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RESUMO 

 

Trata-se de estudo exploratório, baseado em levantamentos bibliográficos e 

documentais sobre o emprego de cães na Polícia Militar do Espírito Santo 

(PMES). Discute a forma como o uso da força é tratado em algumas normas 

legais nacionais e internacionais. Analisa o emprego de cães policiais enquanto 

nível de uso da força durante os mais diversos tipos de ocorrências policiais, 

em especial durante o policiamento ordinário e as chamadas operações de 

choque. Verifica se esse emprego obedece a normas técnicas específicas para 

a atividade, se pode ser enquadrado como uma técnica não-letal e se atende à 

legislação internacional de Direitos Humanos. Apresenta um breve relato 

histórico do emprego de cães para a atividade policial. Fundamenta as suas 

observações e conclusões em livros e estudos acadêmicos sobre o emprego 

de cães, uso de força pela polícia e direito penal. Utiliza também, para a 

fundamentação, opiniões de especialistas, colhidas por meio de entrevistas e 

questionário. Observa o modo como atuam outras unidades policiais que 

empregam cães, em outros Estados e países. Apresenta o modo de atuação 

da Companhia de Operações com Cães (Cia Op Cães) do Batalhão de 

Missões Especiais (BME) no policiamento ordinário e nas operações de 

choque. Propõe novas formas de emprego para a Cia Op Cães. Contribui para 

aprimorar o serviço prestado por essa subunidade operacional. 

 

Palavras-chave: Atuação policial. Encarregados de aplicação da lei. Direitos 

humanos. Cães policiais. Uso diferenciado da força. Técnicas não-letais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

It is an exploratory study, based on bibliographic and documentary research 

about the use of dogs in the Military Police of Espírito Santo (PMES). Discusses 

how the use of force is treated in some legal national and international 

standards. Analyzes the use of police dogs as level of use of force during 

various types of police occurrence, especially during the regular policing 

operations and shock operations. Checks if this job is subject to specific 

technical standards for the activity, if can be considered as a technical non-

lethal and that it meets agrees the international human rights law. Presents a 

brief historical account of the use of dogs for police work. Bases its 

observations and conclusions in books and academic studies on the use of 

dogs, use of force by police and criminal law. Use also for the reasoning, expert 

opinions, gathered through interviews and questionnaires. Observe how the 

police units act employing dogs in other states and countries. Displays the 

mode of action of the Company of Operations with Dogs of Special Missions 

Battalion in ordinary patrol and shock operations. Proposes new forms of 

employment for the Company of Operations with Dogs. It helps to improve the 

service provided by the operating subunit. 

 

Key Words: Police actuation. Enforcement law charge. Human rights. Police 

dogs. Differentiated use of force. Non-lethal techniques. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Manual de Cinotecnia Policial da Polícia Militar do Espírito Santo 

(PMES, 2008, p. 9), o emprego de cães na atividade policial data de 1896, quando 

um professor da Universidade de Praga, chamado Hans Gross, teve a idéia de 

empregá-los para acompanhar guardas noturnos. A partir de então, essa idéia se 

disseminou e os cães policiais são usados, nos dias de hoje, em todas as partes do 

mundo. 

O emprego de cães na atividade policial se justifica por diversas razões: o cão 

possui mais de dez vezes o número de células olfativas que tem um ser humano, 

além de possuir um volume maior do cérebro destinado a esse atributo. Com isso, 

consegue localizar, pelo odor, objetos que nós, humanos, teríamos dificuldade, e 

com isso, leva, em média, 30% do tempo de busca que levaríamos sem o auxílio 

desse animal. 

Além disso, o impacto psicológico causado por um cão durante ações e operações 

policiais é um fator que, muitas das vezes, evita o emprego de força física, 

possibilitando à polícia fazer cumprir a lei com respeito à integridade física do seu 

oponente, em situações onde não seria possível sem o emprego do cão. 

São várias as formas de usar os cães na atividade policial, tais como detecção de 

drogas ilícitas e explosivos, localização de pessoas perdidas, sob escombros ou de 

fugitivos da polícia, entre outros. Entre todas as formas de emprego de cães, uma 

suscita grande temor por parte das pessoas, em especial dos integrantes de grupos 

ativistas de direitos humanos: os cães para emprego em operações de choque. 

A PMES possui uma subunidade especializada no emprego de cães policiais há 

quase 17 anos. Ao longo desse tempo, foram inúmeras as situações em que o 

emprego desse meio suplementar ao policiamento contribuiu de forma plenamente 

eficaz para a resolução de problemas de diversas ordens, reduzindo a necessidade 

do uso da força contra civis e minimizando riscos para policiais. 
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Ao mesmo tempo, a corporação capixaba é referência nacional e internacional no 

policiamento comunitário, cujos princípios compreendem, entre outros, o respeito 

aos direitos humanos e a confiança da população na polícia. 

O presente trabalho tem como tema o emprego desses cães pela PMES, tanto no 

policiamento ordinário como em ações policiais diversas de gerenciamento de crises, 

revistas em estabelecimentos prisionais, controle de rebeliões e manifestações 

públicas, entre outras, e a análise da legislação internacional e nacional sobre os 

direitos humanos para verificação da possibilidade de se empregar esse meio 

suplementar, à luz dos direitos humanos. 

Pretende verificar, dessa forma, se o emprego de cães policiais na PMES obedece à 

legislação internacional e à doutrina de direitos humanos do modo como se espera 

de um modelo de polícia voltado para um Estado Democrático de Direito, aliando a 

eficiência do emprego de cães com o respeito aos direitos humanos, visando ampliar 

a confiança da população na corporação, e com isso, aumentar o sucesso da 

parceria entre a sociedade e a instituição. 

Esta pesquisa ficou estruturada com cinco capítulos. Neste primeiro Capítulo 

apresenta-se a temática central, justifica-se o objeto e evidencia-se os objetivos e a 

metodologia. 

No capítulo dois busca-se analisar a função da atividade policial, utilizando diversos 

estudos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Para isso, são estudadas 

diversas normas nacionais e internacionais que disciplinam o uso diferenciado da 

força pelos organismos de segurança pública, entre eles o Código de Conduta para 

os Encarregados de Aplicação da Lei (CCEAL), os Princípios Básicos para o Uso da 

Força e Armas de Fogo (PBUFAF), a Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB) e o Código de Processo Penal (CPP), além dos dispositivos legais que 

tratam das excludentes de ilicitude que mais comumente se enquadram nas ações 

policiais onde a força física é empregada. São também analisados os aspectos 

relativos ao uso diferenciado da força e às técnicas não-letais e sua classificação. 

No capítulo três verifica-se como vem ocorrendo o emprego de cães na atividade 

policial, visando avaliar se é possível enquadrá-lo como uma técnica não-letal. Para 
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isso, um breve apanhado histórico analisa como a utilização de cães pelo homem 

vem ocorrendo desde a antiguidade, até os dias atuais. Posteriormente, verifica-se 

se é possível classificar o emprego de cães dentro dos níveis de uso diferenciado da 

força ou como uma técnica não-letal. 

O capítulo quatro é dedicado ao estudo da realidade da atividade de cinotecnica na 

polícia capixaba. Para tanto, faz uma breve análise histórica do emprego de cães na 

PMES, realiza um estudo da realidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(PMESP) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Também é analisado o 

Quadro de Organização Básica da PMES e seu Detalhamento Interno, e verifica-se 

como a Cia Op Cães se enquadra na sua estrutura. É feito um apanhado do modo 

como a companhia é empregada atualmente e são apresentadas algumas propostas 

de emprego diversas das existentes hoje. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo Geral 

Analisar se o emprego de cães policiais na PMES obedece à legislação internacional 

e à doutrina de direitos humanos que se espera de um modelo de polícia para um 

Estado Democrático de Direito. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 Compreender normas da legislação internacional de direitos humanos; 

 Verificar como é feito o emprego de cães pela PMES; 

 Comparar como a polícia emprega os cães policiais em outros locais do 

Brasil; 

 Analisar se o emprego desses cães obedece às normas internacionais de 

direitos humanos. 
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1.2 METODOLOGIA 

Para desenvolver as atividades e chegar ao fim proposto, foi desenvolvido, com 

base nos objetivos da pesquisa, um estudo exploratório de caráter descritivo, através 

do levantamento bibliográfico em livros e artigos científicos sobre o tema. Também 

foi estudada a legislação e outros documentos oficiais que tratam do tema, visando 

estabelecer qual o modelo de atuação de uma unidade policial que atua com 

suplementação de cães, em especial no que tange ao uso de força. 

Visando uma melhor delineação do assunto proposto, classificando a pesquisa com 

base nos procedimentos técnicos utilizados, foi desenvolvida a pesquisa descritiva, 

que neste trabalho, tem como objetivo principal as relações entre variáveis, 

utilizando-se técnicas padronizadas de coletas de dados, como a análise de 

documentos acerca da rotina da Cia Op Cães. Com isso, buscou-se verificar como 

se dá o emprego dos cães policiais na PMES. 

Avaliou-se o emprego de cães em outros Estados, por meio de visitas aos canis e da 

observação dessa atividade nessas corporações, além da aplicação de um 

questionário e uma entrevista. O questionário – com 20 perguntas diversas – foi 

aplicado ao Comandante da 3ª Companhia – Canil, no 4º Batalhão de Polícia de 

Choque (BPChq) da PMESP e respondido sem a presença do pesquisador, em 

virtude de problemas de agenda do respondente, que impediram que fosse realizada 

uma entrevista. O oficial possui 24 anos de polícia, dos quais nove anos na atividade 

cinotécnica policial. A entrevista foi do tipo aberta, semi-estruturada, sendo realizada 

no dia 30 de setembro de 2011, e teve como entrevistado o tenente que elaborou o 

Procedimento Operacional Padrão (POP1) de abordagem policial com cães da 

PMESP. O entrevistado exerce a função de Comandante de Pelotão da mesma 

companhia há aproximadamente sete anos e foi indicado pelo próprio comandante, 

em virtude da vasta gama de conhecimentos e experiência que tem sobre o 

emprego de cães na atividade policial. Cabe ressaltar que nem o questionário e nem 

a entrevista visaram à representatividade estatística, mas buscaram capturar as 

percepções dos atores chaves pesquisados em relação à temática desse trabalho. 

                                                           
1
 Documento que padroniza procedimentos administrativos e operacionais, publicado pelo Comando Geral da 

PMESP, visando nortear as ações dos policiais. 
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1.3 REVISÃO DE LITERATURA 

A pesquisa bibliográfica consistiu do estudo de três livros principais que tratam do 

emprego de cães na atividade de segurança, que são “O cão militar”, escrito em 

1981 pelo Coronel Costa Campos, do Exército Português, que frequentou diversos 

curso sobre cinotecnia na Escola de Cães de Polícia da África do Sul e coordenou a 

criação do centro de Instrução de Cães de Guerra, em Moçambique. No livro, o autor 

trata de aspectos históricos do emprego de cães militares, do interesse desse animal 

para as forças militares e do adestramento básico dos cães de guerra. Analisa cada 

função desempenhada pelos cães militares, e o treinamento específico para cada 

uma dessas funções. 

Também foi usado o livro “Perros policía”, originalmente escrito em inglês por 

membros do Comitê Assessor Permanente sobre Cães de Polícia do Ministério do 

Interior do Reino Unido, e traduzido para o espanhol pelo médico veterinário militar 

Pedro Ducar Maluenda. Os autores tratam basicamente de como deve ser o 

adestramento dos cães de polícia, e quais cuidados devem ser dedicados ao animal. 

Como no primeiro livro, avaliam cada uma das funções que o cão desempenha, 

agora no exercício da função policial, explicando técnicas para ensinar exercícios 

úteis em cada uma das funções. 

Outro livro estudado para a elaboração da presente monografia foi a “Enciclopédia 

do cão”, produzida pela empresa Royal Canin, com a participação de um grupo 

extenso de médicos veterinários de vários países europeus e dos Estados Unidos da 

América (EUA), tendo como coordenador científico e autor principal o professor 

Dominique Grandjean. A enciclopédia consiste em quatro volumes que trazem 

informações e características de cada raça, além de tratar do emprego dos cães em 

diversas atividades, entre elas a de segurança e de salvamento. 

Como o trabalho buscou cindir dois assuntos que até então só eram discutidos 

separadamente, que são o emprego de cães e o uso diferenciado da força, com 

ênfase na aplicação de técnicas não-letais, foi necessário um embasamento jurídico 

que exigiu também o estudo de obras de doutrinadores de direito. Para isso, foi 

necessário estudar o “Manual de Direito Penal”, do professor Julio Fabrini Mirabete, 

o “Curso de Direito Penal” do Promotor Fernando Capez e o livro homônimo de 
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Rogério Greco. Todos os livros pesquisados discutiam a parte geral do Código Penal 

(CP), sendo usados na análise, principalmente, das excludentes de ilicitude. 

A fim de consolidar os raciocínios necessários à fusão dos dois assuntos e 

consolidar as idéias iniciais que levaram à pesquisa foram estudados os livros 

“Aspectos do Trabalho Policial” de Egon Bittner e “O que Faz a Polícia” de 

Dominique Monjardet, que compõem a coleção “Polícia e sociedade”, da Editora da 

Universidade de São Paulo. Também foram usados dois cursos disponibilizados pelo 

Ministério da Justiça (MJ), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP), em forma de manuais além de monografias anteriormente escritas que 

abordaram o emprego de cães policiais, algumas das quais citaram superficialmente 

sua relação com as técnicas não-letais. 

Assim, foram usados os cursos “Uso Progressivo da Força”, de autoria do então Maj 

Marcelo Vladimir Corrêa e “Técnicas e Tecnologias Não-letais de Atuação Policial”, 

cujos conteudistas foram o Cap Marcelo Tavares de Souza e o então 1º Ten Marsuel 

Botelho Riani. Também foram empregados três manuais técnicos de polícias 

militares do Brasil, sendo o Manual de Cinotecnia da PMES, o Manual de Controle 

de Distúrbios Civis da PMESP e o Manual de Operações de Choque da PMDF. 

As monografias pesquisadas foram “Diagnóstico da Atividade Cinotécnica na Polícia 

Militar do Espírito Santo”, elaborada por José Antônio Lopes Cardoso que faz um 

levantamento da situação da Companhia de Operações com Cães e propõe sua 

emancipação em “Companhia de Operações Cinotécnicas” e “Proposta de Criação 

do Batalhão Canil”, de autoria de Walter Gomes Mota, que assim como Cardoso, 

traça um perfil da atividade de polícia com emprego de cães e propõe a 

emancipação da subunidade cinotécnica existente na estrutura do 4º BPChq da 

PMESP e a subseqüente criação de uma unidade especializada na utilização de 

cães policiais. Também foram usadas as monografias “O Uso da Força pelos 

Encarregados de Aplicação da Lei à Luz das Excludentes de Ilicitude” e “Estudo 

sobre o Emprego de Técnicas Não-Letais como Fator de Redução do Uso da Força 

Letal pela Polícia”, ambas escritas por Marsuel Botelho Riani. 

 



18 
 

2 A POLÍCIA E O USO DA FORÇA 

 

2.1 O QUE FAZ A POLÍCIA? 

No Brasil, o exercício da atividade policial encontra sua primeira previsão legal no 

art. 144 da CRFB, promulgada em cinco de outubro de 1988.  

O referido artigo está localizado no Capítulo III, referente à Segurança Pública, que 

por sua vez está inserido no Título V, que trata “Da Defesa do Estado e Das 

Instituições Democráticas“. Estabelece que a Segurança Pública é “[...] dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos [...]”. Na sequência, que a segurança 

pública é “[...] exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio [...]”. Em seguida, define por meio de quais órgãos a 

Segurança Pública é exercida, definindo atribuições a cada um. Os órgãos que 

receberam atribuição legal de exercer a atividade de Segurança Pública no Brasil 

foram as Polícias: Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil e Militar. 

Também receberam tal atribuição os Corpos de Bombeiros Militares, que, embora 

não sejam órgãos policiais propriamente ditos, pertenciam, em sua maioria, às 

polícias militares, à época da promulgação da Carta Magna, sendo que, ainda hoje, 

alguns deles o são, embora a maioria tenha se emancipado em corporações 

independentes. 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

Percebe-se dessa forma, que a atividade policial, de modo geral está vinculada, no 

Brasil, à defesa do Estado e das instituições democráticas, latu sensu, e mais 

diretamente, à segurança pública. Não se pode, com base nesse raciocínio, 

desvincular a atividade policial das ações de Controle de Distúrbios Civis (CDC), 

entendidas como sendo uma “Situação que surge dentro do país, decorrente de atos 
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de violência ou desordem, prejudicial à manutenção da lei e da ordem”, de acordo 

com o Manual de Operações de Choque (M-2-PM) da Polícia Militar do Distrito 

Federal (PMDF, 2005, p. 68), entendimento idêntico ao do Manual de CDC (M-8-PM) 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP, 1997, p. 8). 

Analisando os respectivos manuais, também é possível verificar que, entre as 

causas dos distúrbios civis, estão as motivações políticas que se caracterizam pela 

tentativa de tomar o poder político por meios não-legais, em virtude de divergências 

político-partidárias e/ou ideológicas, e podem ser motivadas ou não por países ou 

entidades estrangeiras (PMDF, 2005, p. 66; PMESP, 1997, p. 9). 

Existem outras causas para os controles de distúrbios civis, narradas nos citados 

manuais, como as sociais, as religiosas e as econômicas, que não são foco de 

atenção neste momento. 

Retomando as causas políticas dos distúrbios civis, o caput do art. 5º da CRFB 

assegura a todos os indivíduos, igualdade perante a lei, “[...] sem distinção de 

qualquer natureza [...]”. Em seguida, no inciso XVI do mesmo artigo, assegura o 

direito de reunião pacífica, em locais públicos, vedando o emprego de “armas”. 

Também impõe que nenhuma reunião pode frustrar outra anteriormente convocada 

para o mesmo local, além da necessidade de informar anteriormente a autoridade 

competente. Percebe-se, com isso, que o direito de reunião não é irrestrito, pois a 

própria CRFB prevê condições para que elas ocorram. 

No inciso imediatamente anterior, inciso XV do mesmo artigo, é assegurado a todas 

as pessoas o direito de locomoção no território nacional, popularmente conhecido 

como “direito de ir e vir”, em tempo de paz.  

Contrapondo os dois incisos, percebe-se que todos podem reunir-se pacificamente, 

desde que não frustrem o direito que terceiros têm de reunir-se ou locomover-se, 

conforme assegurado pela mesma Constituição. Entretanto, sendo o Brasil um país 

onde a democracia pode ser considerada recente, já que o regime democrático 

voltou a se instalar no ano de 1985, após um período de mais de 20 anos de 

governo militar, existe muita confusão entre o papel da polícia nas situações de 

distúrbios civis, e a repressão ao direito de manifestação, entendida aqui como 



20 
 

sendo a “Demonstração, por pessoas reunidas, de sentimento hostil ou simpático a 

determinada autoridade ou a alguma condição ou movimento político, econômico ou 

social” (PMDF, 2005, p. 68; PMESP, 1997, p. 8). 

Uma polícia repressora, típica de regimes totalitários, é uma polícia que impede 

qualquer tipo de manifestação contrária ao status quo vigente, ao passo que uma 

polícia democrática defende os preceitos constitucionais vigentes, impedindo os 

abusos daqueles que não respeitam tais direitos. Assim sendo, pode-se afirmar que 

a polícia precisa atuar, todas as vezes que uma manifestação foge à legalidade, 

desrespeitando direitos fundamentais das pessoas que dela não desejam participar. 

Assim, cabe à polícia, nesses casos, a desinterdição de vias ocupadas pelos 

manifestantes, a prisão de pessoas que constrangem ilegalmente trabalhadores que 

não desejam aderir a movimentos de greve – fato inclusive, previsto como crime de 

atentado contra a liberdade de trabalho, pelo art. 197 do CP – e quaisquer outras 

medidas que sejam necessárias para salvaguardar os princípios previstos na 

Constituição. 

Da mesma forma, cabe à polícia a atuação de repressão à criminalidade 

propriamente dita, nos casos de flagrante delito, conforme o CPP, com destaque 

para seu artigo 301, que narra que “Qualquer do povo poderá e as autoridades 

policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em 

flagrante delito”. Assim sendo, fica claro que a função de controle da criminalidade 

cabe, primordialmente, também à polícia. 

Além disso, cabe retomar os conceitos “preservação da ordem pública” e 

“incolumidade das pessoas”, citados no caput do art. 144 da CRFB, conforme já 

visto na página 18, neste mesmo tópico. Percebe-se que ambos são conceitos 

bastante amplos, que permitem entender como sendo de segurança pública um 

leque bem amplo de atividades, desde a proteção de uma pessoa que esteja sendo 

agredida até a prestação dos primeiros socorros a uma parturiente, desde a 

reprimenda a um jovem pichador até a repressão a uma horda de saqueadores. 

Embora aparentemente dicotômico esse também parece ser o entendimento da 

socióloga Dominique Monjardet, quando cita em sua obra “O que faz a polícia” que: 
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É a mesma polícia, são os mesmos policiais, que, ao final de uma 
operação particularmente truculenta de manutenção da ordem, 
acabam com um engarrafamento, salvam os feridos de um acidente, 
acolhem e tranqüilizam uma mulher agredida, põem fim a um caso 
com refém, dominam um demente ameaçador, ficham os supostos 
opositores do poder, e, de dia, fazem funcionar um circuito de motos 
para os jovens que, à noite, eles perseguirão. Nada é mais 
enganador do que a distinção de uma “boa” polícia, que protege, em 
oposição à “má” polícia, que reprime (MONJARDET, 2003, p. 15). 

Embora não caiba aqui uma análise jurídica mais profunda, é importante ressaltar o 

conceito de crime adotado no Brasil, qual seja, um fato “típico e ilícito”. Por típico, 

entende-se a necessidade do crime ser escrito, previsto, anteriormente ao fato, em 

lei. Assim sendo, pode-se afirmar ser o crime um fato que seja previsto como tal em 

lei. Entende-se como ilícito o fato que, além de previsto em lei como criminoso, vá de 

encontro ao ordenamento jurídico como um todo, e não só ao dispositivo que prevê 

o fato como criminoso. 

Considerando não ser o objeto deste trabalho uma análise jurídica sobre o conceito 

de crime, não se estenderá nessa análise, mas ao verificar os crimes previstos no 

CP e na legislação extravagante, perceber-se-á que os fatos previstos como crimes 

são justamente os que atentam contra a vida, a incolumidade física, a saúde, a 

liberdade, a dignidade, a propriedade, a liberdade de religião e outros bens e valores 

assegurados anteriormente pela CRFB. 

Assim sendo, é possível afirmar que a função primordial da polícia é a salvaguarda 

da Constituição e dos direitos por ela assegurados. Dessa forma, sendo guardiã dos 

direitos constitucionais de todos os cidadãos, deve a polícia, pautar suas ações na 

própria Carta Magna, zelando sempre pela defesa da vida, da incolumidade física e 

da dignidade de todas as pessoas envolvidas em qualquer ocorrência policial. 

É efetivamente neste ponto que se percebe a necessidade da atuação cada vez 

mais profissional da polícia, e cabe distinguir a atividade policial de todas as demais, 

já que a salvaguarda de direitos e garantias fundamentais e constitucionais também 

cabe, de certa forma, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, por exemplo. 

Assim sendo, cabe a pergunta: o que distingue a polícia dos demais órgãos? O que 

é que a polícia faz, e que só cabe a ela, só ela é capaz de fazer? 
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Analisando somente a CRFB não é possível esclarecer com exatidão, onde a 

atividade policial encontra seu aspecto mais visível e mais complexo. No entanto, ao 

analisar os estudos de Eggon Bittner, verifica-se que: 

[...] a própria existência da polícia implica na suposição de haver 
crises que, no lugar e no momento em que estão ocorrendo, devem 
ser enfrentadas de maneira coercitiva. Do mesmo modo, a 
responsabilidade da ocupação policial é direcionada para lidar com 
todas as situações em que a força pode ter de ser usada; e a 
habilidade da sua ocupação consiste em ser capaz de evitar o 
uso da força, exceto quando isso for absolutamente inevitável. 
(BITTNER, 2003, p. 36, grifo nosso) 

Jacqueline Muniz e Proença Júnior, por sua vez, em seu artigo sobre accountability 

e responsabilidade policial analisam o conceito de mandato e, seguindo o raciocínio 

do próprio Bittner, esclarecem que 

A polícia é um instrumento de poder para fins restritos e 
transparentes, autorizada a intervir para produzir obediência na polity 
pelo uso de força sempre que necessário, nas ocasiões e formas 
estabelecidas pela polity. Por esta razão, a polícia se interpõe, e se 
espera que ela se interponha, entre vontades em oposição ou 
interesses em conflito, enfim, em qualquer situação que ameace a 
continuidade dos termos presentes que expressam as pactuações 
sociais. É porque a polícia existe para preservar, sustentar, garantir 
que se pode caracterizá-la como defensiva, independentemente da 
escolha de formas de ação antecipatórias, preemptivas ou 
restauradoras. (MUNIZ; PROENÇA JÚNIOR, 2007a, p. 40) 

Assim sendo, é possível considerar como maior diferencial da atividade policial a 

autorização dada pela coletividade para empregar a força contra cidadãos que 

compõem essa mesma coletividade, sempre que tais indivíduos tenham postura ou 

prática que coloque em risco direitos dos demais componentes dessa mesma 

coletividade. A força, no entanto, tem seus próprios limites, e sempre que possível, 

seu emprego deve ser evitado, conforme já exposto por Bittner. No mesmo sentido, 

Monjardet expõe: 

Do mesmo modo, o Bobby inglês desarmado se faz obedecer 
certamente pelas virtudes de sua autoridade pessoal, mas 
igualmente porque o público sabe, da maneira mais segura, que ele 
é parte integrante de uma organização que, por sua vez, é 
fortemente armada. O que significa que a ameaça da força 
desempenha o mesmo papel que a força em si, uma vez que 
aqueles que constituem seu objeto são informados, e assegurados, 
da continuidade efetiva entre o bastão branco do agente no 
cruzamento, a equipe em um carro de Police secours [polícia de 
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resgate], a companhia de intervenção do distrito, a formação 
poderosa da manutenção da ordem e o esquadrão blindado de 
gendarmaria móvel de Satory. Nesse sentido, é verdade que, 
concreta e cotidianamente, nas democracias ocidentais, em seu 
funcionamento a polícia recorre com muito menos freqüência “à 
força” do que à força “simbólica”, ou à representação da força [...] 
(MONJARDET, 2003, p. 27, grifo nosso) 

Parece, dessa forma, adequado o entendimento de que é necessário que o emprego 

de força pela polícia se dê sempre de forma proporcional, diferenciada em cada 

situação em que tal emprego se faça necessário. Caso contrário, a instituição pode 

vir a perder a credibilidade e em situações mais extremas, o mandato que lhe foi 

outorgado. 

É nesse ponto que se faz necessário passar à discussão dos aspectos legais do uso 

da força, para que seja possível compreender melhor o que é o uso diferenciado da 

força, como a sociedade brasileira – por meio de seus representantes – decidiu que 

ela deve ser empregada, e consequentemente, a importância das técnicas não-

letais. 

 

2.2 ASPECTOS LEGAIS DO USO DA FORÇA 

Embora tenha sido citado anteriormente que o maior diferencial da atividade policial 

está no emprego de força contra a própria coletividade que lhe outorgou o mandato 

para tal, a atividade de polícia não está restrita a isso. Antes, “[...] corresponde ao 

exercício da governança, ao exercício da tomada de decisão política na esquina 

(streetcorner politics)” (MUNIZ; PROENÇA JÚNIOR, 2007b, p. 233). 

Inicialmente, pode-se dizer que 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. (LIMA, 2007, p. 78, grifo do autor) 
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Falar de critérios objetivos não implica a imposição de fórmulas padronizadas para 

evitar que o policial adote atitudes distintas em situações semelhantes. Implica, 

simplesmente em buscar garantias de que, adotando uma determinada regra para 

resolver um conflito, essa regra seja interpretada de modos semelhantes, 

independentemente de quem esteja envolvido no conflito, o que não ocorre 

atualmente. 

Normalmente, uma determinada norma aplicada por um policial recebe 

interpretações distintas ao bel prazer do intérprete – seja no âmbito da própria 

policial, do Poder Judiciário ou do Ministério Público, ou mesmo da imprensa. 

Também é levado em conta, atualmente, a pessoa ou grupo de pessoas contra as 

quais a decisão fora tomada. Todos estes aspectos subjetivos que envolvem a 

atividade policial, embora não só ela, acabam criando em torno dela uma névoa que 

interfere diretamente na responsabilização do policial, ou seja, ele acaba sendo 

obrigado a aplicar, em determinadas situações, regras que sabe que não deveriam 

ser aplicadas, pois caso não o faça, acabará sendo penalizado, mesmo que 

indiretamente. Também gera situações onde nenhuma regra é aplicada, mesmo que 

o policial saiba que deveriam sê-lo, mas que se o fizer, terá problemas, por melhores 

que sejam suas justificativas. Como forma de demonstrar o que foi exposto acima, e 

demonstrar que não é um problema exclusivo da atividade policial, mas da 

sociedade brasileira, é possível destaca o trecho abaixo: 

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. (LIMA, 2007, p. 75, grifo do autor) 

 

Mas se a atividade policial, assim como tantas outras na sociedade brasileira, é 

revestida de tamanha complexidade e envolve tantas nuances, por que o uso de 

força é a face mais visível e criticada da atividade policial, exigindo uma postura 

particularmente cautelosa? Seria pelo fato de lidar diretamente com um bem tão 
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precioso que é a vida humana? Ou seria pela sua característica de não permitir que 

os resultados sejam corrigidos com facilidade? 

Parece bastante óbvio que o emprego de força física causa, em grande parte das 

vezes, lesões na pessoa contra a qual é aplicada tal força, fato que será objeto de 

uma rápida análise jurídica mais adiante. Essas lesões podem vir, inclusive a causar 

a morte da pessoa lesionada, dependendo da gravidade da lesão. Dessa forma, 

parece que, realmente, o uso de força causa maior comoção social, quando 

comparada a outras atividades estatais, por envolver diretamente a incolumidade 

física e a vida. 

Além disso, é nítida a diferença entre a atividade que envolve o emprego de força e 

as que não envolvem, do ponto de vista da correção de possíveis falhas, inerentes 

ao ser humano. Quando um agente de trânsito confecciona um auto de infração, que 

vem depois a se converter em uma multa de trânsito, é possível elaborar um recurso 

junto ao órgão de trânsito competente para analisá-la e tentar reverter seus efeitos, 

caso tenha sido mal aplicada. Quando um juiz emite uma sentença inadequada, 

cabe o recurso a uma esfera superior, a fim de corrigir as falhas de sua sentença. 

Aliás, são inúmeras as modalidades de recursos possíveis em um processo judicial, 

antes que o mesmo transite em julgado e seja dada a sentença definitiva. 

Mas, e quando um policial desfere um tiro contra alguém em uma situação em que 

deveria ter outra atitude? Mesmo que a lei o ampare, como no caso do instituto das 

descriminantes putativas ou erros de tipo – assuntos que não serão discutidos neste 

trabalho por não serem o objeto do mesmo – não é possível recorrer a nenhuma 

esfera para corrigir essa falha, e mesmo que a pessoa atingida não venha a óbito, o 

trauma causado é tal que não se consegue simplesmente apagar este fato ou 

desfazer essa ação. Percebe-se, também aqui, um motivo bastante plausível para 

que tais ações tenham tanta visibilidade e recebam tantas críticas, mesmo quando a 

própria lei as ampara. 

A partir da análise acima é possível estabelecer a importância da discussão, mesmo 

que superficial, dos aspectos jurídicos da atividade policial, em especial no que trata 

do emprego da força, até porque são esses motivos e esses aspectos que balizam e 

dão importância à proporcionalidade no emprego da força pelos Encarregados de 
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Aplicação da Lei (EAL). É essa análise que será feita a seguir, tomando por base 

instrumentos internacionais e a legislação pátria. 

 

2.2.1 O uso da força na legislação internacional 

Os principais instrumentos internacionais que tratam da atividade policial e do uso da 

força pelos EAL, e que serão abordados neste estudo, são: 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH); 

 Convenção Contra a Tortura (CCT); 

 Código de Conduta para os Encarregados de Aplicação da Lei (CCEAL); 

 Princípios Básicos para o Uso da Força e Armas de Fogo (PBUFAF). 

Os quatro instrumentos que serão analisados foram elaborados e promulgados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), cujo compromisso com o tema Direitos 

Humanos pode ser percebido já na elaboração da Carta da ONU, documento que 

deu origem à organização. A carta expõe claramente como um de seus objetivos: 

“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 [...]”. Tal fato se justifica pelo fato de que a ONU é hoje 

o mais universal entre os órgãos que visam disseminar a doutrina de Direitos 

Humanos. Além disso, é o que congrega o maior número de países. 

Adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da Assembléia Geral das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, a DUDH teve o Brasil como um de 

seus signatários iniciais. Não faz direito entre os Estados, por não ser um tratado, 

mas “[...] 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, 2001, p. 8). 

Os artigos cujos teores mais interessam ao presente estudo são o terceiro e o 

quinto, que seguem transcritos: 
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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 entre os direitos fundamentais citados na Declaração estão os 

direitos à vida e à incolumidade física das pessoas. Além do que já foi exposto, esse 

é outro motivo importante pelo qual os EAL devem considerá-los quando fizerem uso 

de força ou de armas de fogo. 

É importante perceber, conforme será visto adiante, que a legislação internacional 

não proíbe o emprego de força e de armas de fogo, apenas regulando-o, com o 

objetivo de evitar tal emprego de modo indiscriminado. 

A CCT, adotada pela Resolução 39/46, da Assembléia Geral das Nações Unidas, 

em 10 de dezembro de 1984, não trata diretamente sobre o uso de força, nem é 

genérica como a DUDH, mas tem particular importância para este trabalho por tratar 

do conceito de tortura. Tal conceito tem vínculo estreito com o conceito de Uso 

Diferenciado de Força (UDF), e com o emprego de Técnicas Não Letais (TNL). A 

tortura é definida pela CCT como sendo: 

[...] 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, 1984, grifo nosso) 

Importante frisar que a CCT proíbe a prática de tortura, mas não exige que o 

cumprimento da lei aconteça sem causar dor ou sofrimento às pessoas que estejam 

sofrendo alguma sanção por terem cometido atos contrários à lei. A única exigência 
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é de que o uso da força – que causa o sofrimento – seja reduzido ao estritamente 

necessário à aplicação da lei. Também não admite o abuso da força pelos EAL com 

a finalidade de obtenção de informações ou confissões, para castigar alguém que 

tenha cometido crime ou pela condição humana de qualquer pessoa. 

Assim sendo, se um policial, acompanhado de um cão policial devidamente 

adestrado realiza uma abordagem, durante a qual é agredido pelo abordado, e seu 

cão ataca o agressor, causando-lhe lesões, haverá o amparo do instituto da legítima 

defesa. Nesse caso, é como se o policial tivesse usado outro meio de defesa, como 

um bastão ou uma arma, mas com a vantagem de que o cão adequadamente 

treinado irá defender seu condutor, mesmo se o policial estiver desacordado ou 

impedido de defender-se. Tal já não ocorreria com qualquer outro recurso, que só 

pode ser usado se o militar estiver em condições de empregá-lo voluntariamente. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da Resolução 34/169 de 17 de 

dezembro de 1979, da Assembléia Geral das Nações Unidas, adotou o Código de 

Conduta para os Encarregados de Aplicação da Lei (CCEAL). Este instrumento 

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). 

Além disso, entende como Encarregados de Aplicação da Lei (EAL), “[...] todos os 

agentes da lei, quer nomeados, quer eleitos, que exerçam poderes de polícia, 

especialmente poderes de prisão ou detenção” (ONU). 

O CCEAL estabelece, em seu artigo 1º que cabe aos EAL servir a comunidade e 

proteger “todas as pessoas” contra atos ilegais. O artigo 2º impõe como obrigação o 

respeito e a proteção da dignidade humana, e lhes impõe a “[...] manter e apoiar os 

direitos fundamentais de todas as pessoas” (ONU). Analisando o artigo 3º percebe-

se 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). Percebe-se também, nos comentários a este 

artigo, que aos EAL só é permitido o emprego de armas de fogo 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. Por fim, o artigo 5º CCEAL reitera a proibição da tortura, 
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impedindo a alegação de qualquer circunstância excepcional – tais como a 

obediência a superior, estado de guerra, ameaça à segurança nacional – para 

justificar tal ato. 

Entre os instrumentos internacionais analisados, o mais diretamente vinculado ao 

presente estudo é, provavelmente, o próximo. Os PBUFAF, 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 sete de setembro de 

1990, 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 [...]”. 

Considera que a ameaça à sua vida e segurança “[...] deve ser considerada como 

uma ameaça à estabilidade da sociedade no seu todo [...]”, pois elas possuem “[...] 

um papel essencial na proteção do direito à vida, à liberdade e à segurança da 

pessoa [...]”. 

Por meio dos PBUFAF, mais particularmente de suas disposições gerais, a ONU 

orienta os Governos no sentido de adotar e aplicar regras para regular o uso de 

força e de armas de fogo pelos EAL. Também orienta que deve haver uma avaliação 

permanente dos princípios éticos vinculados ao emprego da força. Estabelece a 

necessidade de desenvolvimento, pelos Governos e organismos responsáveis pela 

aplicação da lei, de meios que permitam o emprego diferenciado da força. Salienta 

ainda a necessidade de habilitação dos EAL para utilizar tais meios.  

O item cinco estabelece que o emprego de força pelos EAL deve ser proporcional à 

gravidade da infração e que estes devem se esforçar para reduzir os danos e as 

lesões ao mínimo necessário. Também devem respeitar e preservar a vida humana, 

além de assegurar a prestação de socorro aos feridos, tão rápido quanto for 

possível.  

De acordo com o item nove dos PBUFAF a utilização de armas de fogo contra 

pessoas só deve ocorrer nas situações em que o policial esteja amparado pela 

legítima defesa – própria ou de terceiros – e quando haja iminente risco de morte ou 

de lesão grave. Além disso, só será cabível tal uso quando medidas menos 

extremas forem incapazes de deter o agressor. Assim sendo, o uso letal de armas 
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de fogo só deve acontecer nas situações em que seja o único meio capaz de 

resguardar vidas humanas. Percebe-se assim, que o emprego de cães policiais, nas 

situações de legítima defesa, onde não haja risco de vida, é uma alternativa viável e 

necessária para substituir o emprego de armas de fogo. Também o será nas 

situações em que seja possível fazê-lo, excluindo dessa forma o emprego de armas 

de fogo, mesmo que a agressão coloque em risco a vida dele próprio ou de 

terceiros. 

No item 20, sugere aos Governos que concedam peculiar atenção às questões 

relativas aos Direitos Humanos, à ética policial e às medidas que permitam evitar o 

uso da força e de armas de fogo entre outras. 

Por fim, orienta, no item 21, que os Governos e organismos de aplicação da lei 

garantam aos EAL envolvidos em ocorrências policiais onde tenha havido emprego 

de força e armas de fogo, serviços de aconselhamento psicológico, o que demonstra 

que o potencial lesivo desse tipo de ocorrência não atinge apenas a pessoa 

alvejada, mas o próprio policial é um “vítima” desse tipo de ação. 

A análise das normas internacionais ficará limitada às que foram vistas, uma vez que 

são suficientes para justificar a necessidade de investimentos em técnicas que 

limitem o uso de força, e consequentemente, o emprego de cães policiais, apesar de 

existirem inúmeras outras normas que se aplicam à atividade policial. 

 

2.2.2 O uso da força na legislação nacional 

São vários os instrumentos legais que tratam do uso de força pelos EAL, no Brasil. 

No entanto, dada sua semelhança, e em virtude da pouca profundidade jurídica a 

que este estudo se propõe, serão abordados apenas os que mais se adéquam aos 

seus objetivos. 

Inicialmente, serão abordados alguns dispositivos constitucionais, uma vez que a 

CRFB está no topo da hierarquia das leis. Em seu artigo 1º, a Carta Magna 

estabelece como fundamentos da República – entre outros – a cidadania, e a 

dignidade da pessoa humana, reafirmando o já estabelecido na DUDH e em outros 



31 
 

instrumentos internacionais de Direitos Humanos. Estabelece em seu art. 3º, que é 

objetivo fundamental da República, entre outros, “[...] promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação [...]” (BRASIL, 2006, p. 13). O art. 4º institui que o Brasil rege-se, nas 

suas relações internacionais, pela prevalência dos Direitos Humanos (BRASIL, 2006, 

p. 13). 

O artigo 5º da CRFB, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, possui 

78 incisos relacionados ao assunto. Serão abordados apenas aqueles que se 

referem especificamente ao uso da força e às garantias da incolumidade física, 

como o inciso III que impõe que ninguém será submetido a tortura – considerada 

crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, pelo inciso XLIII – nem a 

tratamento desumano ou degradante. Ou como o inciso X, que afirma que a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, 

assegurando 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 Carta Magna. 

Assim, percebe-se que a CRFB confirma a proibição da tortura (já conceituada 

anteriormente) 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 CPP, que, em seu art. 284, só permite o emprego da força “[...] 

indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso”. 
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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 destacada, 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 CP, conforme se verá mais detalhadamente, adiante. 

Conforme já visto anteriormente, o crime é um fato típico e ilícito. Tal entendimento 

leva ao fato de que, ao empregar a força, em especial a força física, contra alguém, 

o policial pode vir a causar lesões ou mesmo a morte da pessoa contra a qual 

aplicou a força. Assim sendo, comete, em tese, um crime, já que tais atos são 

definidos como crimes no CP. 

O que difere, então uma ação policial legítima de uma ação policial arbitrária ou de 

um crime, já que ambas podem ser previstas como crimes na legislação, ou seja, 

podem caracterizar fatos típicos? Ao analisar um fato típico, a regra é que esse fato 

seja também ilícito, pois só são tipificados penalmente os fatos tidos como mais 

graves e lesivos entre as condutas humanas. Dessa forma, encontra-se a ilicitude, 

não pela análise do fato em si, mas pela eliminação das causas excludentes dessa 

ilicitude, conforme ensina Mirabete: 

A antijuridicidade, como elemento na análise conceitual do crime, 
assume, portanto, o significado de „ausência de causas excludentes 
de ilicitude‟. A antijuridicidade é um juízo de desvalor que recai sobre 
a conduta típica, no sentido de que assim o considera o ordenamento 
jurídico (MIRABETE, 2001, P. 172) 

No CP, as causas excludentes de ilicitude estão previstas no artigo 23, conforme se 

segue: 

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. 
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Excesso punível 
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste 
artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. 

Conforme pode ser observado, o ordenamento jurídico pátrio prevê quatro 

excludentes de ilicitude. Além delas, existem as chamadas causas supralegais, cujo 

aprofundamento não ocorrerá neste trabalho. 

Cabe destacar o parágrafo único, que prevê a figura do excesso, de acordo com a 

qual, em qualquer das excludentes previstas, se o agente ultrapassar os limites 

necessários para garantir o direito a ser protegido, deverá responder pelo referido 

excesso, sem a proteção da excludente que inicialmente o beneficiou. 

Sendo assim, o policial - assim como os demais cidadãos - que precisar usar a força 

física em razão de um dos motivos listados acima, não terá cometido crime, mesmo 

que o resultado de sua ação seja a lesão corporal ou o óbito de alguém, desde que 

o faça respeitando todos os limites previstos em lei. 

Para esclarecer melhor quais são esses limites, serão analisadas as duas 

excludentes de ilicitude mais presentes nas situações de emprego de força física, no 

cotidiano policial: a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. 

 

2.2.2.1 Legítima Defesa 

A legítima defesa é prevista no art. 23, inciso II e 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 tempo. Diante dessa limitação, o próprio Estado permite 

que seus cidadãos se defendam de agressões perpetradas por outros. No caso 
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dessa excludente de criminalidade, é preciso que haja uma efetiva agressão contra 

o agente ou contra terceiro, permitindo a ele a repulsa do ataque ilícito. 

A fim de melhor analisar cada um dos requisitos necessários para caracterizar a 

legítima defesa, e obter um estudo mais aprofundado dessa excludente, será aqui 

adotada a classificação dos requisitos escolhida por Capez (2005, p. 274): 

a) agressão injusta; 
b) atual ou iminente; 
c) a direito próprio ou de terceiro; 
d) repulsa com meios necessários; 
e) uso moderado de tais meios; 
f) conhecimento da situação justificante. 

Para Damásio (1985, p. 333), “Agressão é a conduta humana que ataca ou coloca 

em perigo um bem jurídico”.  

Sendo a agressão uma conduta humana, não a configura o ataque de um animal, 

por exemplo, sendo a defesa de tal ataque considerada como estado de 

necessidade, salvo se o ataque for ordenado pelo condutor do animal. Nesse caso, 

conforme ensina Capez (2005, p. 280), “[...] existe agressão autorizadora da legítima 

defesa, pois o irracional está sendo utilizado como instrumento do crime (poderia 

usar uma arma branca, uma arma de fogo, mas preferiu servir-se do animal)”. Tal 

observação é importante para confirmar a responsabilidade do policial pelas lesões 

que o cão por ele conduzido provocar em terceiros. 

A expressão “injusta agressão” determina que exista uma relação de contrariedade 

entre a agressão e o ordenamento jurídico. Assim, só é injusta a agressão não 

autorizada pelo ordenamento jurídico. Exemplificando uma forma de agressão 

autorizada pelo ordenamento jurídico, e portanto, não ensejadora da legítima defesa, 

Greco (2004, p. 378) expõe o direito à liberdade, inerente a todas as pessoas. 

Assim, qualquer constrição ilegal à liberdade é passível de legítima defesa. Contudo, 

cita as situações em que esse direito pode vir a ser restringido, como nas situações 

em que alguém tenha expedido contra si um mandado de prisão. Sendo esse 

mandado devidamente fundamentado, e estando a autoridade policial de posse do 

mesmo, sai à procura do agente e o prende. Mesmo havendo um cerceamento do 

direito de ir, vir ou de ficar, tal conduta foi realizada de acordo com as prescrições 

legais e não é contrária ao nosso ordenamento jurídico. Embora tenha sido privado 
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de seu direito, o agente não pode alegar legítima defesa e agredir o policial que 

realizou sua detenção, uma vez que a agressão à sua liberdade não é injusta. 

Além injusta, a agressão precisa ser atual ou iminente. Ou seja, o legislador deixou 

claro que a agressão iminente permite a qualquer pessoa, valer-se da excludente 

para cessar a agressão contra si ou contra terceiro. Em relação à agressão atual, 

também é clara a situação especificada na lei, ou seja, a agressão está ocorrendo 

no momento em que a vítima dessa agressão reage e torna-se o agente da ação 

defensiva ou ofensiva. A respeito de agressões passadas, ou seja, agressões que já 

cessaram, entende a doutrina, de modo pacífico, que não pode ser argüida a 

legítima defesa. Nesse caso, conforme bem esclarece Capez (2005, p. 284), “[...] 

não haverá legítima defesa, mas vingança”. 

Tendo já sido analisados os requisitos da “injusta agressão” e da “agressão atual ou 

iminente”, cabe comentário breve a respeito do requisito “a direito próprio ou de 

terceiro”. Em princípio, bastante relevante o ensinamento de Capez (2005, p. 284) a 

respeito de quais direitos são protegidos pelo instituto da legítima defesa. Na opinião 

do renomado jurista, “[...] em princípio, todos os direitos são suscetíveis de legítima 

defesa, tais como a vida, a liberdade, a integridade física, o patrimônio, a honra etc., 

bastando que esteja tutelado pela ordem jurídica”. Assim, desde que utilize o meio 

necessário e o faça moderadamente, o agente pode alegar a legítima defesa para 

cessar a agressão a qualquer bem tutelado pelo ordenamento jurídico. Esse bem 

não tem que ser, necessariamente um bem ou direito próprio, cabendo também a 

legítima defesa para o agente que age buscando resguardar direito alheio, mesmo 

que o agressor seja o próprio terceiro que tem seu bem ameaçado, sendo um 

exemplo claro dessa situação a lesão corporal causada no suicida no momento em 

que se tenta impedir a consumação de sua própria morte. 

Em relação ao meio necessário, Greco (2004, p. 382) entende que “para que se 

possa falar em meio necessário é preciso que haja uma proporcionalidade entre o 

bem que se quer proteger e a repulsa contra o agressor”. 

Apesar do entendimento discordante da doutrina em relação à necessidade de 

proporcionalidade entre o meio e a agressão, é pacífico que o meio necessário 

deverá ser o menos traumático à disposição do agredido, não podendo o mesmo 
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utilizar-se de meio que cause dano maior ao agressor, caso haja possibilidade de 

usar outro menos lesivo. Assim, caso seja usado um meio desnecessário, encontra-

se caracterizado o excesso, previsto no art. 23, parágrafo único. 

Após a análise do meio usado para rechaçar a agressão, e chegando-se à 

conclusão de que o meio era o adequado, passa-se a analisar se este meio foi 

usado moderadamente, ou seja, dentro dos limites aceitáveis de proporcionalidade. 

Para Capez (2005, p. 285), moderação “[...] é o emprego dos meios necessários 

dentro do limite razoável para conter a agressão”. 

O objetivo do legislador, ao estabelecer essa relação de proporcionalidade, foi o de 

evitar que uma vítima de agressão que age amparada pelo ordenamento jurídico, 

venha atuar de maneira imoderada, ultrapassando com sua conduta os limites 

necessários à proteção do bem jurídico tutelado. 

Concluída, assim, essa breve análise dos requisitos da legítima defesa, passa-se, a 

seguir, para um breve estudo do “estrito cumprimento do dever legal”. 

 

2.2.2.2 Estrito Cumprimento do Dever Legal 

O estrito cumprimento do dever legal está previsto no inciso III do artigo 23 do CP, 

conforme visto no item 2.1, acima. O legislador não se preocupou em definir, à parte, 

o que é estrito cumprimento do dever legal – assim como fez com o estado de 

necessidade e com a legítima defesa. No entanto, a análise da expressão “estrito 

cumprimento do dever legal” e a consulta à doutrina e à jurisprudência são 

suficientes para o entendimento do que venha a ser essa excludente de ilicitude. 

De acordo com a doutrina predominante, a excludente do estrito cumprimento do 

dever legal é dirigida a funcionários públicos e agentes do Estado, mas seus efeitos 

se estendem também aos particulares que estejam exercendo função pública (como 

os jurados, peritos ad hoc, mesários da Justiça Eleitoral, e outros).  

Podem ser citadas, como situações em que ocorre o cumprimento de dever legal 

“[...] a violação de domicílio pela polícia ou servidor do judiciário para cumprir 
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mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo quando for necessário para 

prestar socorro a alguém ou impedir a prática de crime” ou o uso da força física por 

policiais, com o objetivo de prender determinada pessoa em flagrante delito ou em 

decorrência de cumprimento de mandado judicial, caso essa pessoa resista à prisão 

ou ponha-se em fuga. Ambos os exemplos citados por Nucci (2000, p. 166). Cabe 

lembrar que a licitude da violação do domicílio e da prisão nos casos citados acima é 

confirmada por outras normas do ordenamento jurídico pátrio, sendo a primeira 

(violação de domicílio) autorizada pela CRFB e a segunda, determinada pelo CPP, 

tendo ambas as normas já sido citadas anteriormente. 

Assim como no caso da legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal 

também é estudado a partir de alguns requisitos, que são: 

a) dever imposto por lei ao agente; 

b) atuação dentro dos limites impostos pela lei. 

O primeiro requisito estabelece que a ação executada pelo agente que alegar a 

excludente em tela deve ser uma ação determinada por lei em sentido amplo. Dessa 

forma, estão incluídos os decretos, regulamentos, decisões judiciais ou quaisquer 

outras normas emanadas do poder público, desde que sejam originários de lei e 

tenham caráter geral. Também não há exigência de que a ordem esteja prescrita por 

uma lei penal, estando amparado pela excludente o agente que agir conforme 

determinar uma lei extra penal (código civil, norma administrativa, etc.).   

Considerando o exposto, percebe-se claramente que, independentemente da forma 

como recebeu a ordem (verbal ou escrita), é importante que o agente certifique-se 

da legalidade da mesma, antes de cumpri-la, pois, dependendo do teor da referida 

ordem, não haverá excludente de ilicitude amparando sua conduta. 

O segundo requisito é a necessidade do agente ater-se aos limites impostos pela lei 

que lhe autorizar ou determinar a ação. Assim, não pode o agente iniciar sua 

conduta amparado pela excludente de ilicitude e posteriormente exacerbar-se, 

executando ações não amparadas na lei, ou utilizar-se de meios desnecessários 

para executar uma ação determinada por lei. 
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Como exemplo, pode-se citar o policial que se depara com alguém em flagrante 

delito e lhe dá voz de prisão, sendo que o infrator dispara em fuga de imediato, 

desobedecendo à ordem do policial. Não pode o policial, a pretexto de cumprir dever 

legal, previsto no CPP, como já analisado neste estudo, disparar arma de fogo 

contra o indivíduo, a fim de alvejá-lo para impedir a fuga e efetuar a prisão. A arma 

de fogo é uma arma com grande capacidade letal, o que faz dela um meio 

desproporcional para a situação em tela, conforme também já foi visto, quando da 

análise da legislação internacional. No entanto, se o policial dispõe de um cão – ou 

outro meio não-letal de impedir a fuga – e emprega tal meio, causará lesão no 

indivíduo, mas estará amparado por lei para fazê-lo, desde que encerre o emprego 

do meio tão logo consiga evitar a fuga. 

 

2.3 USO DIFERENCIADO DA FORÇA E TÉCNICAS NÃO-LETAIS 

O emprego de força física pelos EAL vem ganhando cada vez mais espaço nas 

discussões acadêmicas e na mídia, seja no cenário nacional ou mundial, conforme já 

exposto em tópico anterior. Neste trabalho, será discutido o uso diferenciado da 

força pela polícia, que envolve o emprego da força física, mas não se resume a ela. 

Para o escopo desse estudo, será considerada força “[...] toda intervenção 

compulsória sobre o indivíduo ou grupos de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua 

capacidade de autodecisão” (CORRÊA, 2005, p. 3). Esse é o conceito empregado 

no curso “Uso Progressivo da Força”, ofertado pela Rede Nacional de Educação à 

Distância, criada em 2005, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP), em parceria com a Academia Nacional de Polícia (ANP). 

O referido curso teve como conteudista o então Major Marcelo Vladimir Corrêa, da 

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Também será importante ao objetivo desta 

monografia o conceito dado para a expressão “uso progressivo da força” que é a 

“[...] seleção adequada de opções de força pelo policial em resposta ao nível de 

submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado” (CORRÊA, 2005, p. 3). 

O termo “progressivo” gerou polêmicas por possibilitar o entendimento de que os 

níveis de força só poderiam ascender, quando na realidade, existe possibilidade de 

ascensão e declínio dos níveis de uso de força, durante uma ação policial. 
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Em 31 de dezembro de 2010 foi publicada a Portaria Interministerial nº 4226 

(ANEXO A), que “Estabelece Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de 

Segurança Pública”, e adotou oficialmente o termo “uso diferenciado da força”. 

Segundo o Anexo II da referida portaria, o termo “uso diferenciado da força” refere-

se à “seleção apropriada do nível de uso da força em resposta a uma ameaça real 

ou potencial visando limitar o recurso a meios que possam causar ferimentos ou 

mortes”. Comparando os conceitos de “uso progressivo da força” e “uso diferenciado 

da força”, adotados pelo curso e pela portaria, é possível perceber que ambos 

referem-se à mesma idéia, o que levou a SENASP a mudar o nome do curso para 

“uso diferenciado da força”, dirimindo de vez a polêmica. 

A tônica principal do curso é a apresentação de modelos de uso diferenciado da 

força. Um modelo pode ser conceituado como “[...] um esquema que contém linhas 

gerais sobre determinado assunto, sobre determinadas ações, sobre determinados 

procedimentos e, que pode quando utilizado, orientar a execução de algo” 

(CORRÊA, 2005, p. 17). 

Após a análise de diversos modelos de uso diferenciado da força, Corrêa (2005, p. 

25) apresenta uma proposta de modelo básico de uso diferenciado da força, 

conforme segue: 

 

Figura 1 – Modelo de uso diferenciado da força 
Fonte: CORRÊA, 2005 

Observando o modelo apresentado, é possível verificar que de um lado o autor 

elenca os níveis de cooperação do suspeito e do outro ele lista as possíveis atitudes 

do policial, chamadas de “níveis de uso da força”. O primeiro nível de uso da força 

possível de ser empregado é a presença policial, representada pela cor branca, que 
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corresponde ao nível de cooperação “normativo”. O curso esclarece que a “[...] mera 

presença do policial uniformizado, muitas vezes, será o bastante para conter um 

crime ou contravenção [...]” (CORRÊA, 2005, p. 40), mas não esclarece o que seria 

o nível de cooperação do suspeito correspondente a ela. 

Pesquisando o Caderno Doutrinário 1 da PMMG (2010, p. 87), que trata da 

Intervenção Policial, Verbalização e Uso de Força, observa-se um modelo 

semelhante ao apresentado acima. O modelo apresentado pela PMMG, entretanto, 

vincula tanto a presença policial quanto a verbalização ao nível cooperativo. Para a 

PMMG (2010, p. 81), o nível de resistência “cooperativo” ocorre quando o abordado 

“[...] acata todas as determinações do policial durante a intervenção, sem apresentar 

resistência [...]”. Ainda observando o mesmo caderno, verifica-se que a PMMG 

(2010, p. 83) conceitua a presença policial como “[...] a demonstração ostensiva de 

autoridade” expondo, na sequência, que “O efetivo policial corretamente 

uniformizado, armado, equipado, em postura e atitude diligente, geralmente inibe o 

cometimento de infração ou delito naquele local”. 

Ambos os conceitos de presença trabalham com a idéia de “impacto psicológico”, 

que é uma das classificações das técnicas não-letais previstas no curso “Técnicas e 

Tecnologias Não-letais de Atuação Policial”, disponibilizado em 2007, pela SENASP. 

Segundo o referido curso, são classificadas como impacto psicológico as técnicas 

que “Influenciam o raciocínio e a tomada de decisão do oponente” (SOUZA; RIANI, 

2007, p. 31). Conforme já visto na seção 2.1, a utilização do impacto psicológico é 

de grande importância para a atividade policial, já que, na opinião de Monjardet 

(2003, p. 27), “[...] o uso da força deve ser bem mais raro, por revelar logo seus 

limites [...]”, devendo ser sempre evitado, a não ser quando efetivamente necessário 

– na opinião de Bittner – também já discutida na seção 2.1. 

Para melhor situar as técnicas não-letais junto ao uso diferenciado da força, é 

possível citar a classificação das técnicas não-letais estabelecida no referido curso. 

Para Souza e Riani (2007, p. 30), as técnicas não-letais podem ser classificadas de 

acordo com três critérios: tipo de alvo, tecnologia e emprego tático. O quadro 

reproduzido abaixo proporciona uma visão geral das classificações das técnicas 

não-letais, de acordo com cada critério. 
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CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

TIPO DE ALVO 
Anti-pessoais 

Anti-materiais 

TECNOLOGIA 

Física 

Química 

Biológica 

Energia dirigida 

Impacto psicológico 

EMPREGO TÁTICO 

Debilitantes 

Incapacitantes 

De proteção 

Quadro 1 – Taxonomia das técnicas não-letais 
Fonte: SOUZA; RIANI, 2007, p. 30 

A tabela de classificação das técnicas não-letais não será inteiramente explicada, 

pois não é o foco principal do trabalho. Entretanto, é interessante observar, em 

especial as classificações quanto à tecnologia biológica e impacto psicológico (já 

conceituada acima) e a diferença entre as classificações debilitante e incapacitante 

(ambos dentro do critério emprego tático), além da classificação anti-pessoais, 

referente ao critério tipo de alvo, que serão úteis no próximo capítulo deste estudo. 

São consideradas anti-pessoais, as técnicas “[...] usadas diretamente contra 

pessoas, no intuito de evitar fugas, agressões, ou forçá-las a tomar certas atitudes 

como desocupar um local” (SOUZA; RIANI, 2007, p. 31). 

Os equipamentos não letais classificados como biológicos, levando em consideração 

o critério tecnologia compreendem os que empregam “[...] 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)” (RIANI, 2009, p. 71 e 72). 

Voltando à observação do modelo de uso diferenciado da força, percebe-se também 

a existência da verbalização – segundo nível de uso da força – que segundo o autor 

“[...] pode e deve ser utilizado em conjunto com qualquer outro nível de força, 

sempre que possível” (CORRÊA, 2005, p. 40). A utilização de mais de um nível de 

força ao mesmo tempo pode acontecer em alguns casos, sendo que no caso da 



42 
 

presença, será uma regra, o que pode ser percebido no modelo, pois a cor branca, 

que representa a presença, estende-se por todos os demais níveis. Da mesma 

forma, a cor azul, que representa a verbalização, estende-se até a metade do último 

nível, que é o uso de força letal, indicando o que já foi exposto, ou seja, que a 

verbalização deve, quando possível, ser usada em conjunto com os demais níveis. 

Retomando o conceito de força usado pelo autor, percebe-se que os dois primeiros 

níveis não empregam força física, mas são capazes de reduzir, ou mesmo eliminar, 

a capacidade de autodecisão de pessoas ou grupos que tenham intenção de 

cometer algum ilícito ou, de alguma forma, burlar a lei, desde que empregados 

corretamente. Pode-se citar como exemplo um jovem que pensa em pichar um 

muro, mas desiste de fazê-lo ao ver que uma viatura se aproxima. Nesse caso a 

presença policial foi o meio coercitivo necessário para evitar o cometimento da 

infração, naquele momento. 

Considerando a presença o primeiro nível de uso da força e a verbalização o 

segundo nível, o terceiro nível será o controle de contato, cujos exemplos são as 

“[...] técnicas de condução e imobilização, inclusive através de algemas” (CORRÊA, 

2005, p. 44). Esse nível de força deverá ser usado para vencer uma atitude de 

resistência passiva do oponente, conforme se pode observar no modelo acima. A 

resistência passiva pode ser entendida como sendo um “[...] nível preliminar de 

insubmissão”, quando o oponente resiste sem agressões, permanece imóvel, e não 

acata as ordens policiais (CORRÊA, 2005, p. 52). A PMMG (2010, p. 82) cita como 

exemplo a pessoa que foge durante uma abordagem, para evitar a busca pessoal, 

visto que para a referida corporação, a resistência passiva ocorre quando: 

A pessoa abordada não acata, de imediato, as determinações do 
policial, ou o abordado opõe-se a ordens, reagindo com o objetivo de 
impedir a ação legal. Contudo, não agride o policial nem lhe direciona 
ameaças (classificação de risco nível II) (PMMG, 2010, p. 81, grifo 
do autor). 

Caso o suspeito ou infrator passe a ter uma atitude de resistência ativa, como por 

exemplo, no caso de uma tentativa de fuga, empurrando policiais ou civis (CORRÊA, 

2005, p. 52), pode ser necessário usar o nível de força número 4 – controle físico – 

que o autor também chama de técnicas de submissão (CORRÊA, 2005, p. 44). Os 

exemplos que Corrêa (2005, p. 45) cita de técnicas de submissão são os cães, as 

técnicas de forçamento e os agentes químicos. 
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O último nível de uso da força, antes do emprego da força letal, é o emprego de 

táticas defensivas não-letais, que compreende o emprego de “[...] gases fortes, 

forçamento de articulações e uso de equipamentos de impacto (cassetetes, tonfa)” 

(CORRÊA, 2005, 45). Também se enquadram nesse nível, todas as formas de 

emprego de armas de fogo, excluído seu emprego letal, ou seja, o disparo. Esse 

nível está vinculado às agressões não-letais, que Corrêa (2005, p. 52) entende como 

ataques físicos, contra os policiais ou terceiros. 

A PMMG, em seu Caderno Doutrinário 1, estabelece que a resistência ativa pode se 

dar com agressão não-letal ou com agressão letal, reduzindo um nível de submissão 

do abordado. Assim, os níveis estabelecidos como resistência ativa e como 

agressão não-letal, por Corrêa, são fundidos pela PMMG em um único nível de 

resistência, que é o nível III, e engloba a resistência ativa com agressão não-letal. 

Esse nível pode ter 03 (três) reações distintas por parte do policial, que são (2010, 

pp. 84-85): 

 Controle físico; 

 Controle com instrumentos de menor potencial ofensivo; 

 Uso dissuasivo de arma de fogo. 

Embora o referido Caderno Doutrinário não cite o emprego de cães como nível de 

uso da força, é possível enquadrá-los, dentre os níveis de uso da força 

estabelecidos, como instrumentos de menor potencial ofensivo, pois é neste nível 

que o policial recorrerá aos instrumentos disponíveis. O controle físico é conceituado 

como sendo “[...] o emprego das técnicas de defesa pessoal policial, com um maior 

potencial de submissão, para fazer com que o abordado resistente ativo 

(agressivo) seja controlado, sem o emprego de instrumentos” (PMMG, 2010, p. 84, 

grifo do autor). 

Percebe-se, diante do exposto, que existe certa divergência entre o que dispõe o 

Caderno Doutrinário da PMMG e o que preconiza o Curso de Uso Progressivo da 

Força da SENASP, em relação à classificação da fuga por parte do infrator, dentro 

dos níveis de insubmissão ou de resistência da pessoa abordada. Enquanto a 

PMMG (2010, 82) classifica a fuga como resistência passiva, Corrêa (2005, p. 52) 

entende que tal atitude representa uma resistência ativa. A consequência dessa 
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divergência é que para Corrêa, tal atitude enseja o emprego do nível quatro de uso 

da força – técnicas de submissão ou controle físico – enquanto a PMMG entende 

que o nível mais adequado seria o nível secundário, por meio do controle de contato, 

que se resume à aplicação de técnicas de defesa pessoal. Conforme se pode 

observar no Manual de Prática Policial, a própria PMMG (2002, p. 78), no entanto, já 

considerou a fuga como resistência ativa, tendo mudado posteriormente seu 

entendimento. Assim sendo, e considerando a excludente de ilicitude “estrito 

cumprimento do dever legal” – prevista no art. 23 do CP – e o art. 301 do CPP, que 

prevê que os policiais têm a obrigação de prender quem se encontre em flagrante 

delito, ambos já analisados no item 2.2.2 deste estudo, parece mais acertado o 

entendimento de que a fuga do infrator, mesmo recebendo a classificação de 

resistência passiva, permite o emprego de um nível de uso da força que cause 

lesões ao infrator, desde que não cause lesões desproporcionalmente graves e nem 

leve o infrator a óbito. Cabe destacar também que o modelo orienta a execução, não 

sendo obrigatória a correspondência exata entre a ação do suspeito e a atitude do 

policial, desde que esta atitude esteja obedecendo aos ditames legais vigentes no 

país. Além disso, percebe-se que a própria legislação internacional – já analisada no 

item 2.2.1 – veda o uso de arma de fogo nesses casos (salvo quando o fugitivo 

coloque em risco a vida do policial ou de terceiros), mas não proíbe o uso de outros 

meios que venham a causar lesões corporais. 

É possível afirmar que o único nível de força que não pode ser considerado uma 

técnica não-letal é o emprego de força letal. Todos os demais, se empregados 

dentro dos princípios que norteiam a redução de letalidade, podem ser considerados 

técnicas não-letais. Tal afirmação se baseia no fato de que todos esses níveis de 

força – desde a presença policial até o emprego de táticas defensivas não-letais – se 

enquadram no conceito de técnicas não-letais adotado pela SENASP, que é o “[...] 

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” (SOUZA; RIANI, 2007, p. 4). 

Assim sendo, conforme se analisará adiante com maior profundidade, o emprego de 

cães policiais enquadra-se dentro de níveis de uso de força que podem ser 

considerados técnicas não-letais. 
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3 A POLÍCIA E O EMPREGO DE CÃES POLICIAIS 

Após discutir aspectos jurídicos e técnicos acerca do uso da força e das técnicas 

não-letais pela polícia, passar-se-á a analisar os modos como o cão vem sendo 

empregado pelas corporações militares e policiais, ao longo do tempo, os aspectos 

desse emprego que permitem enquadrá-lo como técnica não-letal e o emprego atual 

desse recurso suplementar pelas polícias brasileiras. 

3.1 BREVE HISTÓRICO 

De acordo com o volume 1 da Enciclopédia do Cão, produzida pela Royal Canin, 

presume-se que os cães sejam descendentes de uma espécie chamada miacídeos, 

animais semelhantes às lontras atuais, que deram origem, também, aos lobos e 

chacais (GRANDJEAN et al., 2001, p. 16). A origem do emprego do cão pelo homem 

perde-se na história e remonta a milhares de anos atrás. Os vestígios mais antigos 

de associação entre hominídeos e canídeos – uma espécie de lobo de tamanho 

pequeno – remontam a 150.000 anos, e foram encontrados na China (GRANDJEAN 

et al., 2001, p. 17). A domesticação dos lobos aparentemente ocorreu ao mesmo 

tempo em que os homens passavam do estágio de predadores ao de produtores. Os 

cães, no entanto, teriam surgido cerca de 135.000 anos atrás, segundo recentes 

pesquisas americanas e suecas (GRANDJEAN et al., 2001, p. 18). 

A presença dos cães junto ao homem vem tendo inúmeras utilidades ao longo da 

história, sendo que “Desde a Antiguidade, o cão exerce numerosas funções e 

participa de atividades tão variadas quanto às de combate, da produção de carne, 

da tração de trenó nas regiões polares e dos ritos sagrados da mitologia” 

(GRANDJEAN et al., 2001, p. 21). 

Para Andrade (1999, p. 71), os cães podem ser utilizados em diversas situações. 

Entre elas, está seu uso como cães de guarda, que segundo o autor talvez tenha 

sido “[...] a primeira utilidade dada ao cão, que a desempenhou com tal perfeição 

que o homem viu que esse animal tinha futuro” (ANDRADE, 1999, p. 72). No 

entanto, a Enciclopédia do Cão (GRANDJEAN et al., 2001, 18) apresenta outra 

hipótese, e esclarece que a primeira função desempenhada pelos cães foi a de cão 
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de caça, ao afirmar que “[...] o cão primitivo era, indiscutivelmente, um cão de caça e 

não um cão pastor”. 

Entre os empregos do cão como instrumento de ataque e defesa, está o uso de 

“cães de guerra” – cães que, desde a antiguidade, acompanham soldados em 

campanhas militares nas mais diversas missões, como cães patrulha, cães de 

guarda, cães sentinelas, cães de pista ou rastreadores, cães mensageiros, cães 

sanitários, esclarecedores, detectores de minas, cães pára-quedistas, 

remuniciadores e detectores de drogas e explosivos, entre outros (CAMPOS, 1981, 

pp. 30-32). Entre as atuações de destaque de cães em conflitos armados, pode-se 

listar o largo emprego de cães semelhantes aos atuais mastins pela Grécia antiga, 

dentro os quais, cerca de 50 que guardavam a cidade de Corinto, o uso de cães por 

Alexandre, o Grande, para amedrontar seus inimigos, 300 anos a.C. ou os mais de 

19.000 cães empregados pelos Franceses na 1ª Guerra Mundial (CAMPOS, 1981, 

pp. 14-17). Também podem ser citados os cães empregados pelos Alemães, na 2ª 

Guerra Mundial, que exerceram missões de mensageiros, sentinelas, pisteiros e 

cães de patrulha (CAMPOS, 1981, p. 17). 

O emprego de cães na atividade policial data de 1896, quando um professor da 

Universidade de Praga, chamado Hans Gross, teve a idéia de empregá-los para 

acompanhar guardas noturnos. Segundo o Manual de Cinotecnia Policial, “[...] os 

primeiros cães policiais – em número de 12 – começaram tal atividade em novembro 

de 1896 na cidade de Hildesheim, Alemanha, onde acompanharam os guardas 

noturnos” (PMES, 2008, p. 9). A partir de então, essa idéia se disseminou e os cães 

policiais são usados, nos dias de hoje, em todas as partes do mundo. 

O Manual Básico de Policiamento Ostensivo, publicado pela Inspetoria Geral das 

Polícias Militares (IGPM) já previa o uso de cães como “[...] recursos adicionais que 

aumentam a capacidade operacional em ações ou operações rotineiras e/ou 

específicas [...]” (IGPM, [198-?], p. 12, grifo nosso). 

Considerando a utilização do cão ao longo da história, e que o primeiro emprego de 

cães policiais se deu há mais de um século, disseminando-se em praticamente todo 

o mundo, e considerando também a previsão – já citada – de seu emprego por 

policiais, em manual, não é difícil perceber que esse animal tem, efetivamente, 
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demonstrado grande valor para as diversas atividades a que tem sido submetido 

pela espécie humana, entre elas, a atividade policial, conforme será melhor visto 

adiante. 

 

3.2 EMPREGO DE CÃES POLICIAIS COMO TÉCNICA NÃO-LETAL 

Conforme já citado no item 2.3 acima, o emprego de cães policiais, para as 

atividades de guarda e proteção, se enquadra em um nível elevado de uso da força. 

Considerando o modelo de uso diferenciado da força adotado pela SENASP, estaria 

no nível 4, que é o controle físico – também chamado pelo autor de técnicas de 

submissão. Para o modelo adotado pela PMMG, estaria no nível 5, que é o controle 

com instrumentos de menor potencial ofensivo. 

Nesse capítulo, após a breve explanação histórica do emprego de cães pelo 

homem, em diversas atividades, entre elas as de guarda e proteção, de guerra e de 

segurança pública, será discutida a forma como esses animais se enquadram dentro 

do espectro do uso diferenciado da força e das tecnologias não-letais. 

Conforme visto acima, a presença policial em um local pode inibir uma ação 

delituosa podendo ser considerada, dessa forma, um nível de uso de força, dentro 

do conceito de força adotado pela SENASP, também citado no Capítulo anterior (p. 

38). Também já foi visto que o conceito adotado para presença – enquanto nível de 

uso da força – enquadra-se perfeitamente no conceito de impacto psicológico, que é 

uma das classificações das técnicas não-letais, sob o critério da tecnologia. 

Campos (1981, p. 22), ao abordar o que chamou de “Interesse militar do cão”, no 

segundo capítulo de sua obra, citou como uma das vantagens arroladas o “[...] efeito 

moral que produz sobre os elementos contra os quais queremos actuar”. 

Complementando, cita que: 

Quer sobre o indivíduo isolado, quer sobre uma multidão, a presença 
de um cão que se sabe treinado e dotado das características que lhe 
são peculiares é sempre factor que conta a nosso favor, muito 
especialmente porque o cão trabalha integrado no binômio homem-
cão. (CAMPOS, 1981, p. 22) 
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Mais adiante, expõe o mesmo autor, ao tratar do emprego tático do cão: “Na 

manutenção da ordem pública surge-nos o cão patrulha como um colaborador 

excelente e eficiente, pela economia de efectivos que nos proporciona e pelo seu 

efeito psicológico sobre as multidões” (CAMPOS, 1981, p. 148). Na sequência, 

segue afirmando que, embora os cães sejam instrumentos com excelente 

capacidade para ataque, deve-se priorizar utilizá-los em “[...] função dissuasora e de 

domínio de massas” (CAMPOS, 1981, p. 148). Conclui seu raciocínio sobre o 

assunto, afirmando que os cães utilizados nessa função devem ser “[...] animais não 

viciosos, calmos e de boa mobilidade” (CAMPOS, 1981, p. 148), que só é admitido 

que ataquem sob comando, e que devem suspender imediatamente o ataque, ao 

receberem ordem para tal. Além disso, devem ser animais “[...] rápidos no ataque 

pontual e estarem aptos a conter a multidão movendo-se ao longo da periferia das 

massas com prontidão adequada [...]” (CAMPOS, 1981, p. 148) 

Embora não tenha conceituado com detalhes o que chamou de efeito moral, pode-

se inferir, a partir das suas considerações em outros pontos da obra, que trata-se de 

expressão com significado semelhante, senão idêntico, ao do impacto psicológico, 

usado por Souza e Riani (2007, p. 31), já citado anteriormente neste trabalho. 

A Enciclopédia do Cão também faz menção a uma situação de emprego de cães 

para intimidar psicologicamente em situação de guerra. Segundo a referida 

Enciclopédia “[...] os cães assim transformados em verdadeiras máquinas de guerra 

deveriam dispersar cavalos e soldados de infantaria assustados ou cruelmente 

feridos” (GRANDJEAN et al., 2001, 160). Cabe destacar que a dispersão das tropas 

inimigas não se dava, exclusivamente, pelo ataque real dos cães, mas antes disso, 

pelo simples medo gerado nos homens e cavalos do exército adversário. 

Na entrevista realizada com o tenente do 4º BPChq, pode-se constatar que o oficial 

também destaca esse fator inibidor do cão, ao afirmar que tal instrumento inibe “[...] 

muito melhor que qualquer outra ferramenta, uma possível reação do abordado” 

(Fonte: Entrevista concedida ao autor). O tenente, que tem mais de 11 anos de 

serviço – sete dos quais na atividade de cinotecnia policial – e é instrutor de 

psicologia comportamental, atribui os efeitos intimidadores do cão à ativação de 

instintos primitivos de sobrevivência do ser humano, diante de um “predador”, que é 

o cão. Segundo ele, pode-se perceber esse efeito através do que a psicologia 
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chama de “síndrome de ativação”, que é o desencadeamento de vários reflexos nas 

pessoas, tais como sudorese, palpitação e dilatação de vasos sanguíneos, entre 

outros. O oficial destaca que, mesmo sabendo que “[...] os policiais só vão empregar 

o cão quando for realmente necessário [...]” (Fonte: entrevista concedida ao autor) 

as pessoas dificilmente reagem a uma abordagem quando é empregado o cão 

policial. 

Como exemplo, cita duas situações, uma das quais presenciou. Segundo o 

respondente, certa vez estava em patrulhamento com seu motorista, quando ao 

abordar uma pessoa e colocá-la na posição de busca pessoal a mesma demonstrou 

relutância em acatar as ordens dos policiais, numa atitude que é conhecida na 

literatura técnica policial como resistência passiva, já discutida no item 2.3 deste 

trabalho. O outro policial dirigiu-se então à viatura e retirou o cão, trazendo-o para o 

local da abordagem. O abordado passou, deste momento em diante, a obedecer 

todas as determinações dos policiais ficando em silêncio e permitindo que a busca 

pessoal transcorresse segundo o padrão previsto no POP. 

O outro exemplo citado pelo respondente – que lhe foi contado por outro oficial da 

Companhia – foi o emprego de cães em um jogo de futebol, onde um grupo de 

torcedores saltou a grade que separa o campo das arquibancadas, na tentativa de 

invadir o campo. Formou-se uma linha com apenas quatro cães junto à grade e, 

além de parar imediatamente a invasão, todos os torcedores que já estavam no 

campo retornaram ao seu local de origem. 

Uma terceira situação que pode ser citada foi narrada por um cabo, também da 

PMESP, durante uma entrevista ao jornal local SPTV, em uma matéria especial 

sobre o Canil da PMESP. O Cb Ivan Modesto da Silva narrou que se deparou, certa 

vez, durante um patrulhamento, com várias pessoas correndo e perceberam que 

havia dois indivíduos armados, e que após perseguição, conseguiram abordá-los. Ao 

questionar os indivíduos sobre o motivo que os levou a não atirar contra os policiais, 

os infratores responderam que, mesmo que os policiais não revidassem aos 

disparos, os cães certamente os pegariam. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o cão é um instrumento de grande eficácia 

na atividade policial, no que diz respeito ao impacto psicológico. Considerando que 
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as técnicas não-letais que empregam o impacto psicológico são vinculadas 

diretamente à presença policial, conforme já exposto, é possível afirmar que o 

emprego de cães enquadra-se, inicialmente, enquanto nível de uso da força, no 

primeiro nível, que é justamente a presença. Também é possível concluir, com base 

no que foi discutido até o momento, que o emprego de cães policiais, enquanto nível 

de uso de força é uma técnica não-letal classificada quanto à tecnologia, como de 

impacto psicológico. Provavelmente, esse é o efeito mais usado e mais interessante 

à atividade policial – no que diz respeito ao uso diferenciado da força – do emprego 

de cães policiais. 

Não se pode ignorar, no entanto, que o impacto psicológico, apesar de toda sua 

eficácia, não resolverá todos os casos, conforme exposto pelo próprio respondente, 

na entrevista. Assim, haverá situações em que, mesmo com todo o aparato policial, 

com o emprego dissuasivo de cães ou qualquer outro meio, os infratores ou 

suspeitos, por um motivo qualquer, não se deixarão intimidar e colocar-se-ão em 

fuga, ou tentarão agredir os policiais ou terceiros. Podem-se citar as situações de 

criminosos barricados e armados – geralmente transtornados emocionalmente ou 

drogados – de alienados mentais agressivos, infratores armados homiziados em 

matas, ocorrências com reféns localizados, entre outros exemplos. Nesses casos, o 

nível de uso da força empregado deverá variar, a fim de proteger as pessoas 

envolvidas entre as quais o próprio policial e até o próprio infrator. Por isso foram 

desenvolvidos os modelos de uso diferenciado da força, entre os quais o que foi 

discutido no item 2.3 desta monografia. 

Também nesses casos o emprego de cães policiais pode ser muito útil em um nível 

mais alto de uso da força, conforme já foi citado anteriormente. Como exemplos de 

emprego de cães em atividades anticriminais, pode-se citar as ações de “[...] 

perseguir e deter um criminoso em fuga, defender o seu condutor ou a si mesmo 

contra um ataque, desarmar um criminoso com uma arma de fogo ou com qualquer 

outro tipo de arma, controlar e escoltar criminosos após sua detenção” (CRANE et 

al., 1986, p. 39, tradução nossa). Já foi visto que Corrêa (2005, p. 45) enquadra os 

cães dentro do nível IV, que são as técnicas de submissão e que se for considerada 

a classificação da PMMG, os cães se enquadrariam no nível III, como emprego de 

instrumentos de menor potencial ofensivo. Considerando o emprego dos cães 
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nesses níveis mais elevados de uso da força, a melhor classificação para os 

mesmos, enquanto técnicas não-letais, quanto à tecnologia, seria técnicas de 

tecnologia biológica. 

Nas situações citadas acima, existem diversas outras técnicas não-letais que podem 

ser empregadas, como os agentes químicos e os TASER, entre outros, que não 

serão discutidos mais detalhadamente neste trabalho. O cão, no entanto, leva 

vantagem sobre os demais, em especial sob dois aspectos: 

 Dependendo da situação, o emprego das técnicas não-letais exige que os 

policiais se aproximem do ponto crítico, expondo-se e arriscando ser agredido 

pelo infrator; 

 Dependendo da situação, o emprego do cão mostra-se uma técnica muito 

mais precisa, pois o lançamento ou disparo de determinadas armas pode ser 

prejudicado pelas dificuldades do local. 

Em uma situação de indivíduo barricado e armado sem reféns, por exemplo, a 

aproximação de policiais para empregar um Taser ou outro instrumento, pode 

ensejar uma reação por parte do infrator, que pode alvejar um ou mais policiais 

antes de ser dominado. No caso do cão, pelo seu tamanho e sua agilidade, é 

possível sua aproximação do infrator por uma janela ou mesmo por uma báscula. 

Permanecendo uma equipe de policiais em condições de intervir e dominar o 

indivíduo, assim que o cão se aproximar dele e mordê-lo, os policiais terão maior 

segurança para se aproximar e contê-lo. Nesse caso, a vantagem do emprego do 

cão acontece porque a “síndrome de ativação” pode inibir uma reação por parte do 

infrator, evitando a agressão contra o animal. Além disso, mesmo que o infrator tente 

disparar contra o cão, o animal é muito menor do que uma pessoa, além de ser 

muito mais veloz, o que dificulta que o mesmo seja alvejado. Considerando-se ainda, 

a pior das hipóteses, caso o cão venha a ser ferido ou mesmo morto durante a ação, 

os policiais ganharão tempo suficiente para se aproximar e conter o infrator, 

minimizando consideravelmente o risco aos mesmos.  

Outro fator a se considerar é o fato de que já existem coletes balísticos para cães, o 

que reduz os efeitos de possíveis disparos contra os mesmos, nessas situações. 
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Embora possa parecer algo muito fora da realidade, o uso de “armaduras” por cães 

de combate não é algo novo. Conforme expõem Gradjean e outros (2001, p. 160): 

O adestramento desses cães era simples: seu papel consistia em 
exterminar os exércitos inimigos, inclusive homens e cavalos. No 
correr dos séculos, seriam confeccionados sistemas de couraça 
revestidas de pontas cortantes ou de lâminas de foice de gume, 
coleiras com pontas e até mantos em couro recobertos de uma 
substância facilmente inflamável [...]” 

Ainda nos dias atuais, empregam-se mochilas para cães, em situações de busca e 

resgate ou mesmo como uma forma de aumentar o esforço dos animais durante 

atividades físicas, o que demonstra que, desde que adequadamente treinados e 

condicionados, os cães podem utilizar os coletes balísticos, conforme o modelo 

mostrado na fotografia 1 sem nenhuma restrição ou redução de sua capacidade. 

 

Fotografia 1 – Cão Bruce, da Cia Op Cães, utilizando colete balístico. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Já num caso de infrator homiziado em mata, embora seja possível o emprego de 

uma patrulha de policiais para localizá-lo e detê-lo, essa tarefa é extremamente difícil 

e árdua, além de desnecessariamente arriscada, sendo inclusive uma opção não 

recomendada pela doutrina policial. Além disso, no caso de necessidade de um 

disparo de arma de fogo, ou mesmo de uma arma não-letal, o policial não tem 

garantias de que acertará seu alvo. O emprego de cães de busca e captura nessas 
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situações mostra-se muito mais eficaz, já que o cão bem treinado, após receber o 

comando de busca e encontrar o infrator, irá persegui-lo até conseguir imobilizá-lo, 

não havendo o risco de “errar o alvo”. Em relação às vantagens do emprego de cães 

policiais, Mota (2000, p. 41) esclarece que “Um Cão [sic] bem adestrado se torna 

muito mais eficiente que uma arma, após ser dado o devido comando, ele não erra 

seu alvo e não causa a perda da vida do infrator”. Cabe destacar que o cão pode ser 

empregado, nesses casos, tanto solto como preso à guia, sendo nesse caso 

conduzido pelo policial. Ambos os métodos de emprego trazem o resultado 

esperado, mas possuem vantagens e desvantagens um em relação ao outro, que 

não serão discutidas a fundo, por não ser o foco desse estudo.  

Confirmando o que já foi exposto, Augusto César de Andrade, em seu livro “Cães 

para iniciantes”, comenta a eficácia do emprego do cão, ao compará-lo com as 

armas de fogo, destacando que “Uma arma não avisa seu dono da chegada de 

estranhos [...]” (ANDRADE, 1999, p. 72). Também enfatiza que as armas de fogo 

podem trazer perigo para as próprias pessoas da casa, e que “[...] muitas vezes os 

ladrões se utilizam da própria arma do dono da casa para matar [...]” (ANDRADE, 

1999, p. 72), além do fato de que “[...] uma arma tem que ser bem manuseada para 

não oferecer perigo” (ANDRADE, 1999, p. 72). Analisando o exposto pelo autor, 

percebe-se a utilidade do cão como instrumento de guarda, para uso civil. 

Considerando que Andrade acha provável que a guarda tenha sido a primeira 

utilidade dada ao cão, bem como sua eficácia nesta atividade, é bem provável que o 

uso desse meio como suplemento à atividade policial tenha ocorrido em 

conseqüência direta do seu sucesso na atividade de segurança particular. 

Para que o cão seja considerado uma técnica não-letal, entretanto, é preciso ter em 

mente os aspectos esclarecidos pelo respondente, em relação ao treinamento do 

cão, que é fruto direto da intenção do seu adestrador. O tenente entrevistado (Fonte: 

entrevista concedida ao autor) esclarece que, em sua opinião, o emprego de cães 

policiais pode ser classificado como uma técnica não-letal porque todo o 

condicionamento do cão, durante os treinamentos são para que o mesmo morda o 

agressor em um único lugar, minimizando com isso as lesões causadas. O objetivo 

do treinamento é que o cão morda o infrator e “trave” a mordida – o que o 

respondente chamou de mordida imobilizatória – permitindo a aproximação da 
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equipe de policiais para retirar o cão e conter o agressor, conforme esclareceu o 

tenente. Ele explicou que a coragem e a auto-confiança do cão são trabalhadas, 

para que o animal atue em regime de “caça”, ou seja, ele morde o infrator e toma 

posse do mesmo, como se fosse sua presa. Diferentemente, se o cão é medroso, 

ele vai trabalhar para sua defesa e vai morder a pessoa em vários lugares, já que 

não tem o objetivo de imobilizá-la, mas de afastá-la. A grande diferença é que o cão 

que trabalha em defesa (medo) irá causar muito mais lesões na pessoa, ao passo 

que o cão que trabalha em caça causará apenas uma lesão. Coadunando com a 

explicação do respondente, Crane e outros (1986, p. 39) ensinam que: 

Não há justificativa para treinar um cão, buscando uma agitação 
indesejável, para que mantenha permanentemente uma atitude 
receosa e desconfiada. O cão agressivo ou excessivamente violento 
pode satisfazer as vontades equivocadas de um adestrador 
inexperiente. Infelizmente, muito poucos, ou talvez nenhum, são 
capazes de controlar este tipo de cão. Ao manter contato constante 
com o público, serão sempre um fonte de preocupação e perigo. Por 
outro lado, animais tímidos e nervosos podem chegar a dar 
impressão de valentes, particularmente quando estão presos à guia 
ou próximos de seu condutor, embora seja totalmente errado 
adestrar este tipo de cão. 

Da análise do exposto até o momento, é possível entender os cães policiais como 

sendo técnicas não-letais, raciocínio compartilhado por Mota (2000, p. 40), que 

considera “[...] que uma tropa de policiamento com Cães é o melhor modelos de 

emprego da doutrina de técnicas não-letais” (grifo nosso). Assim, considerando que 

cada técnica ou equipamento pode receber “[...] mais de uma classificação, sendo 

cada uma de acordo com um critério” (RIANI, 2009, p. 61) pode-se concluir que o 

emprego de cães enquadra-se perfeitamente dentro dos níveis de uso da força, 

tanto no primeiro nível que é a presença, sendo considerado nesse caso uma 

técnica não-letal classificada como de impacto psicológico, quanto em nível mais 

elevado, onde o cão é efetivamente empregado como instrumento de imobilização. 

É importante lembrar que, para isso, seu emprego deve ser moderado, pois 

conforme já visto, pode ser usado em situações as mais diversas como a fuga de um 

infrator ou uma agressão armada contra os policiais ou contra terceiros. 
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3.3 EXEMPLOS DE OUTRAS POLÍCIAS MILITARES BRASILEIRAS 

Devido à grande quantidade de instituições policiais militares existentes no Brasil e 

às inúmeras funções que podem ser desempenhadas pelos cães na atividade 

policial, foram escolhidas duas polícias militares, e em cada uma das corporações foi 

analisada uma função policial específica, com emprego de cães. 

A primeira corporação a ser analisada foi a PMESP, onde se buscou verificar como 

acontece o policiamento com cães, sendo que na coirmã o cão é empregado na 

atividade de patrulhamento tático. Para a obtenção dos dados necessários ao 

presente estudo foi utilizado o questionário respondido pelo Comandante da 3ª 

Companhia – Canil, do 4º BPChq/PMESP. De acordo com as respostas do militar, 

pôde-se verificar que a PMESP dispõe atualmente de um Canil Central, que é a 3ª 

Cia – Canil, e de 23 canis setoriais espalhados em todo o Estado de São Paulo. O 

Canil Central dispõe de um efetivo de 156 militares, sendo que 14 servem na 

administração da companhia, 18 atuam na guarda do aquartelamento, 08 atuam na 

enfermaria veterinária e 116 militares trabalham na atividade fim, divididos em quatro 

pelotões operacionais. 

Embora os 85 cães do Canil Central sejam empregados em diversas atividades 

operacionais, tais como detecção de explosivos e entorpecentes, controle de 

distúrbios civis, policiamento em eventos e demonstrações de cunho social, foi 

escolhida a atividade de policiamento ostensivo, com ênfase no policiamento 

motorizado – demonstrado na fotografia 2 (P. 56) – devido à excelência do serviço 

prestado pela PMESP nessa área, à organização da instituição, que busca embasar 

toda sua doutrina em manuais e pelas dimensões da referida corporação, o que a 

torna um excelente referencial nessa atividade. 

No questionário respondido pelo comandante da companhia, o mesmo informou que 

o policiamento com cães realizado pela 3ª Cia - Canil é um policiamento de apoio a 

outras unidades da PMESP, uma vez que a referida subunidade é uma companhia 

de choque. Seu emprego prioriza áreas com altos índices de criminalidade e pode 

ser a pé ou motorizado. O policiamento a pé acontece em locais de aglomeração, 

onde é difícil o acesso de viaturas, mas sempre tem o apoio do policiamento 

motorizado. 
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Fotografia 2 – Viatura de policiamento com cães da PMESP. 
Fonte: Mota, 2000, p. 37. 

Durante a entrevista com o tenente – já citada anteriormente nessa monografia – o 

mesmo informou que estão sendo feitos testes, durante instruções de abordagens e 

mesmo durante atividades de policiamento, onde o cão é colocado no banco de trás 

da viatura, atrás do comandante de guarnição, ficando seu condutor – que exerce as 

funções de 3º homem da guarnição – também no banco de trás da viatura, atrás do 

motorista. Sendo necessário realizar uma abordagem policial, os três policiais 

desembarcam da viatura, e o cão permanece embarcado. O motorista e o 

comandante da guarnição ficam responsáveis pela abordagem propriamente dita, 

enquanto o 3º homem fica responsável pela segurança da retaguarda. Sendo uma 

abordagem a veículos, por exemplo, o comandante da guarnição retira os ocupantes 

do veículo e verifica se não existem outros ocupantes no veículo abordado. Depois 

que os ocupantes forem colocados em posição de busca pessoal, o 3º homem retira 

o cão da viatura e assume a segurança do motorista, que faz a busca pessoal nos 

abordados, enquanto o comandante da guarnição fica responsável por acompanhar 

a ação dos outros militares e pela segurança periférica. Concluída a busca pessoal, 

o motorista realiza a busca no veículo enquanto o comandante de guarnição e o 3º 

homem fazem a contenção dos abordados e a segurança periférica. 
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A outra instituição escolhida para análise foi a PMDF, onde o objetivo foi a análise 

do emprego dos cães na atividade de CDC. Foi escolhida a PMDF por ser uma das 

corporações brasileiras com maior expertise nessa atividade, juntamente com a 

PMESP. A polícia paulista, no entanto, apesar da ampla experiência nessa área, 

inclusive com emprego de cães, não faz menção ao emprego de cães no CDC em 

seu manual, enquanto a PMDF detalha tal emprego em seu M-2-PM. 

A primeira menção que o M-2-PM faz ao emprego de cães na atividade de CDC é 

quando conceitua o termo “cinotécnicos”, que são os militares que “[...] conduzem os 

cães policiais militares, treinados para o emprego em controle de distúrbios civis” 

(PMDF, 2005, p. 14). O manual estabelece que esses militares compõem o pelotão 

de choque “[...] em situações específicas como em operações em presídios” (PMDF, 

2005, p. 14) e que precisam dispor de guias curtas e guias longas, dadas as 

diversas situações em que serão utilizados, o que exigirá que os animais tenham 

maior ou menor área de atuação. 

Faz menção novamente ao uso de cães, quando trata das “Ações da tropa em 

estabelecimentos prisionais” e destaca que tal uso “[...] é de fundamental 

importância” (PMDF, 2005, p. 94). Estabelece que o uso de cães nessas situações 

deve acontecer “[...] para causar um efeito psicológico desejado e também poderá 

ser utilizado para dispersar ou desarmar detentos sem detrimento da segurança 

individual dos policiais militares” (PMDF, 2005, p. 94). Retomando o item 3.2 deste 

trabalho, onde o emprego de cães foi classificado como uma técnica não-letal de 

impacto psicológico, considerando o nível de força presença e como técnica não-

letal de tecnologia biológica, considerando níveis de força mais altos, é possível 

perceber a consonância entre essas idéias e o M-2-PM, que as reafirma no trecho 

citado acima. Essa consonância permanece quando, mais à frente, o M-2-PM faz 

menção ao emprego da tropa de choque nas “Ações da tropa em invasões de 

instalações públicas”. O autor alerta que o uso de cães no interior das instalações 

pode causar transtornos à operação, já que “[...] pode gerar tumulto em razão do seu 

efeito psicológico” (PMDF, 2005, p. 101) devendo ser “[...] objeto de específica 

avaliação do comando da operação” (PMDF, 2005, p. 101). Nesses casos, é 

sugerido que os cães sejam utilizados para “[...] evitar o acesso de pessoas não 

autorizadas a determinados locais já reintegrados” (PMDF, 2005, p. 101). 
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Outra situação em que a PMDF emprega cães policiais é no policiamento de 

eventos. A menção feita no manual estabelece que os cães devem ser dispostos 

equitativamente no entorno do perímetro interno, na função de isolamento do 

campo, devido ao “[...] impacto psicológico que o cão transmite [...]” (PMDF, 2005, p. 

117). Novamente, percebe-se a consonância entre o referido manual e as idéias já 

expostas anteriormente nesse trabalho. Também estabelece como possibilidade, o 

emprego do “[...] grupo de cinotécnicos para facilitar a evacuação de segmentos sob 

a proteção policial [...]” (PMDF, 2005, p. 117). Um exemplo citado no manual seria a 

tentativa de retirada de uma equipe de jogadores do campo por um grupo de 

choque, onde uma massa de torcedores estivesse impedindo a ação da polícia. Uma 

possível solução seria dispor uma linha de cães à frente do grupo de choque, o que 

afastaria a massa e permitiria o deslocamento da tropa e dos jogadores rumo ao 

vestiário. 

Por fim, a PMDF cita como possibilidade, o emprego de cães no gerenciamento de 

crises no sistema prisional. Nessa situação, os cães são usados para auxiliar na 

reocupação tática de unidades prisionais, que deve ser o “[...] último recurso a ser 

utilizado para pôr fim à rebelião prisional” (PMDF, 2005, p. 129). A recomendação 

expressa no manual é de que o objetivo da reocupação é “[...] tão somente o 

restabelecimento da ordem e deve ser realizada de tal forma que se evite vítimas 

com ferimentos ou fatais” (PMDF, 2005, p. 129) e para tal ação, devem ser usados 

os recursos adequados, entre os quais, os cães treinados. Sugere que, nesses 

casos, o emprego de cães é extremamente útil na varredura em busca de presos 

homiziados (PMDF, 2005, p. 132). 

O estudo desenvolvido acima, sobre o emprego de cães nessas duas corporações, 

permite verificar que a análise feita no Capítulo 3 da presente monografia está 

alinhada não só com os estudos teóricos sobre o uso diferenciado da força e as 

técnicas não-letais. Antes, alinha-se perfeitamente com as práticas das corporações 

mais atuantes em cada tipo de policiamento. 
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4 O EMPREGO DE CÃES NA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO 

SANTO 

Após discutir a função da polícia e como ela ocorre, analisando inclusive os aspectos 

legais do exercício dessa função, e de analisar como deve ser empregada a força 

em ações policiais e como as técnicas não-letais se enquadram neste espectro, 

enfocando com mais detalhamento o emprego de cães, este trabalho passa a 

discutir como se dá o emprego desses cães na Polícia Militar do Espírito Santo, e a 

apresentar propostas para otimizar o uso desses recursos na corporação capixaba. 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA COMPANHIA DE OPERAÇÕES COM CÃES 

A atividade cinotécnica na PMES teve início, segundo o Cel Gelson Loiola (2010, p. 

13), em artigo publicado na Revista Preleção nº 7, durante o Comando Geral do 

Coronel em Comissão Hilton do Vale, no ano de 1970. Após contato entre o 

Comando Geral da PMES e o Comando Geral da PMESP, foi enviado, no dia dois 

de junho de 1970, àquela coirmã o Capitão Djalmir Carlos Hooper Borges (LOIOLA, 

2010, p. 15). Com a ida do referido oficial a São Paulo, foi possível enviar nove 

militares para fazer o curso de cinofilia na PMESP, entre eles o próprio Cap Hooper, 

o Asp-Of Alvim José Costalonga, além de dois sargentos e cinco soldados. Os 

militares partem para São Paulo no dia 16 de junho e retornam no dia três de agosto 

de 1970, trazendo consigo 16 cães doados pela corporação paulista. As atividades 

do canil da PMES têm início, assim, no dia 07 de agosto do mesmo ano (LOIOLA, 

2010, p. 15 a 20), cabendo-lhe, entre outras atividades, os desfiles cívicos militares, 

como mostra a fotografia 3, na página seguinte. No mês de dezembro de 1976, no 

Comando Geral do Coronel em Comissão Hugo Castro Eisenlohr, o canil é 

desativado sob a alegação de que sua manutenção seria muito dispendiosa para a 

PMES (LOIOLA, 2010, p. 23). 

A reativação do canil da PMES aconteceu no dia 31 de dezembro de 1994, quando 

foi reinaugurado no 1º Esquadrão de Polícia Montada, tendo como comandante o 

então 1º Tenente Sérgio Alves Pereira (LOIOLA, 2010, p. 24). Segundo o autor, a 

idéia de reativação do canil aconteceu durante uma palestra sobre rações no 
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referido esquadrão, quando foi abordado o assunto relacionado à nutrição de cães 

(LOIOLA, 2010, p. 23). O 2º Sgt Valtemir Rodrigues de Paula, que era à época 

integrante da tropa montada da PMES, lembrou-se do período em que morava ao 

lado do canil da PMES, em Itararé, na década de 1970. Sugeriu aos presentes a 

reativação do grupamento, tendo sua idéia acolhida de pronto. O Comandante Geral 

da época, Cel Edilson Neves de Carvalho, liberou as verbas necessárias à 

instalação do canil e à aquisição de 20 cães, incumbindo o Ten Sérgio de reativar o 

grupamento no 1º Esquadrão de Polícia Montada, no Município de Serra (LOIOLA, 

2010, p. 24). 

 

Fotografia 3 – Militares do canil em desfile cívico-militar na década de 1970. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

No dia 21 de março de 1995 o canil, ainda sob o comando do Ten Sérgio, é 

transferido do Esquadrão de Polícia Montada para a Companhia de Polícia de 

Choque (Cia P Chq), sendo Comandante Geral da PMES o Cel Alvim José 

Costalonga, um dos precursores do canil de 1970 (LOIOLA, 2010, p. 25). Em 28 de 

agosto de 1998, por meio do Decreto nº 4.328-N, que extinguiu a Companhia de 

Polícia de Choque e criou o Batalhão de Missões Especiais, é criada a Companhia 

de Operações com Cães, que permanece até os dias atuais com a incumbência de 
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realizar todas as ações e operações de polícia com cães em todo o Estado do 

Espírito Santo. 

 

4.2 COMPANHIA DE OPERAÇÕES COM CÃES: EMPREGO E 

POSSIBILIDADES DE EMPREGO 

Após avaliar os aspectos relacionados ao uso diferenciado da força e às técnicas 

não-letais, relacionar esses assuntos com o emprego de cães na atividade policial – 

com ênfase no patrulhamento tático e nas operações de controle de distúrbios civis – 

e analisar um pouco da história da Cia Op Cães da PMES, foram avaliados 

exemplos de emprego de cães na PMESP e na PMDF. A partir desse ponto, 

verificar-se-á qual o lugar ocupado pela Cia Op Cães dentro da estrutura da PMES, 

como ela é empregada atualmente e quais as possibilidades diferentes de emprego 

da referida companhia, caso existam. 

 

4.2.1 A Companhia de Operações com Cães na estrutura da PMES 

A lei mais recente que dispôs sobre a organização básica da PMES e fixa seu 

efetivo foi a Lei Complementar nº 533, sancionada pelo então Governador do 

Estado, Paulo César Hartung Gomes em 28 de dezembro e publicada no Diário 

Oficial em 29 de dezembro de 2009. Segundo o caput do art. 10 da referida lei, são 

órgãos de execução da PMES os Comandos de Polícia Ostensiva e as Unidades 

Operacionais, cabendo-lhes o “[...] planejamento, coordenação, controle e execução 

da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública, por meio de diretrizes ou 

ordens emanadas dos órgãos de direção geral”. O §1º do mesmo artigo detalha as 

funções das Unidades Operacionais como sendo o desdobramento das atividades 

dos Comandos de Polícia Ostensiva “[...] consistindo na execução das atividades de 

polícia ostensiva e de preservação da ordem pública no âmbito de suas respectivas 

circunscrições”. 

Conforme visto anteriormente, foi o Decreto nº 4.328/1998, que aprovou o Quadro 

de Organização da PMES, que transformou a antiga Cia P Chq em BME. Com isso, 
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o antigo Pelotão Canil foi transformado na atual Cia Op Cães. Após a promulgação 

da Lei Complementar nº 533, no entanto, foi publicado o Decreto nº 2.476-R, no 

Diário Oficial de dois de março de 2010, que dispôs sobre a organização básica da 

PMES. O referido decreto definiu em seu art. 2º que são unidades operacionais os 

batalhões, os regimentos e as companhias independentes. Estabeleceu também que 

os batalhões são unidades operacionais comandadas por Tenentes-Coronéis do 

Quadro de Oficiais Combatentes e que devem ter de duas a seis companhias – 

definidas pelo decreto como sendo subunidades operacionais subordinadas a um 

batalhão, comandadas por um capitão e desdobradas em pelotões, quando 

necessário. Além disso, criou em seu art. 14, inciso IV, o Comando de Polícia 

Ostensiva Especializado (CPO-E), subordinando a ele, entre outras unidades o BME 

– conforme se percebe no art. 19, inciso I – que tem como atribuições as operações 

de choque, as operações especiais, as operações motorizadas e as operações com 

cães. 

Por si só, o decreto deixou claro que a Cia Op Cães permaneceria subordinada ao 

BME, mas a posterior publicação em Boletim do Comando Geral (BCG), da Portaria 

nº 520-R, que aprovou o Quadro de Detalhamento Interno da PMES (ANEXO B), 

evidenciou de modo mais claro a posição da referida subunidade dentro da estrutura 

da corporação. O referido detalhamento estabelece quatro companhias operacionais 

na estrutura do BME, a saber: Companhia de Choque (Cia Chq), Cia Op Cães, 

(Companhia de Operações Especiais) COE e Companhia de Operações Táticas 

Motorizadas (Cia Op Tat Mtz). Estabelece também que o efetivo da Cia Op Cães é 

previsto em 58 militares, sendo que atualmente são lotados apenas 29 militares na 

companhia, segundo informações apuradas na própria subunidade. 

Um fato curioso, no entanto, chama a atenção, que é a previsão de subordinação de 

todas as unidades especializadas – inclusive o BME – ao Comando de Polícia 

Ostensiva Metropolitano (CPO-M), contrariando claramente o Decreto nº 2.476-R, 

segundo o qual tais unidades deveriam ser subordinadas ao CPO-E, que sequer 

consta do detalhamento aprovado pela Portaria nº 520-R. 

Do exposto, infere-se que o BME é uma unidade da PMES, e como tal, um órgão de 

execução subordinado ao CPO-M, apesar da previsão do decreto de que deveria 

subordinar-se ao CPO-E, que na prática não existe. Consequentemente, infere-se 
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que a Cia Op Cães é a subunidade da PMES – subordinada diretamente ao BME – 

responsável pelas operações com cães, expressão cujo conceito será abordado no 

subitem seguinte. 

 

4.2.2 Emprego atual da Companhia de Operações com Cães 

A fim de melhor esclarecer as atividades desempenhadas pela Cia Op Cães, passar-

se-á a analisar o conceito de policiamento ostensivo elaborado pela Inspetoria Geral 

das Polícias Militares (IGPM), no Manual Básico de Policiamento Ostensivo, que o 

define como “[...] a atividade de Manutenção da Ordem Pública executada com 

exclusividade pela Polícia Militar, observando características, princípios e variáveis 

próprias, visando a tranqüilidade pública” (IGPM, [198-?], p. 2). As características 

citadas no referido manual são as seguintes: 

a. Identificação – característica pela qual o policial ou fração de tropa é 

identificado pela farda, constituindo-se formas complementares de 

reconhecimento a viatura, o armamento, o equipamento e os aprestos; 

b. Ação pública – consiste no exercício do policiamento com vistas a preservar o 

interesse geral da segurança pública para a coletividade; 

c. Totalidade – uma vez que tem sua origem na “[...] necessidade comum de 

segurança da comunidade [...]” (IGPM, [198-?], p. 4), deve ser desenvolvida 

de modo preventivo e de modo repressivo. 

d. Dinâmica – embora deva priorizar a fixação do efetivo no terreno, o 

policiamento ostensivo pode ser executado por meio de operações policiais, 

objetivando o atendimento de exigências não atendidas pelo policiamento 

ordinário. 

e. Legalidade – essa característica exige que as atividades inerentes ao 

policiamento desenvolvam-se dentro dos parâmetros legais, não se devendo 

confundir discricionariedade com arbitrariedade. 

f. Ação de presença – característica que dá a efetiva sensação de segurança à 

comunidade, em virtude da percepção da ação policial, seja pela presença 

física do policiamento no local (ação de presença real) ou pela capacidade de 
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deslocamento do efetivo policial, no menor espaço de tempo possível, para o 

local onde seja necessária sua atuação. 

Os princípios não serão analisados com maior profundidade, pois não serão 

necessários ao entendimento específico pretendido para a atividade de policiamento 

ostensivo com cães. 

Entre as variáveis deve-se destacar que o policiamento ostensivo com cães tem sido 

empregado na PMES, primordialmente no policiamento ostensivo geral, uma vez 

que tem buscado satisfazer “[...] necessidades basilares de segurança, inerentes a 

qualquer comunidade ou qualquer cidadão [...]” (IGPM, [198-?], p. 9). Também vem 

sendo empregada no policiamento de choque, em operações específicas de 

rebeliões e revistas em estabelecimentos prisionais, conforme previsto na Portaria nº 

189, supracitada, tendo como principal processo o policiamento motorizado e como 

principal modalidade o patrulhamento. Nos casos específicos de atuações em 

controles de distúrbios civis e de rebeliões e nos casos de revistas em 

estabelecimentos prisionais, observa-se o emprego do processo de policiamento a 

pé e a modalidade de permanência. 

Outra variável a ser estudada são as circunstâncias, segundo a qual o policiamento 

pode ser ordinário, extraordinário ou especial. Segundo essa variável, é possível 

classificar o emprego da Cia Op Cães como essencialmente especial, já que é 

empregada em eventos previsíveis e por período de tempo pré-estabelecido, como 

nos policiamentos em eventos ou reintegrações de posse; mas também se pode 

classificar seu emprego como extraordinário, pois é empregada, não raras vezes, em 

eventos imprevistos, como tropa reserva, como nas situações de rebeliões em 

presídios, manifestações ilegais gerenciamento de crises diversas. 

Em relação ao lugar ou espaço físico de emprego da Cia Op Cães, percebe-se que é 

essencialmente urbano, já que é empregada, na maior parte das vezes, nas “[...] 

áreas de edificação intensiva dos municípios” (IGPM, [198-?], p. 10). No que diz 

respeito à variável “efetivo”, o emprego atual da Cia Op Cães vem sendo feito por 

meio de grupos policiais militares, em virtude da defasagem de efetivo, que hoje está 

a 50% do previsto no Quadro de Detalhamento Interno, conforme visto 

anteriormente. Por fim, cabe a análise da variável suplementação, entendida como 
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os “[...] recursos adicionais que aumentam a capacidade operacional em ações ou 

operações rotineiras e/ou específicas [...]” (IGPM, [198-?], p. 12). Em relação a essa 

variável específica, o manual cita o cão como primeiro recurso adicional, no rol seu 

exemplificativo. 

Diante da análise acima, e considerando que a legislação supracitada permite 

estabelecer a posição da Cia Op Cães na estrutura da PMES, mas limita-se a definir 

como atribuições do BME, e consequentemente da Cia Op Cães, as operações 

com cães, sem definir exatamente o que elas compreendem, foi necessário recorrer 

à Portaria nº 189, de dois de julho de 1998 – que organiza o funcionamento dos 

canis na PMES - e à monografia elaborada pelo então 1º Tenente José Antônio 

Lopes Cardoso, que trata do diagnóstico da atividade cinotécnica no Espírito Santo, 

para conceituar essa expressão. Também foi preciso apropriar-se dos conceitos de 

ação policial-militar e operação policial-militar, dados pelo manual já citado. Entende-

se por ação policial-militar, “[...] o desempenho isolado de fração elementar ou 

constituída com autonomia para cumprir missões rotineiras” (IGPM, [198-?], p. 3) e 

por operação policial-militar “[...] a conjugação de ações, executada por fração de 

tropa constituída, que exige planejamento específico” (IGPM, [198-?], p. 3), de modo 

que foi possível obter os seguintes conceitos, por meio da adaptação dos mesmos 

para a atividade policial cinotécnica: 

 Policiamento com Cães – Atividade rotineira de preservação da ordem 

pública, observando características, princípios e variáveis próprias, visando a 

tranquilidade pública, que utiliza como suplementação o cão.  

 Operações com Cães – Conjugação de ações, executada por fração de tropa 

cinotécnica constituída, que exige planejamento específico. 

É interessante destacar que as ações e as operações policiais-militares são meios 

que a polícia utiliza para intervir em fatos que exijam sua atenção, denominados de 

ocorrências policiais-militares (IGPM, [198-?], p. 3), de modo que se pode concluir 

que ambos os conceitos inserem-se dentro da atividade de policiamento ostensivo, e 

consequentemente o policiamento com cães engloba as operações com cães. 

De acordo com o art. 3º da referida portaria, os cães policiais podem ser 

empregados pela PMES nas seguintes funções:  
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;ovisnetso otnemaiciloP ٭ 
;otnemavlas e etagser ,acsub ed oãçarepO ٭ 
;lanoicacude ohnuc ed oãçartsnomeD ٭ 
;savitropsed saçarp me otnemaiciloP ٭ 
;sivic soibrútsid ed elortnoC ٭ 
;anabru e larur ahlirreug artnoC ٭ 
;aruturtse e ohlabart ed siaicifo savorP ٭ 
 ;Controle de rebelião e fuga de presos٭ 
 ;seratilim selifseD ٭ 
.setneceprotne ed oãçceteD ٭ 

O parágrafo único do referido artigo permite ainda o emprego de cães em outras 

atividades, diversas das citadas acima. Entre as atividades que podem ser somadas 

ao rol exemplificativo acima, pode-se citar a detecção de artefatos explosivos, a 

busca de pessoas mortas e a localização de criminosos em regiões de matas 

(CARDOSO, 2009, p. 28). 

Analisando as possibilidades de emprego do policiamento com cães, percebe-se 

que o que está previsto como policiamento ostensivo na Portaria nº 189/98 é tratado 

como radiopatrulhamento com cães por Cardoso (2009, p. 28). Embora entenda o 

radiopatrulhamento motorizado como uma prática tradicional e usualmente 

repressiva, Cardoso (2009, pp. 28 e 29) explica acerca do radiopatrulhamento com 

cães, que “[...] mesmo quando o cão é utilizado como um componente de estratégias 

tradicionais de policiamento, eles tornam a ação simpática à população”. Expõe 

também que os cães policiais “[...] fascinam crianças, jovens, adultos e idosos” 

(CARDOSO, 2009, p. 29) e que ver um policial conduzindo um cão é motivo 

suficiente para que as pessoas queiram se aproximar, conversar, tirar fotos e fazer 

denúncias as mais diversas (CARDOSO, 2009, p. 29), situação ilustrada na 

fotografia 4 (p. 67), tirada durante uma atividade de policiamento com cães.  
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Fotografia 4 – Policiais interagindo com civis durante atividade de policiamento. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Cardoso (2009, pp. 29-30) destaca ainda que, embora a atuação do 

radiopatrulhamento com cães tenha caráter eminentemente preventivo, ganha 

instantaneamente um caráter repressivo, quando necessário, e cita como exemplo a 

repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes, por meio de abordagens com buscas 

pessoais. No mesmo sentido, destaca-se que “O cão pode aprender a ser duro e 

firme contra um criminoso e ao mesmo tempo ser perfeitamente natural e amistoso 

com outras pessoas” (CRANE et al., 1986, p. 39), o que demonstra a convergência 

de opiniões entre a doutrina capixaba e a européia. 

Tal opinião coaduna com a obtida na entrevista, já citada no item 3.2, com o tenente 

da 3ª Cia – Canil, da PMESP, que expõe que o cão exerce dois efeitos sobre as 

pessoas, sendo o primeiro de aproximação. O respondente observa que as pessoas 

buscam se aproximar do policial com o cão, buscam saber como os cães são 

treinados, como eles trabalham e como é a sua vida. O segundo efeito, já discutido 

nesse trabalho, é o de intimidação, quando o cão é efetivamente empregado em 

abordagens. 



68 
 

O emprego do efetivo da Cia Op Cães na atividade de patrulhamento tático – 

demonstrado na fotografia 5 – vem ocorrendo sistematicamente desde o dia 1º de 

outubro do corrente ano, quando por meio da Ordem de Serviço nº 042/2011 

(ANEXO C), o Comando do BME determinou o patrulhamento às quartas, quintas e 

sextas-feiras, bem como aos sábados, entre as 13:30h e as 17:30h. No caso 

específico da Cia Op Cães, no entanto, o patrulhamento ocorre com quatro policiais 

– ou eventualmente com três, devido aos problemas de efetivo – sendo o cão 

conduzido no compartimento específico para tal fim, que fica no porta-malas da 

viatura, diferindo do que vem sendo adotado mais modernamente na PMESP, 

embora haja previsão de se implantar o policiamento com emprego do cão no lugar 

do 4º homem da guarnição como um projeto piloto, na Cia Op Cães. Entretanto, o 

emprego da Cia Op Cães na atividade de patrulhamento não tem sido explorado em 

toda a sua capacidade, em virtude da forma como vem sendo empregado. 

 

Fotografia 5 – Demonstração de abordagem com cão. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Outro exemplo que reforça o argumento de que o cão aproxima as pessoas da 

polícia é a previsão de emprego em apresentações de cunho sócio-recreativo, em 
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desfiles militares e em provas de trabalho e estrutura e o modo como as pessoas 

reagem à presença de cães nessas situações. O emprego da Cia Op Cães nessas 

atividades é constante, sendo exceção o emprego em competições, e percebe-se 

nesses eventos um clima de admiração e entusiasmo, de harmonia e euforia, o que 

demonstra que as pessoas têm sentimentos diversos em relação aos cães, mas que 

ninguém consegue ficar indiferente a eles, e que os sentimentos gerados são 

geralmente positivos, em especial nessas ocasiões. Um exemplo da positividade 

dessas atividades para a PMES foi a demonstração para crianças da Associação 

Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI), mostrada na fotografia 6, que 

aconteceu no último dia 29 de outubro. A importância do envolvimento da Cia Op 

Cães nessas atividades encontra eco, na doutrina de polícia comunitária, pela qual: 

Deve-se incentivar a participação do diálogo com a comunidade, 
envolvendo policiais em eventos cívicos, culturais e de negócios, 
trabalhando juntamente com agências sociais e tomando parte de 
atividades educacionais e recreativas com criança em escolas. 
(CAVALCANTE NETO, 2007, p. 372) 

 
Fotografia 6 – Policial da Cia Op Cães orientando crianças da ACACCI durante 
apresentação no BME. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Em relação à atuação em praças desportivas, tal assunto também já foi abordado no 

item 3.2, quando o respondente citou a situação em que uma linha de cães evitou 

uma invasão a um campo de futebol. No item 3.3 o assunto também foi tratado, 

quando da avaliação do M-2-PM, ao tratar do emprego de cães nos chamados 

policiamentos em eventos. Da mesma forma como as co-irmãs, a PMES utiliza esse 

importante instrumento no policiamento de estádios, nos jogos de maior importância 

e que exigem uma maior capacidade de repressão por parte da polícia, para evitar 

problemas diversos. 

Da mesma forma que no policiamento de eventos, o emprego de cães em controles 

de distúrbios civis e em estabelecimentos prisionais já foi abordado no item 3.3, que 

avaliou como a PMDF regula o emprego de cães nas operações de choque, e o 

emprego realizado pela PMES é bem semelhante ao descrito no manual da co-irmã 

brasiliense. 

As atividades de detecção de drogas ilícitas e de artefatos explosivos exploram a 

capacidade olfativa dos cães e seu interesse por brinquedos como, por exemplo, as 

bolinhas. Exige grande dedicação do adestrador durante toda a preparação do 

animal e mesmo posteriormente, durante o trabalho de manutenção do 

adestramento dos animais. 

As atividades de busca, resgate e salvamento e as de localização de criminosos em 

áreas de mata, também conhecida como busca e captura, são atividades que 

também são desempenhadas pela Cia Op Cães, em menor escala, mas com o 

mesmo empenho e a mesma eficácia que as demais. Exploram, da mesma forma, a 

capacidade olfativa dos animais e seu ímpeto pelo trabalho – conhecido como drive 

– exigindo dedicação ainda maior, pois envolve buscas com duração ainda maior 

que as atividades de detecção de entorpecentes, e geralmente ocorrem em locais 

mais sujeitos a intempéries e outros fatores que interferem na atividade. Como 

exemplos desses fatores podem-se citar odores de pessoas diferentes da que está 

sendo procurada, às vezes até policiais que já entraram na mata tentando encontrá-

las, ou mesmo pessoas ou outros animais que já passaram pelo local e podem tirar 

o foco dos animais daquilo que deve ser objeto da busca. 
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Por fim, o emprego nas atividades de contraguerrilha urbana e rural não mais ocorre, 

tendo em vista que não existe tal demanda na sociedade atual. Embora ainda haja 

grupos que se utilizem de técnicas de guerrilha para intentos criminosos, tais como 

invasões de propriedades rurais, o direcionamento da Cia Op Cães normalmente é 

direcionado a outras atividades policiais, como as reintegrações dessas 

propriedades rurais, e não diretamente para atuação de contraguerrilha. 

Da análise do rol acima e de tudo o que foi exposto até o momento, é possível 

concluir que o emprego da Cia Op Cães está dentro do que preconiza a legislação e 

a doutrina, além de estar em consonância com os métodos de emprego usados por 

outras corporações policiais. Cabe destaque para a utilização da Cia OP Cães nas 

atividades de patrulhamento tático e para as operações de choque, que são as que 

se enquadram diretamente no emprego do cão enquanto técnica não-letal. 

 

4.2.3 Possibilidades de emprego da Companhia de Operações com Cães 

Conforme foi visto no subitem anterior, a Cia Op Cães desenvolve diversas 

atividades atualmente, sendo que algumas não estão previstas na Portaria nº 

189/98, como a detecção de artefatos explosivos. Entre as que estão previstas, a 

participação em competições não vem acontecendo, pois demanda a separação de 

um efetivo para se dedicar especificamente a essas atividades, o que não é possível 

na situação atual. Também não é utilizada atualmente em contraguerrilha, como já 

visto, devido à ausência de demanda para essas atividades. 

No entanto, há outras possibilidades de emprego da Cia Op Cães, algumas das 

quais estão sendo inseridas em uma proposta de portaria para substituir a Portaria 

189/98, tais como a cinoterapia, atividade que ainda não é desenvolvida pela 

companhia. Além da cinoterapia, as atividades já citadas de detecção de artefatos 

explosivos e a busca e captura de infratores homiziados em matas também estão 

sendo inseridas na proposta de portaria. 

Embora não se enquadre especificamente no emprego de cães como nível de uso 

da força ou como técnica não-letal, a cinoterapia deve ser citada como uma 

possibilidade de emprego, pois se enquadra perfeitamente dentro da doutrina de 
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polícia comunitária, já citada no subitem anterior. Além disso, demonstra na prática o 

raciocínio de Monjardet, citado anteriormente, de que não existe boa ou má polícia, 

mas uma única polícia que assiste e protege, mas que emprega a força e aplica a 

lei, tudo dentro da necessidade. A grande importância do emprego da polícia em 

atividades de assistência à população é que, por meio dessas atividades, a polícia 

passa a ter oportunidade de demonstrar que o uso da força física não é seu objetivo, 

e que, quando ela é usada, os demais meios possíveis de resolução de conflitos 

falharam. Nesse sentido, ao tratar da aparente contradição entre as funções de uso 

da força e de assistência à população, ensina Vieira (2007, p. 80): 

Ainda que esses dois papéis sejam distintos, eles são 
interdependentes e deriva (sic) de um mandato mais fundamental de 
manutenção da ordem – a resolução de conflitos através de meios 
que mesclam o potencial uso da força e o provimento de serviços 

Considerando o objetivo do presente trabalho, a principal proposta para emprego da 

Cia Op Cães, é uma reformulação da atividade de policiamento com cães, a fim de 

permitir maior eficácia e controle da atividade. A proposta a ser apresentada 

vislumbra a capacidade que tem a Cia Op Cães para realizar o policiamento 

ostensivo com cães atendendo, também, a uma proposta diferente da atual, mais 

comunitária e próxima da sociedade. Para isso, é possível que sejam empregadas 

quatro viaturas do tipo Sport Utility Vehicle (SUV), com o layout padrão da PMES, 

nas mesmas cores ou nas cores cinza e preto, cada uma composta por três policiais 

e um cão. Os policiais devem utilizar o fardamento de policiamento ostensivo (C-1), 

em substituição ao uniforme que usam atualmente – uniforme de operações de 

choque (C-3) – com o objetivo de transmitir às pessoas um visual menos agressivo e 

guerreiro, facilitando a aproximação com a comunidade. O policiamento deve ser 

empregado de acordo com a demanda da Corporação, com base em dados 

estatísticos de ocorrências, no Mapa do Crime e em outros métodos disponíveis 

para avaliar tais necessidades. No entanto, faz-se necessário que se fixe o efetivo 

por um período mínimo de tempo, a fim de adequar esse tipo de policiamento à 

doutrina de polícia comunitária. Uma forma de estabelecer tais critérios é priorizando 

os bairros onde estão as escolas com maior índice de criminalidade. Nesse caso, um 

critério possível é fixar o policiamento no entorno dessas escolas por um período de 

seis meses, período de aplicação do Programa Educacional de Resistência às 
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Drogas e à Violência (PROERD2). Nesse caso, as guarnições podem ser 

empenhadas, também, na aplicação do programa, nos horários de aulas. Assim, é 

possível que um policial aplique o programa, agindo na prevenção contras as 

drogas, enquanto os outros dois permanecem nas imediações da escola, de modo a 

realizar o policiamento ostensivo, interagir com a comunidade e proporcionar 

segurança ao policial que está em sala de aula com os alunos, ao mesmo tempo em 

que reprimem o tráfico de drogas e outros delitos no local. 

 

Fotografia 7 – Policiais com cães na porta de uma escola pública de Vitória. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

É preciso, no entanto, ter consciência de que o policiamento com cães não deve 

impedir o adestramento dos animais e seu manutenção. Assim sendo, o ideal é que 

o policiamento não ocorra todos os dias, a fim de que os policiais tenham tempo 

hábil para as atividades com os cães. Dessa forma, propõe-se que os dias de 

policiamento continuem sendo de quarta-feira a sábado, sendo que no sábado o 

policiamento pode priorizar as áreas comerciais, alterando um pouco sua tônica. 

Para a referida atividade, é necessário que se empreguem cães de raças que 

exerçam duas funções, sendo uma a de faro e outra a de guarda e proteção, pois a 
                                                           
2
 Programa no qual um policial fardado ministra um curso de aproximadamente seis meses para ensinar crianças 

do 5º ano do Ensino Fundamental a se manter longe das drogas e da violência. 
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intenção é que os cães sejam empregados no policiamento efetivo, mas tenham 

condições de reprimir o tráfico de drogas no entorno das escolas, através da 

atividade de detecção de drogas ilícitas. Dessa forma, as raças que permitem tal 

emprego são os pastores alemães e belgas (malinois ou tervuren). 

Outra atividade diretamente relacionada ao uso do cão enquanto técnica não-letal 

que pode ser mais bem explorada na Cia Op Cães é a atividade de busca e captura 

de infratores em matas. Essa atividade não foi mais bem discutida nesse trabalho 

devido à dificuldade de encontrar doutrina a respeito do assunto, mas que se mostra 

um campo muito promissor para as operações com cães, tendo em vista que 

aumenta a eficácia da polícia na localização de criminosos em fuga sem colocar em 

risco a vida dos policiais empenhados nesse tipo de ocorrência. 

Por fim, considerando a importância do uso diferenciado da força, é possível 

também o emprego de cães policiais de dupla função em operações de bloqueio de 

via, também conhecidas como blitz, em apoio ao policiamento ordinário, ou mesmo 

ao policiamento rodoviário ou de trânsito. Um exemplo de como policiais com cães 

podem ser empregados em operações bloqueio de vias é o da figura 2 (p. 75), que 

mostra um croqui elaborado pelo autor, com base na figura 6 da página 38 do 

Caderno Doutrinário 3, da PMMG, que trata de Blitz Policial. No croqui, foi 

considerada uma operação que empenhe duas viaturas com três policiais cada uma, 

num total de seis militares. Também nesses casos o cão transmite maior imponência 

diante dos abordados, conforme já foi amplamente tratado anteriormente, inibindo 

possíveis agressões contra os policiais empenhados na operação ao mesmo tempo 

em que evita o constrangimento às famílias de serem abordadas pela polícia com 

armas apontadas para si. 
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Figura 2 – Croqui para distribuição de viaturas e policiais em blitz 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme se pode perceber, são inúmeras as possibilidades de emprego dos cães 

de polícia, desde que a polícia disponha dos recursos humanos e materiais para 

utilizar cada uma das possibilidades de forma técnica e profissional, transmitindo 

credibilidade e angariando a simpatia da população. Para possibilitar tal emprego, 

além das aquisições de equipamentos, faz-se necessário selecionar para tais 

atividades pessoas que tenham capacidade e interesse nesse tipo de serviço, 

preenchendo os claros existentes na Cia Op Cães, pois sem que isso ocorra, não é 

possível implantar nenhuma das possibilidades de emprego analisadas neste 

estudo. Nesse sentido, uma proposta apresentada por Cardoso (2009, p. 84) e que 

parece bastante adequada ao cenário atual de desenvolvimento do Estado, em 

especial se for efetivada a criação do CPO-E é “[...] a criação de uma unidade 

policial específica e especializada no emprego de cães no policiamento ordinário e 

no especial”. Tal proposta, no entanto, não é o principal objeto de estudo deste 

trabalho e não será detalhada 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cerne do presente estudo foi a análise do emprego de cães policiais na Polícia 

Militar do Espírito Santo (PMES), buscando verificar se tal emprego obedece à 

legislação internacional e à doutrina de direitos humanos. A obediência a tais 

princípios é o mínimo que se espera de um modelo de polícia adequado a um 

Estado Democrático de Direito. 

Para conseguir as informações necessárias à referida análise de modo a obter os 

resultados desejados, foi realizado um estudo exploratório, pautado em pesquisa 

bibliográfica e uma pesquisa de campo, que consistiu em uma entrevista com um 

tenente da PMESP e a aplicação de um questionário ao Comandante da 3ª Cia – 

Canil, do 4º BPChq, da PMESP. 

Foram estudadas diversas normas nacionais e internacionais que disciplinam o uso 

diferenciado da força pelos organismos de segurança pública, entre eles o CCEAL, 

os PBUFAF, a CRFB e o CPP. Verificou-se, nesse estudo, que os instrumentos 

legais internacionais e pátrios tratam com suficiente clareza do tema, permitindo o 

desenvolvimento e a aplicação de uma doutrina para o uso diferenciado da força e o 

emprego de técnicas não-letais. 

Ainda no capítulo dois buscou-se responder aos questionamentos sobre a real 

função da atividade policial, tendo sido possível estabelecer, com base em diversos 

estudos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, que o principal diferencial da 

atividade policial é o emprego da força, em seus diversos níveis, para dirimir os 

conflitos existentes no seio da mesma sociedade que lhe deu o mandato para fazer 

uso dessa força. Também se verificou que, para continuar de posse deste mandato, 

os órgãos policiais devem pautar a conduta de seus integrantes nos princípios da 

legalidade e da proporcionalidade, entre outros. Assim, foram também analisados no 

referido capítulo, os dispositivos legais que tratam das excludentes de ilicitude que 

mais comumente se enquadram nas ações policiais onde a força física é 

empregada. Por fim, foram analisados aspectos relativos às técnicas não-letais e 

sua classificação. 



77 
 

No capítulo três buscou-se verificar como se dá o emprego de cães na atividade 

policial, e se é possível classifica-lo entre as técnicas não-letais. Para isso buscou-se 

a origem da utilização de cães pelo homem desde a antiguidade, passando pelas 

duas grandes guerras mundiais e chegando à utilização de cães policiais no Brasil. 

Posteriormente, foram observadas as características próprias do uso de cães, 

concluindo-se ser possível classificá-lo dentro dos níveis de uso diferenciado da 

força “presença (nível 1)” e “controle físico (nível 4)”. Também se pode concluir que 

o emprego de cães é uma técnica não-letal anti-pessoal, que se enquadra em mais 

de uma classificação, considerando o critério tecnologia, a saber: impacto 

psicológico e tecnologia biológica. 

Além de ter sido constatado que o emprego de cães se enquadra entre as técnicas 

não-letais, verificou-se que tal emprego tem duas importantes vantagens sobre as 

demais técnicas, a saber: 

1. Potencializa o primeiro nível de uso de força (presença), devido ao impacto 

psicológico, o medo que causa nas pessoas, evitando a progressão para 

outros níveis mais traumáticos. 

2. Possibilita o emprego de força física num nível menos acentuado do que o uso 

de força letal, ou seja, diante de uma tentativa de fuga, ou mesmo de uma 

agressão letal contra o policial ou outra pessoa, o uso do cão policial 

consegue evitar que o infrator atinja seu intento, mantendo o policial em 

vantagem tática, sem necessidade de uso de força letal. 

O capítulo quatro foi dedicado ao estudo da realidade da atividade cinotécnica na 

polícia capixaba. Nele, foi possível perceber a versatilidade do emprego de cães na 

atividade policial, que obedece aos princípios do policiamento comunitário, 

possibilitando uma aproximação diferenciada com a comunidade em virtude de suas 

peculiaridades ao mesmo tempo em que disponibiliza aos policiais um recurso que 

pode ser empregado nas operações de maior risco com absoluto sucesso 

aumentando consideravelmente a eficácia policial. Essa versatilidade do emprego de 

cães e a percepção de uma subutilização desse recurso tão eficaz pode ser um dos 

motivos principais que levou outros pesquisadores a sugerir a criação de unidades 

especializadas no emprego de cães na PMES e na PMESP, além da efetiva criação 

de unidades com essas características em polícias militares de outros Estados como 
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Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e do Distrito Federal. A avaliação dos 

reais motivos que levaram essas corporações a criar essas unidades e as 

consequências dessas decisões são, inclusive, temas interessantes para pesquisas 

futuras, visando até mesmo a implantação de estratégia semelhante na PMES. 

Do exposto, é possível inferir que os objetivos inicialmente buscados de verificar se 

o emprego de cães enquanto técnica não-letal é possível e se o mesmo obedece às 

normas internacionais de Direitos Humanos foram atingidos e que o emprego de 

cães obedece a todos os critérios estabelecidos na referida legislação. 

Também foi possível concluir que a PMES emprega os cães em suas atividades de 

modo semelhante ao da PMESP e da PMDF, que estão entre as maiores e mais 

vanguardistas polícias do país. Além disso, o emprego por parte dessas corporações 

enquadra-se dentro do que é doutrinariamente estabelecido, e consequentemente, 

obedecem aos padrões de Direitos Humanos. Entretanto, percebe-se a necessidade 

de maior investimento na atividade cinotécnica na PMES, com implementação de 

efetivo - que se encontra hoje com defasagem de 50% - de recursos materiais que 

permitam um preparo adequado dos cães, evitando acidentes em operações 

policiais e de atualização de doutrina, possibilitando o avanço das técnicas de 

emprego desse recurso suplementar a fim de se obter o máximo rendimento que o 

emprego de cães tem a oferecer à atividade policial. 
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ANEXO A – PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 4226 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 4.226, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 

Estabelece Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública. 

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA e o MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA 
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no 
uso das atribuições que lhes conferem os incisos I e II, do parágrafo único, do art. 
87, da Constituição Federal e, 

CONSIDERANDO que a concepção do direito à segurança pública com cidadania 
demanda a sedimentação de políticas públicas de segurança pautadas no respeito 
aos direitos humanos; 

CONSIDERANDO o disposto no Código de Conduta para os Funcionários 
Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas na sua Resolução 34/169, de 17 de dezembro de 1979, nos Princípios 
Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis 
pela Aplicação da Lei, adotados pelo Oitavo Congresso das Nações Unidas para a 
Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes, realizado em Havana, Cuba, 
de 27 de Agosto a 7 de setembro de 1999, nos Princípios orientadores para a 
Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela 
Aplicação da Lei, adotados pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 
na sua resolução 1989/61, de 24 de maio de 1989 e na Convenção Contra a Tortura 
e outros Tratamentos ou penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotado pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua XL Sessão, realizada em Nova York 
em 10 de dezembro de 1984 e promulgada pelo Decreto n.º 40, de 15 de fevereiro 
de 1991; 

CONSIDERANDO a necessidade de orientação e padronização dos procedimentos 
da atuação dos agentes de segurança pública aos princípios internacionais sobre o 
uso da força; 

CONSIDERANDO o objetivo de reduzir paulatinamente os índices de letalidade 
resultantes de ações envolvendo agentes de segurança pública; e, 

CONSIDERANDO as conclusões do Grupo de Trabalho, criado para elaborar 
proposta de Diretrizes sobre Uso da Força, composto por representantes das 
Polícias Federais, Estaduais e Guardas Municipais, bem como com representantes 
da sociedade civil, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
e do Ministério da Justiça, resolvem: 

Art. 1o Ficam estabelecidas Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de 
Segurança Pública, na forma do Anexo I desta Portaria. 

Parágrafo único. Aplicam-se às Diretrizes estabelecidas no Anexo I, as definições 
constantes no Anexo II desta Portaria. 
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Art. 2º A observância das diretrizes mencionadas no artigo anterior passa a ser 
obrigatória pelo Departamento de Polícia Federal, pelo Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela Força Nacional 
de Segurança Pública. 

§ 1º As unidades citadas no caput deste artigo terão 90 dias, contados a partir da 
publicação desta portaria, para adequar seus procedimentos operacionais e seu 
processo de formação e treinamento às diretrizes supramencionadas. 

§ 2º As unidades citadas no caput deste artigo terão 60 dias, contados a partir da 
publicação desta portaria, para fixar a normatização mencionada na diretriz No- 9 e 
para criar a comissão mencionada na diretriz No- 23. 

§ 3º As unidades citadas no caput deste artigo terão 60 dias, contados a partir da 
publicação desta portaria, para instituir Comissão responsável por avaliar sua 
situação interna em relação às diretrizes não mencionadas nos parágrafos anteriores 
e propor medidas para assegurar as adequações necessárias. 

Art. 3º A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério 
da Justiça estabelecerão mecanismos para estimular e monitorar iniciativas que 
visem à implementação de ações para efetivação das diretrizes tratadas nesta 
portaria pelos entes federados, respeitada a repartição de competências prevista no 
art. 144 da Constituição Federal. 

Art. 4º A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça levará 
em consideração a observância das diretrizes tratadas nesta portaria no repasse de 
recursos aos entes federados. 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIZ PAULO BARRETO 
Ministro de Estado da Justiça 

PAULO DE TARSO VANNUCHI 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República 

 

ANEXO I 

DIRETRIZES SOBRE O USO DA FORÇA E ARMAS DE FOGO PELOS AGENTES 
DE SEGURANÇA PÚBLICA 

1. O uso da força pelos agentes de segurança pública deverá se pautar nos 
documentos internacionais de proteção aos direitos humanos e deverá considerar, 
primordialmente: 

a. ao Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, 
adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 34/169, de 17 
de dezembro de 1979; 
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b. os Princípios orientadores para a Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os 
Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pelo Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas na sua resolução 1989/61, de 24 de maio 
de 1989; 
c. os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários 
Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pelo Oitavo Congresso das Nações 
Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes, realizado em 
Havana, Cuba, de 27 de Agosto a 7 de setembro de 1999; 
d. a Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, 
em sua XL Sessão, realizada em Nova York em 10 de dezembro de 1984 e 
promulgada pelo Decreto n.º 40, de 15 de fevereiro de 1991. 

2. O uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios 
da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. 

3. Os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra 
pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro contra perigo 
iminente de morte ou lesão grave. 

4. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja 
desarmada ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco 
imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. 

5. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio 
policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou 
lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. 

6. Os chamados "disparos de advertência" não são considerados prática aceitável, 
por não atenderem aos princípios elencados na Diretriz n.º 2 e em razão da 
imprevisibilidade de seus efeitos. 

7. O ato de apontar arma de fogo contra pessoas durante os procedimentos de 
abordagem não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada. 

8. Todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se 
envolver em situações de uso da força, deverá portar no mínimo 2 (dois) 
instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários 
à atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo. 

9. Os órgãos de segurança pública deverão editar atos normativos disciplinando o 
uso da força por seus agentes, definindo objetivamente: 

a. os tipos de instrumentos e técnicas autorizadas; 
b. as circunstâncias técnicas adequadas à sua utilização, ao ambiente/entorno e ao 
risco potencial a terceiros não envolvidos no evento; 
c. o conteúdo e a carga horária mínima para habilitação e atualização periódica ao 
uso de cada tipo de instrumento; 
d. a proibição de uso de armas de fogo e munições que provoquem lesões 
desnecessárias e risco injustificado; e 
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e. o controle sobre a guarda e utilização de armas e munições pelo agente de 
segurança pública. 

10. Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa(s), o agente de 
segurança pública envolvido deverá realizar as seguintes ações: 

a. facilitar a prestação de socorro ou assistência médica aos feridos; 
b. promover a correta preservação do local da ocorrência; 
c. comunicar o fato ao seu superior imediato e à autoridade competente; e 
d. preencher o relatório individual correspondente sobre o uso da força, disciplinado 
na Diretriz n.º 22. 

11. Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa(s), o órgão de 
segurança pública deverá realizar as seguintes ações: 

a.facilitar a assistência e/ou auxílio médico dos feridos; 
b.recolher e identificar as armas e munições de todos os envolvidos, vinculando-as 
aos seus respectivos portadores no momento da ocorrência; 
c.solicitar perícia criminalística para o exame de local e objetos bem como exames 
médico-legais; 
d.comunicar os fatos aos familiares ou amigos da(s) pessoa(s) ferida(s) ou morta(s); 
e.iniciar, por meio da Corregedoria da instituição, ou órgão equivalente, investigação 
imediata dos fatos e circunstâncias do emprego da força; 
f.promover a assistência médica às pessoas feridas em decorrência da intervenção, 
incluindo atenção às possíveis seqüelas; 
g.promover o devido acompanhamento psicológico aos agentes de segurança 
pública envolvidos, permitindo-lhes superar ou minimizar os efeitos decorrentes do 
fato ocorrido; e 
h.afastar temporariamente do serviço operacional, para avaliação psicológica e 
redução do estresse, os agentes de segurança pública envolvidos diretamente em 
ocorrências com resultado letal. 

12. Os critérios de recrutamento e seleção para os agentes de segurança pública 
deverão levar em consideração o perfil psicológico necessário para lidar com 
situações de estresse e uso da força e arma de fogo. 

13. Os processos seletivos para ingresso nas instituições de segurança pública e os 
cursos de formação e especialização dos agentes de segurança pública devem 
incluir conteúdos relativos a direitos humanos. 

14. As atividades de treinamento fazem parte do trabalho rotineiro do agente de 
segurança pública e não deverão ser realizadas em seu horário de folga, de maneira 
a serem preservados os períodos de descanso, lazer e convivência sócio-familiar. 

15. A seleção de instrutores para ministrarem aula em qualquer assunto que englobe 
o uso da força deverá levar em conta análise rigorosa de seu currículo formal e 
tempo de serviço, áreas de atuação, experiências anteriores em atividades fim, 
registros funcionais, formação em direitos humanos e nivelamento em ensino. Os 
instrutores deverão ser submetidos à aferição de conhecimentos teóricos e práticos 
e sua atuação deve ser avaliada. 
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16. Deverão ser elaborados procedimentos de habilitação para o uso de cada tipo de 
arma de fogo e instrumento de menor potencial ofensivo que incluam avaliação 
técnica, psicológica, física e treinamento específico, com previsão de revisão 
periódica mínima. 

17. Nenhum agente de segurança pública deverá portar armas de fogo ou 
instrumento de menor potencial ofensivo para o qual não esteja devidamente 
habilitado e sempre que um novo tipo de arma ou instrumento de menor potencial 
ofensivo for introduzido na instituição deverá ser estabelecido um módulo de 
treinamento específico com vistas à habilitação do agente. 

18. A renovação da habilitação para uso de armas de fogo em serviço deve ser feita 
com periodicidade mínima de 1 (um) ano. 

19. Deverá ser estimulado e priorizado, sempre que possível, o uso de técnicas e 
instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, de 
acordo com a especificidade da função operacional e sem se restringir às unidades 
especializadas. 

20. Deverão ser incluídos nos currículos dos cursos de formação e programas de 
educação continuada conteúdos sobre técnicas e instrumentos de menor potencial 
ofensivo. 

21. As armas de menor potencial ofensivo deverão ser separadas e identificadas de 
forma diferenciada, conforme a necessidade operacional. 

22. O uso de técnicas de menor potencial ofensivo deve ser constantemente 
avaliado. 

23. Os órgãos de segurança pública deverão criar comissões internas de controle e 
acompanhamento da letalidade, com o objetivo de monitorar o uso efetivo da força 
pelos seus agentes. 

24. Os agentes de segurança pública deverão preencher um relatório individual 
todas as vezes que dispararem arma de fogo e/ou fizerem uso de instrumentos de 
menor potencial ofensivo, ocasionando lesões ou mortes. O relatório deverá ser 
encaminhado à comissão interna mencionada na Diretriz n.º 23 e deverá conter no 
mínimo as seguintes informações: 

a.circunstâncias e justificativa que levaram o uso da força ou de arma de fogo por 
parte do agente de segurança pública; 
b.medidas adotadas antes de efetuar os disparos/usar instrumentos de menor 
potencial ofensivo, ou as razões pelas quais elas não puderam ser contempladas; 
c.tipo de arma e de munição, quantidade de disparos efetuados, distância e pessoa 
contra a qual foi disparada a arma; 
d. instrumento(s) de menor potencial ofensivo utilizado(s), especificando a 
freqüência, a distância e a pessoa contra a qual foi utilizado o instrumento; 
e. quantidade de agentes de segurança pública feridos ou mortos na ocorrência, 
meio e natureza da lesão; 
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f. quantidade de feridos e/ou mortos atingidos pelos disparos efetuados pelo(s) 
agente(s) de segurança pública; 
g. número de feridos e/ou mortos atingidos pelos instrumentos de menor potencial 
ofensivo utilizados pelo(s) agente(s) de segurança pública; 
h. número total de feridos e/ou mortos durante a missão; 
i. quantidade de projéteis disparados que atingiram pessoas e as respectivas regiões 
corporais atingidas; 
j. quantidade de pessoas atingidas pelos instrumentos de menor potencial ofensivo e 
as respectivas regiões corporais atingidas; 
k. ações realizadas para facilitar a assistência e/ou auxílio médico, quando for o 
caso; e 
l. se houve preservação do local e, em caso negativo, apresentar justificativa. 

25. Os órgãos de segurança pública deverão, observada a legislação pertinente, 
oferecer possibilidades de reabilitação e reintegração ao trabalho aos agentes de 
segurança pública que adquirirem deficiência física em decorrência do desempenho 
de suas atividades. 

 

ANEXO II 

GLOSSÁRIO 

Armas de menor potencial ofensivo: Armas projetadas e/ou empregadas, 
especificamente, com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar 
temporariamente pessoas, preservando vidas e minimizando danos à sua 
integridade. 

Equipamentos de menor potencial ofensivo: Todos os artefatos, excluindo armas e 
munições, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar ou 
incapacitar temporariamente pessoas, para preservar vidas e minimizar danos à sua 
integridade. 

Equipamentos de proteção: Todo dispositivo ou produto, de uso individual (EPI) ou 
coletivo (EPC) destinado a redução de riscos à integridade física ou à vida dos 
agentes de segurança pública. 

Força: Intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do 
agente de segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei. 

Instrumentos de menor potencial ofensivo: Conjunto de armas, munições e 
equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e minimizar danos 
à integridade das pessoas. 

Munições de menor potencial ofensivo: Munições projetadas e empregadas, 
especificamente, para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, 
preservando vidas e minimizando danos a integridade das pessoas envolvidas. 
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Nível do Uso da Força: Intensidade da força escolhida pelo agente de segurança 
pública em resposta a uma ameaça real ou potencial. 

Princípio da Conveniência: A força não poderá ser empregada quando, em função 
do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais 
pretendidos. 

Princípio da Legalidade: Os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força 
para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei. 

Princípio da Moderação: O emprego da força pelos agentes de segurança pública 
deve sempre que possível, além de proporcional, ser moderado, visando sempre 
reduzir o emprego da força. 

Princípio da Necessidade: Determinado nível de força só pode ser empregado 
quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos 
legais pretendidos. 

Princípio da Proporcionalidade: O nível da força utilizado deve sempre ser 
compatível com a gravidade da ameaça representada pela ação do opositor e com 
os objetivos pretendidos pelo agente de segurança pública. 

Técnicas de menor potencial ofensivo: Conjunto de procedimentos empregados em 
intervenções que demandem o uso da força, através do uso de instrumentos de 
menor potencial ofensivo, com intenção de preservar vidas e minimizar danos à 
integridade das pessoas. 

Uso Diferenciado da Força: Seleção apropriada do nível de uso da força em 
resposta a uma ameaça real ou potencial visando limitar o recurso a meios que 
possam causar ferimentos ou mortes. 
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ANEXO B – QUADRO DE DETALHAMENTO INTERNO DO BME 
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ANEXO C – ORDEM DE SERVIÇO Nº 042-2011 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AO COMANDANTE DA 3ª 

COMPANHIA/CANIL DO 4º BPCHQ/PMESP 

 

1. Nome completo: 

2. Função: 

3.  Tempo de serviço policial: 

4. Tempo de atividade cinotécnica policial: 

5. Qual o efetivo do Canil Central? 

6. Como é distribuído o efetivo? 

7. Quantos cães o Canil Central possui atualmente? 

8. Quais as raças empregadas pelo Canil Central, atualmente? 

9. Quais raças o senhor considera mais adequadas para a atividade policial? Por que? 

10. Quais são as atividades em que o Canil Central da PMESP emprega os cães 

atualmente? 

11. Quantos canis setoriais existem na PMESP? 

12. Existe alguma diferença entre o emprego de cães no Canil Central e nos canis 

setoriais? 

13. Como o cão é empregado na atividade de policiamento ostensivo (a pé, motorizado, 

isoladamente, em apoio, etc.)? 

14. Como se dá o emprego dos cães nas atividades de CDC? 

15. O senhor sente alguma diferença de comportamento nas pessoas durante uma 

abordagem, ou mesmo durante o policiamento, com emprego de cães e uma 

abordagem por tropa ordinária (sem emprego de cão)? 

16. A que o senhor atribui tal diferença de comportamento? 

17. O cão consegue impor algum efeito psicológico sobre as pessoas abordadas pela 

polícia? 

18. Em sua opinião, o cão pode inibir uma agressão de possíveis criminosos contra os 

policiais que o estão conduzindo? Por que? 

19. Já presenciou alguma situação em que o emprego de cães evitou ou impediu alguma 

reação mais violenta por parte de infratores, contra policiais ou terceiros? 

20. Em sua opinião, o emprego do cão policial em situações de CDC, abordagem policial e 

outras, pode ser visto como uma técnica não-letal? Por que? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O TENENTE DA 3ª 

COMPANHIA/CANIL DO 4º BPCHQ/PMESP 

 

1. Nome completo: 

2. Função: 

3. Tempo de serviço policial: 

4. Tempo de atividade cinotécnica policial: 

5. O senhor sente alguma diferença de comportamento nas pessoas durante uma 

abordagem policial, ou mesmo durante o policiamento, quando há o emprego de 

cães e uma abordagem por tropa ordinária (ou seja, sem emprego de cão)? 

6. A que o senhor atribuiria essa diferença de comportamento entre uma tropa com 

cão e uma tropa sem o cão, junto à população? 

7. O cão consegue impor algum efeito psicológico sobre as pessoas abordadas 

pela polícia? Que tipo de efeito? 

8. Em sua opinião, como deveria ser o emprego de cães pela polícia, no 

policiamento ostensivo? Como é que ele deveria ser empregado? 

9. Nesses casos, em que o policiamento é realizado com 3 homens e um cão, 

quem seria o responsável por fazer a busca pessoal? 

10. O terceiro homem faz a segurança do motorista? 

11. Quais raças o senhor considera mais adequadas para a atividade policial? Por 

quê? 

12. Em sua opinião, o cão pode inibir uma agressão de possíveis criminosos contra 

os policiais que o estão conduzindo ou mesmo contra terceiros? Por que? 

13. Já presenciou alguma situação em que o emprego de cães evitou ou impediu 

alguma reação mais violenta por parte de infratores, contra policiais ou 

terceiros? 

14. Então foi perceptível a diferença de comportamento dela antes do emprego e 

depois do emprego do cão? 

15. Em sua opinião, o emprego do cão policial em situações de CDC, abordagem 

policial e outras, pode ser visto como uma técnica não-letal? Por quê? 

16. E a gente pode dizer inclusive que esse tipo de treinamento para o cão trabalhar 

na caça e fazer uma única mordida evita, inclusive, que cause muitas lesões na 

pessoa. 


