Brasileiro (CPB). O novo
aumento no percentual de respostas afirmativas mostra que uma quantidade ainda
maior mantém o conhecimento adquirido nos cursos de formação, uma vez que
todos eles já tiveram acesso a esse conhecimento nesse período de formação
inicial. Apenas 08% (oito por cento) não responderam que conheciam os dispositivos
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legais que efetivamente embasam ações típicas que podem vir a ser,
eventualmente, cometidas por eles.

Gráfico 14 - Você conhece as excludentes de ilicitude previstas no CPB?

Percebe-se, nessas 03 (três) perguntas iniciais, que o conhecimento técnico dessa
tropa é muito bom, uma vez que, mesmo aqueles que afirmam não ter conhecimento
a respeito dos instrumentos, o fizeram por orientação do próprio questionário de só
responder sim quando tivessem pleno conhecimento acerca dos mesmos. Assim,
pode-se afirmar que, para ter esse percentual de fixação junto aos policiais, os
referidos instrumentos são estudados com certa freqüência pelos mesmos, se não
em instruções específicas no próprio batalhão, em cursos e estudos empreendidos
por eles mesmos, em seus horários de folga, como é o caso dos cursos do Projeto
SEAT. Embora não seja possível comprovar o quanto essa busca incessante de
conhecimento diferencia esses militares dos lotados em outras frações de tropa,
com relação ao controle do uso da força, há uma grande probabilidade de que esse
diferencial contribua para o resultado.

A 3ª pergunta foi desdobrada em outras 05 (cinco), e foi pedido que só
respondessem às perguntas de 04 a 08 aqueles que tivessem respondido sim à
pergunta 03. Apesar disso, a maioria dos militares respondeu às perguntas 05 a 08,
e foram consideradas suas respostas, pois se entendeu que mesmo os que não
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tinham pleno conhecimento a respeito das excludentes, poderiam expor sua opinião,
considerando o conhecimento apreendido pelos mesmos.

A pergunta 04 mostra que o entendimento da maioria dos policiais é de que as
excludentes com maior probabilidade de aparecer em ocorrências policiais são a
legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Nota-se que a maior parte
dos militares respondeu ao questionamento conforme a resposta esperada, ou seja,
de acordo com o que foi exposto no tópico 1.2 da presente monografia.

Gráfico 15 – Caso tenha respondido “SIM” na pergunta 3, informe quais são as
excludentes que você considera mais prováveis de estarem presentes em uma
ocorrência policial?

As 04 (quatro) perguntas seguintes buscam saber a opinião dos militares a respeito
da aplicabilidade do Estrito Cumprimento do Dever Legal (ECDL) e da Legítima
Defesa (LD) nas situações onde tenha ocorrido uso de força física e de armas de
fogo por parte dos EAL. Efetivamente não houve muita dificuldade nas respostas,
haja vista que a opção às vezes foi escolhida pela maioria dos militares em 03 (três)
das questões, sendo a resposta esperada para 02 (duas) delas. Cabe ressaltar que,
à exceção da pergunta de número 06 (seis), que questiona sobre o uso da arma de
fogo nas situações amparadas pelo ECDL, as respostas estão dentro do esperado.
Nesse caso, era esperado que a resposta predominante fosse nunca, pelos motivos
já expostos no tópico 1.2. Entretanto, considerando-se que a doutrina a respeito do
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assunto não é pacífica, e que existem julgados que corroboram com essa posição,
não se pode considerar que os militares submetidos à pesquisa estão
desatualizados ou aquém do posicionamento que os demais integrantes da
sociedade – nesse caso representada pela comunidade jurídica – possuem. Da
mesma forma, o uso da força física é colocada como sendo justificada pela legítima
defesa “sempre” pela maioria dos militares, o que não era a resposta esperada, pois
o mais coerente seria que essa resposta acompanhasse as demais, ou seja, que a
maior parte dos militares respondesse “às vezes”.

Gráficos 16 a 19 – Perguntas sobre o amparo do uso da força física e da arma de fogo
na Legítima Defesa e no Estrito Cumprimento do Dever Legal.

Outra pergunta que não ensejou a resposta desejada, considerando-se os aspectos
técnicos, foi a 9ª. Embora tenham respondido de forma correta, à luz do
ordenamento jurídico pátrio, os militares não consideraram aspectos ensinados em
diversos cursos policiais, inclusive os de formação, como o princípio da conveniência
do uso de arma de fogo. Assim, se o policial é agredido com disparo de arma de
fogo, estando em local de aglomeração de pessoas, não é conveniente que ele
revide usando sua arma de fogo, uma vez que o risco de atingir um terceiro que
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esteja no local é alto. Nesses casos, é orientado que o policial busque um abrigo em
relação aos disparos e solicite reforços, para cessar a ação do agressor com menos
riscos para os transeuntes.

Outro aspecto que deveria ter sido considerado é de que, mesmo em caso de
agressão armada, os EAL devem tentar recorrer a outros meios para cessá-la,
desde que tal se apresente possível.

Gráfico 20 - Em sua opinião, disparo de arma de fogo contra um policial ou contra
terceiro exige, necessariamente, uma resposta armada (disparo de arma de fogo)
contra o agressor?

As respostas dadas à pergunta de número 10 foram dentro da expectativa. Deduzse que o acesso a meios de escalonamento da força física propicie aos policiais do
BME a confiança necessária para que tenham esse entendimento. Cabe ressaltar
que os gráficos usados no tópico anterior mostram que, mesmo onde não foi
possível estabelecer um vínculo direto entre o acesso a meios não-letais e a
redução do uso de força letal, houve essa redução. Dessa forma, pode-se concluir
que realmente, as respostas mostram-se fidedignas à realidade.
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Gráfico 21 - Você considera que a disponibilidade de um meio alternativo ao uso da
arma de fogo reduziria efetivamente o uso de força letal, nas situações em que fosse
possível o uso desse meio alternativo?

A pergunta 11 tentou verificar a opinião dos policiais no que tange às situações nas
quais, na opinião deles, seria verificada redução do uso da força letal. Assim sendo,
não havia nenhuma expectativa de resposta, a não ser a mera contabilidade das
opiniões dos mesmos.

Atribuiu-se letras de A até L para identificar cada uma das opções no gráfico, a
saber:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L

Agressor com arma de fogo
Agressor com faca ou objeto similar
Agressor com bastão, barra de ferro ou objeto similar
Agressor com habilidades em artes marciais
Agressor com porte físico superior ao do policial
Agressor com comportamento alterado pelo uso de drogas
Agressor emocionalmente perturbado ou descontrolado
Detento ou suspeito em fuga
Outra situação
Nenhuma situação
Não respondeu
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Gráfico 22 - Em que situações você acha que essa redução do uso da força letal
ocorreria? (Marque até 05 alternativas)

É evidente que a maior parte dos policiais tem opinião de que a maior redução seria
nas situações em que os agressores, embora desprovidos de arma de fogo, tenham
alguma vantagem física sobre o policial. Essa vantagem pode ser por via de uma
arma (faca, bastão ou objetos similares) ou de uma condição do agressor (porte
físico superior ao do policial, conhecimento de artes marciais, ou alteração psíquica).
Nota-se que, em todas elas o agressor pode estar colocando em risco a vida de
outras pessoas, em especial a do policial, pois, estando este de posse de arma de
fogo, caso o agressor consiga tomá-la, poderá usá-la contra o próprio policial.
Assim, é comum o uso de arma de fogo nesses casos, com o devido amparo legal.

A pergunta 12 visou saber deles se o uso de armas não-letais contribui para a
redução do uso da força letal pela tropa do BME. O percentual de 89% (oitenta e
nove por cento) que respondeu que sim comprova tudo o que foi visto até agora, ou
seja, a importância desses meios alternativos de uso da força para a redução da
letalidade policial.
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Gráfico 23 - Você considera que o uso de armas não letais contribui para a redução
do uso da força letal pela tropa do BME?

A pergunta seguinte (13) objetiva verificar a opinião dos referidos militares sobre os
efeitos que o acesso dos militares da tropa ordinária a armas não-letais teria no
incentivo à prática da tortura, por parte desses militares. O percentual de respostas
afirmativas demonstra um risco latente que se coloca. O mais provável é que esse
posicionamento seja decorrente da percepção que esses militares têm de que a
instrução constante à qual eles têm acesso, e que é o principal diferencial deles em
relação aos demais militares, é extremamente importante para evitar esse risco.
Considerando que boa parte desses militares são oriundos de outras unidades, os
maiores diferenciais que eles possuem em relação aos demais, além da instrução
constante, são a seleção pela qual passam para servir na unidade e a maior
fiscalização por parte dos superiores. Uma vez que seria plenamente possível
aplicar as três situações a tropas de área, não há porque acreditar que esse
problema não possa ser resolvido. No entanto, esse assunto não é o principal objeto
de estudo dessa monografia e enseja uma análise mais apropriada em outros
estudos, por pessoas que se interessem em estudar o tema.
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Gráfico 24 - Você considera que o uso de armas não-letais pela tropa ordinária,
contribuiria para incentivar a prática da tortura pela polícia?

A pergunta 14 objetivou saber deles se – tomando por base a experiência prática
que possuem, e considerando as ocorrências onde ocorrem agressão contra
policiais ou contra terceiros, na presença da polícia – os agressores aumentam o
grau de agressividade progressivamente ou partem para a agressão de repente.
Com isso pretendeu-se buscar informações acerca da possibilidade que teria o
policial de usar outros meios para evitar uma agressão, antes de ela ocorrer. Notese que 55% (cinqüenta e cinco por cento) dos policiais responderam que,
geralmente, o agressor aumenta, progressivamente o grau de agressividade. Assim,
conclui-se que, na maior parte dos casos, um meio alternativo de uso da força, daria
ao policial condições de se preparar para evitar uma agressão usando de força
mínima, reduzindo os riscos para si e para terceiros – incluindo aqui o próprio
agressor.

A
B

C

Aumenta, progressivamente, seu grau de agressividade durante a
ocorrência
Agride de repente, sem ter demonstrado agressividade
anteriormente, e não dá ao policial oportunidade de usar outros
meios de evitar a agressão, antes dela ocorrer.
Não respondeu
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Gráfico 25 - Tomando por base a sua experiência profissional dentro do BME, você
percebe, considerando as ocorrências onde ocorrem agressões contra um policial ou
outra pessoa na presença da polícia (BME), que na maior parte dos casos, o infrator:

A 15ª questão questionou aos mesmos se já foram obrigados a usar a arma de fogo
por não ter outro meio disponível para ser usado. Embora a maior parte dos
entrevistados tenha respondido que não (70%), os 30% (trinta por cento) que
responderam que sim são um número muito significativo, em especial se
considerarmos que cada um dos 33 (trinta e três) militares que respondeu “sim”
tivesse alvejado mortalmente uma pessoa. Mais significativo ainda seria se essa
pessoa fosse um inocente, que fosse alvo de um “disparo de advertência”, conforme
apregoam algumas pessoas, inclusive da comunidade jurídica.
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Gráfico 26 - Você já se viu obrigado a usar uma arma de fogo por não ter outro meio
disponível para ser usado?

A última pergunta foi aberta e buscou saber deles, em que situações as armas de
fogo foram usadas, pela ausência de meio alternativo. Nessa pergunta, 05 (cinco)
militares deram respostas muito vagas, tais como “Mandado de busca e apreensão”
ou “Na patrulha no morro”. Outros 20 (vinte) informaram que o fato se deu em trocas
de tiro, ou em resposta a agressão armada.

Fato interessante a ser observado é que, desses, 05 (cinco) elencaram como uma
das situações em que seria possível a redução de uso da arma de fogo com o
acesso a meios alternativos de uso da força, o que leva a crer que vislumbram
realmente a possibilidade de usar outros meios para cessar uma agressão armada
que não seja a força letal. Cabe lembrar que não é um objetivo das técnicas nãoletais a abolição do uso de armas de fogo pelos corpos de polícia, mas sua redução
ao mínimo necessário.

Houve ainda, 04 (quatro) militares que citaram situações onde usaram arma de fogo
por não ter outros meios, nas quais não foram agredidos por arma de fogo. Um
deles informou que fez o referido uso por “[...] falta de conhecimentos, instrução e
material.”, citou uma situação onde “Presos rebelados vieram de encontro à tropa e
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não houve outra alternativa.”. Houve ainda um militar que disse ter usado arma de
fogo “Para evitar fuga em presídio.” e outro que disse ter usado arma de fogo “Em
uma abordagem em que o nº de abordados era superior ao nº de policiais.”.
Observa-se que, nas 04 (quatro) últimas situações citadas, era plenamente possível
o uso de outros meios que, segundo os policiais, não se faziam presentes no
momento e local em que eram necessários.

Percebe-se, não só com os dados colhidos junto à tropa do BME, mas também com
as informações obtidas junto aos estudos do NIJ, que com a disponibilidade de
armas e equipamentos não-letais é possível reduzir índices de letalidade nas ações
policiais. Cabe ressaltar que, mesmo nos casos onde não foi possível estabelecer
ligação direta entre a redução de índices de letalidade em ações policiais, essas
reduções ocorreram.

As inúmeras pesquisas a respeito do assunto trazem dados incontestáveis, que se
complementam para permitir concluir que, sendo bem estruturado, um plano para
implantação de armas e técnicas não-letais junto a qualquer corpo policial tende a
obter sucesso.
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CONCLUSÃO

O cerne do presente trabalho foi a verificação da existência de relação entre a
adoção de armas e equipamentos não-letais e a redução da letalidade nas ações
policiais. Para obter as informações necessárias e analisar o assunto de modo a
obter os resultados, foi realizado um estudo exploratório, pautado em pesquisa
bibliográfica e uma pesquisa de campo, que consistiu em um questionário dirigido a
policiais do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Espírito Santo.

Inicialmente, buscou-se estabelecer qual a função dos corpos policiais na sociedade
contemporânea, sendo a principal delas o exercício do monopólio do uso da força,
com vistas a evitar o retorno à autotutela, ou seja, regime de resolução de conflitos
onde prevalecia a vontade do mais forte. Verificou-se então que, embora o uso da
força não contemple unicamente o uso da força física, este é seu matiz mais visível
e que traz as conseqüências mais danosas à sociedade, quando tratado de forma
inadequada. Foi possível perceber que esse monopólio do uso da força pelo Estado
é mantido mediante autorização da própria sociedade cujos indivíduos são alvo
desse uso, sendo esse o principal motivo de acionamento dos corpos policiais.
Vislumbrou-se, também, que a grande dificuldade no emprego da força física pela
polícia no Brasil decorre da falta de uma doutrina específica sobre o assunto e da
falta de clareza na aplicação das normas de conduta – que no Brasil são usadas
levando em conta, muito mais a pessoa ou grupo envolvido na situação do que a
situação em si.

Foram analisados documentos e instrumentos legais que tratam do uso da força
pelos órgãos de segurança pública, tais como a Matriz Curricular Nacional,
instrumentos legais internacionais e leis brasileiras. Percebeu-se, nessa análise, que
a Matriz Curricular coloca o tema do uso da força e de técnicas não-letais como de
grande importância, abordando-o em vários pontos e priorizando essas questões na
formação dos agentes de segurança pública. Também não foi difícil verificar que as
normas

internacionais

e

pátrias

trazem

elementos

suficientes

para

o

estabelecimento de uma doutrina de uso progressivo da força e emprego de
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técnicas não-letais, e que destacam a importância desses assuntos no treinamento
dos encarregados de aplicação da lei.
Ainda no Capítulo 1, a presente pesquisa foi situada no eixo articulador “ética,
cidadania, Direitos Humanos e segurança pública”, e em conseqüência, cada um
desses conceitos foi estudado, à luz de diversos autores. Constatou-se que a
postura ética é essencial para o exercício da cidadania, sendo ambos os conceitos
imprescindíveis quando se deseja ter, efetivamente, uma política de respeito aos
Direitos Humanos, que é um dos princípios pelos quais se rege a República
Federativa do Brasil, enquanto Estado Democrático de Direito.

O Capítulo 2 objetivou discutir o conceito não-letal e apresentar sua classificação
quanto a 03 (três) critérios: tipo de alvo, tecnologia empregada e emprego tático.
Explicou cada classificação ilustrando-as com exemplos de armas e equipamentos
usados no Brasil e no mundo, tentando demonstrar que tais equipamentos já estão
presentes no cotidiano, embora boa parte das pessoas não perceba. Debateu
também alguns mitos que circundam o assunto e apresentou um decálogo que
busca nortear a implantação da política de emprego de técnicas não-letais para
forças de segurança pública.

Por fim, no Capítulo 3, foi realizada uma análise de dados estatísticos. Grande parte
desses dados foi extraída de fontes norte-americanas, dada a escassez de literatura
sobre o assunto no Brasil. Averiguou-se que a implantação de espargidor de
pimenta em 03 (três) departamentos de polícia no Estado da Carolina do Norte foi
seguida de redução nos índices de letalidade policial, mesmo nas situações onde
não foi possível constatar cientificamente a relação desses fatos. Segundo os
pesquisadores, os dados sugerem relações entre o uso de spray pimenta e o
declínio no número de lesões em policiais e nas denúncias de uso excessivo de
força pelos policiais na Polícia Rodoviária Estadual, no número de lesões em
suspeitos no Departamento de Polícia de Charlotte. Afirmam ainda que, embora a
implantação do gás pimenta possa ter contribuído para declínios lesões nos policiais
em Charlotte e Winston-Salem e nas lesões em suspeitos em Winston-Salem, a
análise dos dados não foi suficientes para apoiar tais conclusões.
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A análise de dados disponibilizados no site da Taser International também
demonstra queda significativa em todas as situações (agressão contra policiais,
morte de suspeitos e denúncias de uso excessivo de força pelos policiais) após a
implantação do equipamento, em diversos departamentos de polícia norteamericanos. Em conjunto com os dados anteriores, essas estatísticas corroboram
para crer que haja vínculo entre a implantação desses equipamentos e a redução da
letalidade na ação policial.

Também foram examinados dados acerca da introdução do colete balístico nos
departamentos de polícia norte-americanos. Foi diagnosticado que a redução da
morte de policiais após a implantação do colete é perceptível, e que o número de
policiais efetivamente salvos pelo uso desse equipamento – 3000 (três mil) entre
1973 e 2005 – torna inegável a relação entre os fatos. Foi constatado que as
chances de sobrevivência de um policial alvejado usando um colete balístico são 13
(treze) vezes superiores às chances de um policial que não estiver usando o
equipamento.

Finalizando o capítulo, uma pesquisa feita junto a policiais do Batalhão de Missões
Especiais da PMES confirmou que – na opinião deles – o uso de técnicas não-letais
auxilia na redução da letalidade nas ações policiais daquele batalhão e,
provavelmente, reduziria também a letalidade nas ações policiais desencadeadas
pela tropa ordinária. Ao apreciar o assunto, os policiais atribuíram, em grande parte,
às ocorrências em que os agressores possuem alguma vantagem física, a maior
probabilidade de redução de uso de arma de fogo. Informaram também que, na
maioria das vezes, o agressor aumento paulatinamente seu grau de agressividade,
dando oportunidade ao policial de usar meios alternativos à arma de fogo para
cessar a agressão.

Trouxeram uma importante informação a respeito da necessidade de instrução para
evitar o uso indevido desses equipamentos ao afirmar que acreditam que o acesso
às armas não-letais incentivaria a prática da tortura pelos policiais da tropa ordinária,
e ao demonstrar um bom conhecimento sobre assuntos ligados ao tema, como
excludentes de ilicitude, normas internacionais de Direitos Humanos e modelos de
uso progressivo da força.
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Ao final desse estudo, é possível chegar a algumas conclusões acerca do uso de
técnicas não-letais pelos órgãos de segurança, a saber:

1. O acesso a armas e equipamentos não-letais ajuda a reduzir a letalidade nas
ações policiais;
2. Para que ocorra a redução da letalidade, é preciso que sejam seguidos
alguns passos (decálogo de implantação do programa de armas não-letais);
3. Entre os passos a serem seguidos, um dos mais importantes é que o acesso
aos equipamentos venha acompanhado de instrução constante para os
operadores de segurança que irão empregá-los;
4. Essa instrução não pode se resumir ao treinamento técnico, mas deve
priorizar os aspectos éticos da atuação policial no Estado Democrático de
Direito;
5. Os aspectos éticos do convívio humano devem ser disseminados não só na
formação do policial, mas fazer parte da própria educação a que o cidadão é
submetido desde o início da vida escolar, e antes disso, no seio da família,
uma vez que não é possível ter uma polícia de cidadãos atuando numa
sociedade de não cidadãos;
6. O Brasil já possui normas legais e documentos que propiciam a implantação
dessa política, e a Matriz Curricular Nacional prioriza esse tipo de formação;
7. A formação policial vem evoluindo ao longo do processo de redemocratização
do país, e a atuação policial torna-se cada dia mais humana, embora ainda
esteja sujeita a problemas e falhas, como qualquer atividade profissional, em
especial devido aos problemas culturais que assolam o país.
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APÊNDICE
QUESTIONÁRIO

1. Você conhece o Código de Conduta para os Encarregados de Aplicação da Lei e os
Princípios Básicos para o Uso da Força e Armas de Fogo? (Só marque sim se você
tiver pleno conhecimento a respeito desses instrumentos)
( ) Sim

( ) Não

2. Você conhece os modelos de uso progressivo da força? (Só marque sim se você
tiver pleno conhecimento a respeito desses instrumentos)
( ) Sim

( ) Não

3. Você conhece as excludentes de ilicitude previstas no Código Penal Brasileiro? (Só
marque sim se você tiver pleno conhecimento a respeito desses instrumentos)
( ) Sim

( ) Não

4. Caso tenha respondido “SIM” na pergunta 3, informe quais são as excludentes que
você considera mais prováveis de estarem presentes em uma ocorrência policial?
(
(
(
(

) Legítima defesa
) Estado de necessidade
) Estrito cumprimento do dever legal
) Exercício regular de direito

5. Em sua opinião, o estrito cumprimento do dever legal justifica o uso da força física
pelos Encarregados de Aplicação da Lei?
( ) Sempre

( ) Nunca

( ) Às vezes

6. E o uso da arma de fogo?
( ) Sempre

( ) Nunca

( ) Às vezes

7. Em sua opinião, a legítima defesa pode justificar o uso da força física pelos
Encarregados de Aplicação da Lei?
( ) Sempre

( ) Nunca

( ) Às vezes

8. E o uso da arma de fogo?
( ) Sempre

( ) Nunca

( ) Às vezes

9. Em sua opinião, disparo de arma de fogo contra um policial ou contra terceiro exige,
necessariamente, uma resposta armada (disparo de arma de fogo) contra o
agressor?
( ) Sim

( ) Não

10. Você considera que a disponibilidade de um meio alternativo ao uso da arma de fogo
reduziria efetivamente o uso de força letal, nas situações em que fosse possível o
uso desse meio alternativo?
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( ) Sim

( ) Não

11. Em que situações você acha que essa redução do uso da força letal ocorreria?
(Marque até 05 alternativas)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Agressor com arma de fogo
) Agressor com faca ou objeto similar
) Agressor com bastão, barra de ferro ou objeto similar
) Agressor com habilidades em artes marciais
) Agressor com porte físico superior ao do policial
) Agressor com comportamento alterado pelo uso de drogas
) Agressor emocionalmente perturbado ou descontrolado
) Detento ou suspeito em fuga
) Outra situação. __________________________________________
) Nenhuma situação

12. Você considera que o uso de armas não letais contribui para a redução do uso da
força letal pela tropa do BME?
( ) Sim

( ) Não

13. Você considera que o uso de armas não-letais pela tropa ordinária, contribuiria para
incentivar a prática da tortura pela polícia?
( ) Sim

( ) Não

14. Tomando por base a sua experiência profissional dentro do BME, você percebe,
considerando as ocorrências onde ocorrem agressões contra um policial ou outra
pessoa na presença da polícia (BME), que na maior parte dos casos, o infrator:
( ) Aumenta, progressivamente, seu grau de agressividade durante a ocorrência
( ) Agride de repente, sem ter demonstrado agressividade anteriormente, e não dá ao
policial oportunidade de usar outros meios de evitar a agressão, antes dela ocorrer.
15. Você já se viu obrigado a usar uma arma de fogo por não ter outro meio disponível
para ser usado?
( ) Sim

( ) Não

16. Em que situação isso ocorreu?
R.: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

