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“Eu sou a favor dos direitos animais bem como dos direitos humanos. Essa é a 

proposta de um ser humano integral.” 

Abraham Lincoln 

http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/


RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como finalidade, analisar a utilização 
de força pelos agentes de segurança estatal em manifestações públicas. A 
delimitação deste tema, de relevância ímpar, principalmente nos últimos anos, em 
consequência das grandes manifestações, ocorridas devido à insatisfação da 
sociedade brasileira, com questões políticas, sociais e econômicas, bem como com 
as denúncias de corrupção no alto escalão do governo. O Código de Processo Penal 
prevê a utilização de força “salvo a indispensável no caso de resistência ou de 
tentativa de fuga do preso”, entretanto, não rara às vezes verifica-se a utilização de 
força em manifestações públicas. 
 

Palavras-chave: Manifestações públicas. Constituição Federal. Código de Processo 
Penal. Direitos Humanos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, em diversas regiões do país, ocorreram manifestações que 

iniciaram reivindicando melhores condições no transporte público e contra pequenos 

aumentos na tarifa do transporte. Logo, outras problemas sociais, políticos foram 

levados para rua e novas reivindicações surgiam a todo o momento. 

 

As manifestações começaram a ser marcadas por meio das redes sociais, como por 

exemplo, o Facebook e o Twitter. E posteriormente, no momento das manifestações, 

as imagens eram compartilhadas pelo Youtube. Por meio dessas redes, 

rapidamente um grande número de pessoas eram alcançadas por intermédio de 

posts relacionados ao assunto. Nesses canais, tudo que a grande mídia tradicional 

não mostrava ou não inseria em sua pauta eram expostos pelos organizadores e 

participantes. 

 

A internet sempre teve uma importância essencial para as manifestações ocorridas 

na atualidade, uma vez que é através dela que é divulgado a realização do evento, 

bem como o acontecimento em si em tempo real. As fotos e vídeos, postados 

auxiliam sobremaneira na divulgação, antes, durante e pós-evento.  

 

Outra estratégia utilizada nas redes sociais com a finalidade de auxiliar na 

comunicação para propagar as informações é a utilização das hashtags, como por 

exemplo: #Protesto, #OGiganteAcordou, #VemPraRua”. Através desta ferramenta, o 

texto transforma em hiperlinks dentro da internet, indexáveis pelos instrumento de 

busca.  

 

Paralelamente ao exposto, inclui-se a atuação dos Black Blocs, composto por 

pequenos grupos, mascarados, atuando de maneira violenta e independente no 

interior das manifestações, depredando patrimônio público e privado, principalmente 

os relacionados ao capitalismo e ao Estado.  
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Sempre que ocorre um confronto entre agentes Estatais e manifestantes, tem-se ao 

final diversas críticas explicitas quanto à atuação de agentes em face dos 

manifestantes. Na maioria das vezes, essas críticas são realizadas por organizações 

não governamentais (ONGs) ligadas às questões de Direitos Humanos e a mídia, 

principalmente a grande mídia televisiva. 

 

A atuação da mídia, quase sempre, sinteticamente realiza uma “caçada as bruxas”, 

ou seja, restringe-se simplesmente a procurar e responsabilizar possíveis culpados, 

fazendo um pré-julgamento, sem qualquer embasamento técnico-jurídico. 

 

Nesses tipos de reportagem são comuns frases prontas, como por exemplo: “cenas 

de guerra”, “a forte repressão da polícia”, “deixaram dezenas de feridos”; “a ação 

policial chocou parte da população”, “os episódios de vandalismo eram previsíveis, 

mas mesmo assim, a polícia não tomou nenhuma providência para prevenir a 

violência”. 

 

As reportagens generalizam, e, não raras às vezes, mostram a utilização de força 

policial como sendo a regra adotada pelo Estado. Desconsiderando que a utilização 

de força perpassa por diversos princípios, como por exemplo, a legalidade, a 

dignidade da pessoa humana, além de princípios específicos sobre a utilização de 

força. 

 

A violência em manifestações públicas não é algo recente, e nem somente 

observado apenas em países emergentes como o Brasil, mas pode ser constatado 

em diversos países do mundo, basta haver insatisfação com questões sociais, 

políticas, econômicas dentre outras. A violência ocorre em ambos os lados, seja 

pelos manifestantes, seja por parte dos agentes estatais. 

 

O Estado, na qualidade de pessoa jurídica, ao ratificar tratados internacionais de 

Direitos Humanos, assume responsabilidades no âmbito internacional. Além disso, 

tem a responsabilidade objetiva, inserida pela Constituição Federal de 1988. Neste 

tipo de responsabilidade não há necessidade de comprovação da culpa, sendo 

suficiente, a existência do ato ilícito, dano e evidentemente o nexo causal para 

responsabilizar o Estado. 
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As intervenções realizadas pelos agentes estatais não são únicas, não se pode 

exigir desfechos iguais em locais e situações diferentes, considerando que sempre 

há variáveis presentes em cada caso. Cada manifestação popular é singular. O 

único fator que sempre deve estar presente, seguido e observado, são os princípios 

éticos e legais para utilização de força. 

 

A problemática deste trabalho de conclusão de curso perpassa pela utilização de 

força nas manifestações públicas. O uso da força ilegal, arbitrário constitui ato 

criminal, podendo seu autor ser responsabilizando, cumulativamente, no âmbito civil, 

criminal e administrativo. 

 

Diante de tantas críticas e questionamentos, pergunta-se: os embasamentos 

jurídicos utilizados para justificar a utilização de força policial contra manifestantes 

estão em conformidade com a legislação pátria e demais documentos referentes à 

Doutrina de Direitos Humanos? A utilização de força é a regra, ou trata-se apenas 

de aplicação em casos excepcionais? 

 

A metodologia empregada para o desenvolvimento deste trabalho foi definida pelos 

critérios básicos utilizados na investigação científica, uma vez que possibilita 

importante diferenciação desta com o conhecimento adquirido pelo senso comum 

(KÖCHE, 2009, p.69). Assim, optou-se pela pesquisa bibliográfica, realizada por 

meio de leituras e análises de documentos, tais como leis, livros, artigos, 

publicações, notícias online e a leitura de temas correlatos à questão central do 

trabalho. 
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CAPÍTULO 1 - USO DA FORÇA EM MANIFESTAÇÕES POPULARES: 

ASPECTOS GERAIS 

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO 

 

 

Ante as necessidades que favoreçam as relações com os cidadãos e que sejam 

adequadas e legitimadas pela legislação vigente, bem como pela doutrina de Direito 

Humanos, há tempos o Estado Democrático busca normatização eficiente para os 

agentes estatais incumbido da aplicação das leis, com objetivo de limitar o uso da 

força policial. 

 

As manifestações e protestos públicos, necessários, legítimos, primordiais para o 

pleno exercício da democracia e cidadania, são amparados por direitos e garantias 

fundamentais, como por exemplo, a liberdade de expressão, direito de reunião, 

liberdade de manifestação, dentre outros, todos previstos na Carta Magna de 1988.  

 

Algumas mudanças significativas ocorridas na sociedade devem-se, 

obrigatoriamente, às manifestações populares, como por exemplo, a não aprovação 

da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 37, que diminuía o poder de 

investigação do Ministério Público, bem como a diminuição de preços de pedágios e 

passagens de ônibus em algumas capitais brasileiras.  

 

A Constituição Federal de 1988 trata-se de uma carta extremante garantista, 

decorrência de fatos ocorridos especialmente no período da Ditadura Militar (1964-

1985), ocasião em que os brasileiros tiveram seus direitos arbitrariamente 

suprimidos. Contudo, cabe evidenciar que nenhum direito fundamental ou princípio 

constitucional pode ser classificado como absoluto, uma vez que até mesmo o 

direito a vida pode ser relativizado. 

 

Historicamente, a ditadura militar foi um regime instaurado em 1 de abril de 1964 e 

que perdurou até 15 de março de 1985, sobre comando de governos militares, que 
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teve sua gênese com o golpe que cessou com o governo de um presidente 

democraticamente eleito, João Goulart. A ditadura teve seu término quando da 

morte de Tancredo Neves, em 22 de abril de 1985, ocasião em que o Congresso 

Nacional declarou vaga a Presidência da República e José Sarney de Araújo Costa 

foi empossado no cargo de presidente, iniciando o período chamado de Nova 

República. 

 

No ano de 2013, durante a realização da Copa das Confederações ou Taça das 

Confederações FIFA, ocorreram diversas manifestações populares em várias 

cidades do país, principalmente nas Capitais. Nesta ocasião, as manifestações 

foram marcadas por depredações e violência em inúmeras cidades, sendo 

amplamente divulgado tanto pela impressa nacional quanto estrangeira. 

 

Nos protestos ocorridos naquela época no Brasil, bem como no exterior, passou a 

ser comum à participação de pessoas utilizando roupas de cor preta e encapuzadas, 

que estimulavam incidentes de violência e dano ao patrimônio, especial a símbolos 

do capitalismo e do Estado. Denominavam-se anarquistas e pregavam a 

desobediência civil, utilizavam das redes sociais, eram os denominados “Black Bloc”. 

 

Embora tenha sua origem na Alemanha, na década de 1970, os “Black Blocs” 

despertaram a atenção da impressa apenas no fim da década de 1990, momento 

em que ocorreu uma manifestação em Seattle, nos Estados Unidos, contra uma 

conferência da Organização Mundial do Comércio (OMC), naquela ocasião o grupo 

utilizando capuz de cor preta destruiu as fachadas de inúmeras lojas.  

 

Nos anos seguintes, diante de crises econômicas e denúncias de corrupção, passou 

a ser comuns manifestações de cunho reivindicatório, sendo diversas delas 

ocorridas com dano ao patrimônio público e privado, além de atos de violência e 

bloqueio de via pública, e algumas delas, com a participação de algumas pessoas 

infiltradas entre os manifestantes com atitudes e comportamento similares aos 

“Black Bloc”. 

 

As roupas negras, máscaras e capuz utilizados por estes “manifestantes” objetivam 

suprimir os rostos dos participantes e, consequentemente impedir ou dificultar a sua 
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identificação pelas autoridades. Além do mais, cria-se uma unificação entre eles, 

produzindo a impressão de apenas uma só massa. 

O Direito de manifestação expresso na Constituição não pode desrespeitar ou 

restringir os direitos dos demais cidadãos que nela não participam ou que com ela 

não tenham nenhuma afinidade. Ser detentor desses direitos nunca significou que 

podem fazer o que bem entendem, a qualquer hora e lugar, como exemplo ocupar 

totalmente vias públicas impedindo o trânsito dos demais cidadãos. 

 

Deve-se levar sempre em consideração que um dos princípios básicos do Estado 

Democrático é o princípio da isonomia, igualdade de direitos, assim sendo, faz-se 

necessário considerar o respeito aos direitos dos demais cidadãos, conforme prevê 

o caput do art. 5º da CR/88, que ipsis litteris:  

 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade,(...) 

 

Diante de manifestações que estejam restringindo ou limitando direitos dos demais 

cidadãos, ou mesmo colocando em risco a ordem pública, incube ao Estado, por 

intermédio de suas polícias, intervirem para manter a ordem e garantir a segurança 

das pessoas, pautando-se pelo respeito aos direitos individuais do cidadão que sofre 

a intervenção estatal, bem como a deferência à dignidade da pessoa humana, 

conforme preceitos constitucionais.  

 

 

1.2 ATUAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO 

 

 

As manifestações com grande número de cidadãos, vândalos e grupos organizados 

entre os manifestantes, como por exemplo, os “Black Blocs”, comprovaram as 

dificuldades da polícia dos Estados em atuar nas mobilizações em um período de 

amplo e efetivo regime democrático vigorando no país. 

 

Sabe-se que o agente encarregado de garantir a ordem pública, o policial militar, 

quando atuar frente à prisão ou dispersão de uma manifestação popular, com a 
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finalidade de manter ou restaurar a ordem pública, deverá obrigatoriamente, 

observar prudentemente os preceitos legais a fim de furtar-se da prática de injustiças 

e arbitrariedades, consequentemente, incorrer em crime. 

 

Entende-se que a atuação do agente público deve ser estritamente pautada de 

acordo com o disposto taxativamente na lei, sob pena de responder pelos danos 

causados, consoante antevê o art. 37, §6º, da CR/88, ipsis litteris: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte.  
(...) 
§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo do autor.) 

 
Nota-se que neste artigo, tem-se importantes princípios que não podem de forma 

alguma ser desvinculados da atuação do agente, o qual deve observar os preceitos 

legais, uma vez que, adverso dos particulares, que podem fazer tudo aquilo que a lei 

não proíbe, pelo princípio da legalidade, a Administração só pode realizar o que a lei 

expressamente permite. 

 

O princípio da legalidade, segundo Carvalho Filho1 (2010), mostra-se como diretriz 

indispensável, ao assegurar que: 

 

O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos 
agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade 
administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. 
Tal postulado, consagrado após séculos de evolução política, tem por 
origem mais próxima a criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que 
deve respeitar as próprias leis que edita. 
O princípio “implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os 
agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto 
deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades 
normativas”. Na clássica e feliz comparação de HELY LOPES MEIRELLES, 
enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não 
veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza. 
 

                                                           
1
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28ª edição, revista, 

ampliada. São Paulo: Atlas, 2015, p. 20. 
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Neste mister, tem-se também, a lição do renomado doutrinador pátrio, Celso Antônio 

Bandeira de Melo2 (2002), ao elucidar que: 

 

(...) o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração 
às leis. Esta deve tão-somente obedecê-la, cumpri-las, pô-las em prática. 
Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a 
cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos 
servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores 
da disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição 
que lhes compete no Direito Brasileiro.”  
Michel Stassinopoulos, em fórmula sintética e feliz, esclarece que, além de 
não poder atuar contra legem ou praeter legem, a Administração só pode 
atuar secundum legem. Aliás, no mesmo sentido é a observação de Alessi, 
ao averbar que a função administrativa se subordina à legislativa não 
apenas porque a lei pode estabelecer proibições e vedações à 
administração, mas também porque esta só pode fazer aquilo que a lei 
antecipadamente autoriza. Afonso Rodrigues Queiró afirma que a 
Administração “é a longa manus do legislador” e que “a atividade 
administrativo é atividade de subsunção dos fatos da vida real às categorias 
legais. 

 

Além de atuar segundo preceitos legais, o agente público encarregado de aplicar a 

lei, deve necessariamente atuar com razoabilidade, conforme explica Celso Antônio 

Bandeira de Melo3 (2002), ao atestar que: 

 

Enuncia-se com este princípio que a Administração, ao atuar no exercício 
de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista 
racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e 
respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência 
exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas 
inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, jurisdicionalmente 
invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou 
praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam 
atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e 
disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição 
manejada. 

 

Há uma relação de subordinação do agente público com a lei, a regra estabelecida 

impõe limites positivos para as atividades do Estado. Nesta situação, existe um 

mandamento geral proibitivo ao passo que na ausência de norma específica 

ocorrerá uma atração da incidência de um comando proibitivo geral. 

 

                                                           
2
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14ª edição. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2001, p.102. 

 

3 Idem, 109. 
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Neste cenário, as ações que importam em uso da força pelos entes estatais em 

manifestações públicas devem obrigatoriamente ter como fundamento as limitações 

impostas pelas leis ao Poder Público, bem como a Doutrina de Direito Humanos, 

pois, trata-se de um componente imprescindível e indispensável nas atuações no 

Estado Democrático. 

Alexandre de Moraes4 (2003), ao discorrer sobre o princípio da dignidade da pessoa 

humana nos ensina, in verbis, que: 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto 
jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam 
ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 
sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos.  

 

O Ministro, Luís Roberto Barroso5 (2010), sobre o tema assegura in verbis, que: 

Em um Estado constitucional existem três ordens de limitação do poder. Em 
primeiro lugar, as limitações materiais: há valores básicos e direitos 
fundamentais que hão de ser sempre preservados, como a dignidade da 
pessoa humana, a justiça, a solidariedade e os direitos à liberdade de 
religião, de expressão, de associação. 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é mandamento fundamental, um dos 

maiores bens do ordenamento jurídico, introduzido pela Carta Magna de 1988, 

previsto no art. 1º, inciso III, que in verbis: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana também está presente na Lei Estadual 

14.310 de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos 

Militares do Estado de Minas Gerais6 (CEDM), em seu art. 9º, inciso III, prevê: 

                                                           
4 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª edição. São Paulo: Editora Atlas S.A. – 2003, 

p. 51. 
 
5
 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – Os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 2ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 17. 
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Art. 9° – A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes 
impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das 
IMEs, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar: 
III – respeitar a dignidade da pessoa humana; (grifo do autor.) 

 

Portanto, trata-se de uma conduta que deve prevalecer na conduta do agente 

público perante os cidadãos, os quais são os destinatários finais da atividade 

laborativa do agente estatal, não podendo ser desrespeitado sob nenhum 

pressuposto e sob nenhum acontecimento. 

 

O CEDM prevê como transgressão disciplinar grave qualquer ato atentatório à 

dignidade da pessoa, conforme descreve o art. 13, inciso I: 

 

Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: 
I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os 
princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado 
em procedimento apuratório; (grifo do autor.) 

 

Neste caso, o ato atentatório deve ser obrigatoriamente em desfavor da dignidade 

pessoal ou dos direitos humanos, bastando que seja pelo menos tentado. Quanto à 

ofensa à dignidade, deve obrigatoriamente atingir o respeito, a honra, além da moral 

da pessoa. 

 

Considerando os preceitos constitucionais da ampla defesa e do devido processo 

legal, para se figurar a referida transgressão disciplinar, necessita-se da devida 

comprovação através de procedimento administrativo apuratório, consoante antevê 

o art. 5º, inciso LV da CR/88: 

 

aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 

 

                                                                                                                                                                                     
6
 MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de. Lei nº 14 310, de 19 de junho de 2002. Dispõe sobre o 

Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2002. 
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De acordo com caso, o fato gerador da transgressão disciplinar pode, também, 

figurar crimes comum ou militar, crimes previstos na legislação extravagante, como 

por exemplo, abuso de autoridade, ou até mesmo tortura, dependendo do caso. 

 

Neste contexto, cabe ressaltar que o objeto jurídico protegido pelo direito penal 

necessita de elementares com particularidades próprias e manifestamente mais 

importantes do que o tutelado pelo direito administrativo. Entretanto, nada impede de 

poderem ocorrer em uma mesma ação ou omissão ilegal, ser o agente penalizado 

tanto no âmbito penal quanto no administrativo. 

 

Greco7 (2013) descreve que uma das raízes do princípio da dignidade da pessoa 

humana localiza-se no cristianismo, e como um valor a ser reconhecido por todos os 

membros da sociedade, não é um encargo dos mais fáceis. Retrata ainda os séculos 

XVII e XVIII como fundamentais para o reconhecimento e consolidação deste 

princípio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 GRECO, Rogério. Atividade policial: aspectos penais, processuais penais, administrativos e 

constitucionais. 5. Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 09. 
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CAPÍTULO 2 – LEGISLAÇÃO ACERCA DO USO DA FORÇA 

 

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

Conforme o contexto em que é empregado a palavra “força” pode ter vários 

significados. O sentido mais comumente utilizado está ligado à robustez, ao vigor 

físico. Diferentemente, na esfera policial, deve ser entendida8 “como sendo o meio 

pelo qual a Polícia Militar controla uma situação que ameaça a ordem pública, o 

cumprimento da lei, a integridade ou a vida das pessoas”.  

 

Para contextualizar a respeito do uso da força, faz-se necessário, examinar o 

fundamento legal para tal ação. Sendo assim, torna-se imperativo apontar os 

dispositivos presentes na Constituição Federal, no capítulo destinado a tratar da 

Segurança Pública, em seu art. 144, prediz, in verbis, que: 

 

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: 
(...) 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
(...) 
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. (grifo do 
autor.) 

 

Ante ao expresso no dispositivo legal, traduz-se que o agente público, policial militar, 

incumbe o dever de zelar pela segurança pública, ou seja, preservar a incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, preservando a ordem pública, a título de exemplo, 

tem-se como ações relatar ocorrência de delitos, efetuar busca pessoal, orientar 

e/ou atuar nas questões relacionadas ao trânsito e etc. 

 

                                                           
8 MINAS GERAIS, Polícia militar de. Intervenção policial, processo de comunicação e uso da 

força – Belo Horizonte: Academia de Polícia Militar, 2013, p. 76. 
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Por conseguinte, cabe citar os dispositivos não antagônico aos preceitos 

constitucionais, presentes no Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969, que 

reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, 

dos Território e do Distrito Federal, e dá outras providências. Este Decreto, 

especialmente no seu art. 3º, pormenoriza a função das policias militares, in verbis: 

 

Art. 3º - Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança 
interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete às 
Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições:  
 a) executar com exclusividade, ressalvas as missões peculiares das 
Forças Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela 
autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a 
manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos; 
b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou 
áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da 
ordem; 
c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forças Armadas; 
(...) (grifo do autor.) 

 

Ante ao apontado, especificamente na alínea “c” do dispositivo legal citado, no que 

tange à atividade que envolve o controle de distúrbios, a referida norma é taxativa ao 

exprimir como competência das Polícias Militares, a responsabilidade de garantir o 

cumprimento da lei, bem como manter a ordem pública e os poderes constituídos. 

Diante disso, seja agindo de maneira preventiva ou mesmo, se necessário, caso 

haja perturbação da ordem, repressivamente. 

 

Cabe evidenciar que nestas circunstâncias de proteção social na qual se encontram 

inseridas as policias militares, forças públicas estaduais, a preservação da ordem 

pública engloba além de mantê-la, restaurá-la quando houver casos que causem a 

sua ruptura. No caso de atuação, a autoridade do militar é legitimada de sua 

investidura no cargo ou função para o qual se encontra designado.  

 

Ante ao exposto, pressupondo a existência de níveis diferenciados da força, extrai-

se que para a efetivação de sua missão constitucional, o uso da força é inerente ao 

trabalho dos policiais militares, variando desde uma simples orientação em 

mediação de conflitos entre cidadãos, podendo atingir o grau máximo de uso da 

força, ou seja, a utilização da arma de fogo, a força potencialmente letal. 
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Para exercer o poder de polícia, durante o emprego efetivamente policial, haverá 

casos em que poderá ocorrer a necessidade de utilização da força, e dependendo 

da situação até mesmo de armas de fogo, uso da força letal, como por exemplo, 

situações em que o infrator resiste à prisão colocando a vida do agente estatal ou de 

terceiros em risco. 

 

Nestes casos, o agente estatal pode agir apoiado nas causas de justificação 

previstas no inciso II do art. 23 do Código Penal (CP), excludente de ilicitude da 

legítima defesa. Neste contexto, cabe salientar o entendimento de Cleber Masson 

apud Greco9 (2017) que atesta que: 

 

prevalece o entendimento pela sua admissibilidade, pois o instituto da 
legítima defesa reclama tão somente uma agressão injusta, atual ou 
iminente, a direito próprio ou alheio, emanada de seres humanos, pouco 
importando sejam eles individualizados ou não. 

 

Para a absolvição, amparado na excludente de legítima defesa, faz-se 

obrigatoriamente necessário que a prova seja perfeitamente convincente de que o 

agente estatal acusado, tenha utilizado moderadamente dos meios necessários, 

objetivando repelir a injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de terceiro, 

causada pela vítima. 

 

 

2.2 LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 

 

 

O art. 284 do Código de Processo Penal (CPP), Decreto-lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941, prevê o uso da força para efetuar a prisão, nos seguintes termos: 

“não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de 

resistência ou de tentativa de fuga do preso”. 

 

Em complemento ao art. 284, o art. 292 do CPP aponta que: 

 

                                                           
9
 GRECO, Rogério. Código Penal comentado. 11º edição, revista, ampliada e atualizada. Niterói: 

Impetus, 2017, p 153. 
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Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em 
flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as 
pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para 
defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto 
subscrito também por duas testemunhas. 

 

De maneira semelhante, o art. 234 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), 

Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969, prevê a utilização da força apenas 

nas seguintes condições: 

 

O emprego de fôrça só é permitido quando indispensável, no caso de 
desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da 
parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la 
ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. 
De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas.” 

 

Neste contexto, Távora10 (2012), nos ensina, in verbis, que: 

 

O uso da força deve ser evitado, salvo quando indispensável no caso de 
resistência ou tentativa de fuga do preso (art. 284, CPP). O uso 
desnecessário da força, ou os excessos, podem caracterizar abuso de 
autoridade, lesões corporais, homicídio etc. 

 

À face do descrito, sabe-se, que há um consenso dentre os estudiosos sobre o uso 

da força, o qual deve ser evitado, mas caso seja necessário, a sua utilização para 

garantir a concretização da prisão em flagrante ou o cumprimento do mandado de 

prisão, consoante preceitua os artigos 284 do CPP e 234 do CPPM. 

 

Com a promulgação da Constituição Cidadã, o uso da força passou a ser visto sob 

uma nova ótica, com grande magnitude pela sociedade atual. O uso da força, caso 

necessário, deve ser obrigatoriamente o menos traumático possível, deve ser 

utilizado apenas, exclusivamente, quando outros meios mostrarem-se ineficazes.  

 

Os novos cenários urbanos, ante a crescente criminalidade, necessidade de 

manutenção da ordem pública, além da constante busca de direitos, por meio do 

direito positivado à livre manifestação e reunião. Todavia este exercício, não raras 

às vezes, tem ocasionado o cerceamento de direitos dos demais cidadãos, como por 

                                                           
10

 TAVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª edição 
revisada e ampliada. Salvador: JusPodium, 2012, p. 555. 



23 

 

exemplo, o direito de ir e vir, direito também positivado, fundamental, previsto na 

Constituição. 

 

Nos últimos anos, principalmente, após as grandes manifestações, os agentes 

públicos tem tentado impedir a obstrução completa das vias públicas, empenhado 

esforços com o intuito de salvaguardar o fluxo mínimo necessário tanto a 

locomobilidade de pessoas, quanto de veículos. Além disso, passou-se a utilizar 

recursos tecnológicos para registrar as operações, como por exemplo, filmagens e 

fotografias para identificar suspeitos, tal como servir de provas em questionamentos 

administrativos e/ou judiciais. 

 

Estes conflitos de direitos fundamentais e positivados, quando não evitado ou 

suprimido por outras medidas menos danosas, desencadeia a utilização da força 

pelos órgãos policiais, como maneira única de garantir a ordem pública, tal como as 

liberdades individuais. 

 

Justamente por este motivo, foi instituída a Portaria Interministerial nº 4.226, de 1 de 

dezembro de 2010, a qual estabelece Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes 

de Segurança Pública, e em seu inciso 8, do anexo I, prevê, in verbis, que: 

 

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. (grifo do autor.) 

 

A imposição de portar equipamentos de menor potencial ofensivo, previstos na 

legislação, busca minimizar os riscos a integridade física de qualquer indivíduo em 

caso do uso da força. Cabe salientar, que é indispensável o poder de persuasão, 

constante negociação, como maneira de criar uma relação harmônica, com o fim de 

evitar o uso da força, que unicamente deve ser utilizada em casos extremos, quando 

outros meios mostrarem-se ineficazes e mediante ordem do Responsável pela 

Operação. 

 

Neste sentido, prevê o item 4 da Declaração dos Princípios Básicos sobre a 

Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela 
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Aplicação da Lei (PBUFAF). Esta Declaração, traz normas orientadoras para os 

Estados Membros. Adotado no 8º Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção 

do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado na Capital de Cuba, em 1990, 

busca normas diretivas com o objetivo de proporcionar o adequado papel nas 

atuações policiais. 

Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei deverão, no exercício 
das suas funções, recorrer tanto quanto possível a meios não violentos 
antes da utilização da força ou de armas de fogo. Só poderão utilizar a 
força ou armas de fogo se os outros meios se revelarem ineficazes ou não 
pareçam, de forma alguma, capazes de permitir alcançar o resultado 
pretendido. (grifo do autor.) 

 

A Portaria Interministerial nº 4.226 apenas confirmou o que a ONU já havia previsto 

quando da adoção da Declaração dos PBUFAF há mais de vinte cinco anos, e o 

Brasil foi signatário, entretanto, não havia uma aplicação de fato, seja por falta de 

vontade política ou mesmo por simples omissão Estatal. 

 

Mais recentemente, uma nova norma veio tratar sobre o assunto, a Lei nº 13.060, de 

22 de dezembro de 2014, que regulamenta o uso dos instrumentos de menor 

potencial ofensivo pelos agentes de segurança relacionados no art. 144 da 

Constituição, em todo o território nacional, e antevê, ipsis litteris, que: 

 

Art. 2º  Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos 
instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não 
coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, e deverão 
obedecer aos seguintes princípios:  
I - legalidade;  
II - necessidade;  
III - razoabilidade e proporcionalidade. (grifo do autor.) 

 

Embora anterior a referida lei, a Portaria Interministerial nº 4.226, conceitua os 

instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO), como sendo, “conjunto de armas, 

munições e equipamentos desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas e 

minimizar danos à integridade das pessoas”.  

 

Cabe destacar, que com a utilização correta dos IMPO o risco de lesões graves e 

até mesmo morte continua existindo, entretanto, em percentuais irrelevantes quando 

equiparado ao emprego de força potencialmente letal. São exemplos de IMPO: 

munição química (gás lacrimogênio, espargidor pimenta), jato d’água, munição de 



25 

 

impacto controlado (“balas de borracha”), bastão, pistolas de emissão de impulso 

elétrico, dentre outros. 

 

O inciso primeiro faz referência ao princípio da legalidade, o qual expressa que os 

agentes de segurança pública, somente poderão utilizar-se da força para a 

conquista de um objetivo legal, obedecendo ao marco imposto pela legislação.  

Neste contexto, Mazza11 (2013), assegura que: 

 

A característica fundamental da função administrativa é a sua absoluta 
submissão à lei. O princípio da legalidade consagra a subordinação da 
atividade administrativa aos ditames legais. Trata-se de uma importante 
garantia do Estado de Direito: a Administração Pública só pode fazer o que 
o povo autoriza, por meio de leis promulgadas por seus representantes 
eleitos. É o caráter infralegal da função administrativa. 

 

O inciso segundo, estende-se ao princípio da necessidade, expressa que a força 

apenas pode ser utilizada quando outros níveis de intensidade menor mostrarem-se 

insuficientes para alcançar os objetivos legais pleiteado. 

 

Por fim, o último inciso do artigo, inciso terceiro, relaciona-se ao princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade, que é categórico ao afirmar que o nível de força 

empregado deve ser conciliável com a gravidade da ameaça apresentada pela ação 

do infrator e com os objetivos pretendidos pelo agente estatal. 

 

Há alguns anos utilizava-se a terminologia uso progressivo da força, argumentava-

se que o uso da força deveria ser iniciado em uma medida ascensional, iniciando-se 

com a presença policial, intervenção verbal, técnicas de contato, controle com IMPO, 

uso dissuasivo de armas de fogo, e por fim força potencialmente letal. O termo não 

condiz com a realidade, pois, apenas prevê situações de aumento, progressividade 

do uso da força. 

 

Atualmente o termo utilizado é uso diferenciado de força, diferentemente do termo 

anterior, caracterizado pela utilização de forma seletiva, processo dinâmico, sendo 

que o nível de força utilizado pode aumentar como também diminuir, conforme as 
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 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 65. 
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particularidades presentes no caso concreto, sendo que a comunicação deve estar 

sempre presente durante todo o processo. 

 

 

2.3 DIREITO DE REUNIÃO E USO DA FORÇA 

 

 

A Constituição Federal, sobre o direito de reunião, prevê no art. 5º, inciso XVI, que:  

 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos 
ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem 
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido o prévio aviso à autoridade competente; 

 

O texto constitucional garante, consoante prevê o art. 5º, inciso XVI, o direito de 

reunião, descrita pelos estudiosos do Direito como sendo uma ação coletiva de 

manifestar-se, como por exemplo, ocorrem com passeatas e protestos. Este direito 

público trata-se de um direito subjetivo.  

 

A norma somente faz algumas ressalvas, ao exigir que sejam pacíficas e sem o 

emprego de nenhum tipo de arma, deve possuir propósito lícito, e também deve ser 

efetuada em local aberto ao público. Pode ser ainda realizada em percurso móvel ou 

local fixo, mas não deve frustrar outra reunião anteriormente convocada para o 

mesmo local. 

 

O inciso veda e estabelece que o direito de reunião deve ser exercido 

independentemente de autorização, assim sendo, proíbe às autoridades públicas de 

utilizar de seu poder discricionário, análise de conveniência e oportunidade, para 

autorizar ou não sua realização. Desta feita, impossibilita ingerências em reuniões 

lícitas que não coloquem em risco a ordem pública. 

 

A exigência de comunicação prévia a autoridade tem como finalidade única, que 

autoridade administrativa competente realize providências para manter a 

organização, como por exemplo, as relacionadas ao trânsito de veículos e pedestres 

nas localidades próximas a realização da reunião, preservando a ordem pública. 
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Perante o exposto, o exercício do direito de reunião trata-se de um direito meio, o 

qual é exercido para alcançar ou demonstrar a insatisfação com determinada 

situação fática, tendo como exemplo, respectivamente, a não aprovação da 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 37/2002 e as manifestações para a 

descriminalização da maconha.  

 

Por fim, cabe evidenciar que o direito de reunião poderá ser limitado no caso de 

vigência de estado de defesa, e pode ainda ser suspenso na ocorrência do estado 

de sitio, consoante prevê, respectivamente os art. 136, § 1º, I, “a” e 139, IV, da 

CR/88, que in verbis: 

 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República 
e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar 
ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem 
pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade 
institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na 
natureza. 
§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua 
duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e 
limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: 
I - restrições aos direitos de: 
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; 
Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 
137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: 
(...) 
IV - suspensão da liberdade de reunião; (grifo do autor.) 

 

Caso haja extrapolação do direito de reunião, colocando em risco a ordem pública, a 

saber, dano ao patrimônio, cerceamento do direito de locomoção, extrapolando os 

limites estabelecidos pela lei, dentre outras possibilidades, caberá a interferência 

dos órgãos policiais com a finalidade de restabelecer a ordem, conforme prevê, além 

da legislação brasileira, normas internacionais do qual o Brasil adotou. 

 

Neste contexto, cabe ressaltar o que o PBUFAF, prevê, respectivamente em seus 

princípios 13 e 14, que: 

 

13. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem esforçar-se 
por dispersar as reuniões ilegais, mas não violentas, sem recurso à força 
e, quando isso não for possível, limitar a utilização da força ao 
estritamente necessário. 
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14. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem utilizar 
armas de fogo para dispersarem reuniões violentas se não for possível 
recorrer a meios menos perigosos, e somente nos limites do 
estritamente necessário. Os funcionários responsáveis pela aplicação da 
lei não devem utilizar armas de fogo nesses casos, salvo nas condições 
estipuladas no princípio 9. (grifo do autor.) 

 

O PBUFAF trata-se de um dos mais importantes instrumentos internacionais que 

dispõe sobre o uso da força e também de arma de fogo, do qual o Brasil é 

signatário. Os princípios foram adotados no 8º Congresso das Nações Unidas que 

tratou sobre a “Prevenção do Crime e o Tratamento dos Infratores”. Este congresso 

foi  realizado na Capital de Cuba, de 27 de agosto a 7 de setembro de 1990. 

 

Ante ao exposto, cabe descrever o que prevê a CR/88 em seu art. 5º, § 2º, que in 

verbis:  

 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
(grifo do autor.) 

 

É distinto de um tratado e com ele não se confunde, tem como propósito buscar 

normas gerais orientadoras aos Estados membros a fim de proporcionar princípios 

contidos no diploma que devem obrigatoriamente ser observados e respeitados 

pelos governos.  

 

De maneira semelhante, o Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis 

pela Aplicação da Lei, adotado pela Assembleia Geral ONU, em 17 de dezembro de 

1979, por intermédio da Resolução nº 34/169, prevê em seu art. 3º e seus 

respectivos comentários 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.  
 
Comentário  
 
a) Esta disposição salienta que o emprego da força por parte dos 
funcionários responsáveis pela aplicação da lei deve ser excepcional. 
Embora admita que estes funcionários possam estar autorizados a utilizar a 
força na medida em que tal seja razoavelmente considerado como 
necessário, tendo em conta as circunstâncias, para a prevenção de um 
crime ou para deter ou ajudar à detenção legal de delinquentes ou de 
suspeitos, qualquer uso da força fora deste contexto não é permitido.  
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b) A lei nacional restringe normalmente o emprego da força pelos 
funcionários responsáveis pela aplicação da lei, de acordo com o princípio 
da proporcionalidade. Deve-se entender que tais princípios nacionais de 
proporcionalidade devem ser respeitados na interpretação desta disposição. 
A presente disposição não deve ser, em nenhum caso, interpretada no 
sentido da autorização do emprego da força em desproporção com o 
legítimo objectivo a atingir.  
 
c) O emprego de armas de fogo é considerado uma medida extrema. 
Devem fazer-se todos os esforços no sentido de excluir a utilização de 
armas de fogo, especialmente contra as crianças. Em geral, não deverão 
utilizar-se armas de fogo, excepto quando um suspeito ofereça 
resistência armada, ou quando, de qualquer forma coloque em perigo 
vidas alheias e não haja suficientes medidas menos extremas para o 
dominar ou deter. Cada vez que uma arma de fogo for disparada, deverá 
informar-se prontamente as autoridades competentes. (grifo do autor.) 

 

As normas citadas estão de acordo com a legislação brasileira, e nem nenhum 

momento são antagônicas ou geram incompatibilidade, apenas se completam, e 

estimula a criação de normas sobre o uso da força e arma de fogo, além da busca 

para associar questões éticas com o uso da força. 

 

Embora possua uma regulamentação prévia, o uso da força, deve levar em 

consideração as mudanças e exigências da sociedade trazidas pela Carta Política 

de 1988, como os princípios de legalidade, proporcionalidade e necessidade, bem 

como demais regras imposta pela legislação. 

 

O emprego inútil, banalizado e demasiado do uso da força, afronta o princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, além de configurar em tese, diversos 

crimes, conforme o caso, a saber: abuso de autoridade, lesão corporal, além de ferir 

diversos preceitos constitucionais. 

 

Por fim, cabe ressaltar, que todos os documentos, sejam eles internos ou externos, 

tem o consenso que o uso de armas de fogo, utilizada para alcançar objetivos legais, 

deve ser apontado com última medida, que somente deve ser utilizada quando 

outros meios se mostrarem ineficazes ou para salvaguardar a vida, seja do executor 

ou de terceiros. 
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2.4 O USO DA FORÇA E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 

O legislador brasileiro teve uma preocupação especial com o princípio da dignidade 

da pessoa humana, prova disso é ter inserido este princípio como fundamento do 

Estado, consoante art. 1º, inciso III, da CR/88. 

 

Portanto, trata-se de uma norma de hierarquia superior, e sendo assim, dedica-se a 

dirigir todo o sistema jurídico brasileiro além de proporcionar validade a normas 

hierarquicamente inferior. Como exemplo disso, tem-se a proibição de penas que 

atentam contra a dignidade da pessoa humana, penas aflitivas. 

 

Barroso12 (2001) salienta que: 

 

A dignidade da pessoa humana assume sua dimensão transcendental e 
normativa. A Constituição já não é apenas o documento maior do direito 
público, mas o centro de todo o sistema jurídico, irradiando seus valores e 
conferindo-lhe unidade. 

 

Apesar do princípio da dignidade da pessoa humana ser mandamento fundamental, 

importante bem do ordenamento jurídico brasileiro, inserido pela Constituição 

vigente, há por parte de alguns autores o desafio ao conceituá-lo, por considerá-lo 

um conceito vago e impreciso, como explica Greco13 (2013), devendo neste casos, 

analisar o caso concreto, bem como a diversidade cultural, para saber se ocorreu ou 

não violação deste princípio, como por exemplo cita o renomado autor a excisão em 

algumas regiões da África, e a pena de morte em certos Estados norte-americanos. 

 

Devido a sua importância para o Estado de Direito, Moraes14 (2003) afirmava que o 

desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana culmina com o próprio fim 

da democracia, nos seguintes termos:  

 

                                                           
12

 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – Os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 2ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 78. 
13

GRECO, Rogério. Atividade policial: aspectos penais, processuais penais, administrativos e 
constitucionais. 5. Edição revisa e atualizada. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 10. 
14

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª edição. São Paulo: Editora Atlas S.A. – 2003, 
p. 391. 
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Sem respeito à dignidade da pessoa humana não haverá Estado de Direito, 
desaparecendo a participação popular nos negócios políticos do Estado, 
quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular, que proclama 
todo o poder emanar do povo, com a consequência nefasta do fim da 
Democracia. 

 

Cabe evidenciar que a dignidade da pessoa humana não é um princípio absoluto, 

essa é a posição majoritária, pois há situações em que o próprio Estado restringe 

este princípio, como por exemplo, o cidadão que praticou um crime de tamanha 

gravidade em que lei penal pátria prevê como penalidade a restrição da liberdade.  

 

O Ministro do STF Celso de Mello durante o julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.274 Distrito Federal, descreve que a proteção jurisdicional 

das liberdades fundamentais de reunião e de manifestação do pensamento não 

significa, contudo, autorização para que práticas criminosas sejam cometidas. 

 

Os princípios constitucionais não devem ser analisados isoladamente, mas sim 

realizar uma consideração e ponderação de bens ou interesses, que culminará na 

predominância de um sobre o outro. Assim, a título de exemplo, uma manifestação 

que ocupa e impede o trânsito veículos em determinada avenida, utilizando-se do 

direito constitucional de manifestação, deverá conceder, pelo menos, parte da via 

para o trânsito, devido ao direito de ir e vir das demais pessoas concernente a 

mesma sociedade. 

 

No caso de recusa, não cumprindo determinação legal, emanada por funcionário 

público, em conceder a liberação da via, os manifestantes passarão a incorrer no 

crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, que preconiza: “Art. 

330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze 

dias a seis meses, e multa. 

 

Trata-se de um crime praticado por qualquer particular contra a Administração 

Pública. O crime se consuma no momento em que o particular desobedece qualquer 

ordem legal de funcionário público. É um crime de menor potencial ofensivo, e sua 

competência é do Juizado Especial Criminal, conforme determina o art. 61 da lei 

9.099/96. 
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Deverá assim, considerar o caso concreto, pois com a finalidade de garantir a ordem 

pública, não cabe ao agente estatal utilizar de força desproporcional para manter a 

ordem pública e por outro lado ofender o princípio da dignidade da pessoa humana, 

sob pena de violação da legislação e produzir efeitos devastadores, conforme citado 

por Greco15 (2013) apud Direitos Humanos e Aplicação da Lei – Manual de formação 

em direitos humanos para as forças policiais, que in verbis: 

 

As violações da lei por parte das forças policiais têm múltiplos efeitos 
práticos:  
• diminuem a confiança do público;  
• agravam a desobediência civil;  
• ameaçam o efectivo exercício da acção penal pelos tribunais;  
• isolam a polícia da comunidade;  
• resultam na libertação dos culpados e na punição dos inocentes;  
• deixam a vítima do crime sem que se lhe faça justiça pelo seu sofrimento;  
• comprometem a noção de "aplicação da lei", ao retirar-lhe o elemento "lei";  
• obrigam os serviços de polícia a adoptar uma atitude de reacção e não de 
prevenção;  
• provocam críticas por parte da comunidade internacional e dos meios de 
comunicação social e colocam o respectivo Governo sob pressão. 

 

Enfim, conforme preceitua a lei, cabe aos agentes públicos responsáveis pela 

aplicação da lei respeitar e cumprir a lei em qualquer ocasião, preservando a 

dignidade da pessoa humana, consoante os ditames legais, e ao mesmo tempo 

garantindo a ordem pública, até mesmo por meio do uso da força, caso seja 

necessário, após outros meios menos traumáticos mostrarem-se ineficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

  GRECO, Rogério. Atividade policial: aspectos penais, processuais penais, administrativos e 
constitucionais. 5. Edição revisa e atualizada. Rio de Janeiro: Impetus, 2013, p. 15. 
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CAPÍTULO 3 – JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO USO DA FORÇA 

 

 

Todas as decisões judiciais devem ser obrigatoriamente fundamentadas, trata-se de 

enunciado fundamental, que deve estar presente no processo, de maneira 

semelhante aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo 

legal, além da razoável duração do processo, dentre outros princípios. 

 

Os poderes dos magistrados não são ilimitados, uma vez que há normas que impõe 

o dever de fundamentar e a sua inobservância pode causar nulidade dos atos 

processuais realizados, conforme prevê taxativamente a CR/88, art. 93, inciso IX: 

 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: 
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei 
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação; (grifo do autor.) 

 

O referido inciso, prevê ainda, a regra da publicidade dos atos processuais, além de 

citar a possibilidade dos ditos segredos de justiça, a qual ante Reforma Judiciária 

sofreu limitações, sendo autorizada somente quando não lesar o interesse público à 

informação. 

 

Ao trazer os elementos essenciais da sentença, o art. 489 do NCPC, também 

esclarece que a decisão deverá ser obrigatoriamente fundamentada: 

 

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 
(...) 
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência no caso; 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, 
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 
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V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar 
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob 
julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento. (grifo do autor.) 

 

De maneira semelhante, o art. 381 do CPP, prevê que: 

 

Art. 381.  A sentença conterá: 
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias 
para identificá-las; 
II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; 
 III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a 
decisão; 
IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; 
V - o dispositivo; 
VI - a data e a assinatura do juiz. (grifo do autor.) 

 

A fundamentação justifica-se como finalidade de demonstrar minuciosamente, 

comprovando os fatos mais relevantes contidos no processo,  perante as partes 

envolvidas, como se chegou a determinada conclusão, isto é, explicar o porquê uma 

das partes teve decisão favorável em contrário a outra. 

 

Em igualdade com as demais decisões judiciais, as decisões que envolvem o uso da 

força policial também devem ser fundamentadas, motivadas, conforme determina a 

legislação em vigor, sob pena de nulidade dos atos processuais.  

 

Quanto ao uso da força, a jurisprudência, em consonância com a legislação, tem 

apontado pela sua licitude, quando amparada pelos princípios da legalidade, 

necessidade, proporcionalidade e razoabilidade. Em contrapartida, tem proferido 

sentença favorável à vítima, responsabilizando objetivamente o ente público, nos 

caso de emprego arbitrário e/ou excesso de força, consoante antevê o art. 37, §6º 

da CR/88. TJ-MA - Apelação Cível AC 73372011 MA (TJ-MA). 

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ENTE PÚBLICO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCESSO DE USO DA FORÇA 
POLICIAL. AGRESSÃO FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. I - A responsabilidade objetiva do Estado encontra-se 
prevista no art. 37, § 6º, da constituição Federal e decorre de ato abusivo e 
ilegal praticado por seus agentes. II - Comprovada a conduta abusiva dos 
agente de trânsito, que de forma truculenta e arbitrária, agrediram 
fisicamente os Apelados, é devida a indenização por dano moral, com fulcro 
no art. 5º, X, e 37, § 6º, da CF, arbitrada corretamente em R$ 3.000,00 (três 
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mil reais). III - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 73372011 
MA, Relator: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Data de 
Julgamento: 13/06/2011, IMPERATRIZ) 
 

Tanto Estado, quanto agente público encontra-se amparados pela jurisprudência, 

tratando-se de uso da força física, estritamente necessária, sem excesso por policial. 

Nestes casos, entende-se que inexiste dano a ser indenizado, pois, não há que se 

falar em conduta antijurídica praticada pelo agente estatal. TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10005100022085001 MG (TJ-MG). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FORÇA FÍSICA 
EMPREGADA POR POLICIAL MILITAR. USO SEM EXCESSO. CONDUTA 
ILÍCITA INOCORRENTE. DANO MORAL AUSENTE. REPARAÇÃO 
INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do 
Estado por ato comissivo de seus agentes é objetiva e pressupõe uma 
conduta antijurídica, uma lesão efetiva e o nexo entre uma e outra. 2. 
Utilizada força física necessária e sem excesso por policial militar, inexiste 
dano moral a ser reparado. 3. Apelação cível conhecida e não provida, 
mantida a sentença que rejeitou pretensão inicial. 
 
(TJ-MG - AC: 10005100022085001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 
de Julgamento: 26/08/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 09/09/2014) 

 

Em julgado relativamente recente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação nº 

01081449320088260000, ação de indenização, declarou lícita a atuação da polícia 

militar em atuação contra manifestação ocorrida na Avenida Paulista, Capital 

paulista, mesmo quando a atuação policial deixou um repórter fotográfico lesionado, 

ferido no olho esquerdo, causando sequelas incapacitantes, tanto parciais quanto 

permanentes para o pleno exercício das funções profissionais. 

 

APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO Ação de indenização Repórter 
fotográfico ferido em cobertura jornalística durante manifestação realizada 
na Avenida Paulista, Capital-SP, em movimento grevista Boa probabilidade 
de que o ferimento, no olho esquerdo, do qual resultou descolamento de 
retina e sequela incapacitante, parcial e permanente, para exercer funções 
que necessitem de referência de visão normal, resultar de disparo de projétil 
de borracha efetuado por policial Intervenção policial justificada, ante a 
ilícita obstrução da via pública pelos manifestantes, que resistiram à 
desocupação da via, inclusive de modo agressivo Uso da força pública, de 
bombas de efeito moral e de disparos de projéteis de borracha necessários 
Ausência de elementos para se afirmar, no caso, ocorrência de abuso ou 
excesso na referida conduta policial atrelada ao tal disparo que feriu o autor 
Posição da vítima em meio ao tumulto, entre os manifestantes e os policiais, 
observada a sua permanência no local de conflito, para fotografar, em 
situação de risco ou de perigo assumido, a excluir a responsabilidade do 
ente público Sentença de procedência parcial da demanda reformada para 
de improcedência RECURSO DA RÉ E REEXAME NECESSÁRIO 
PROVIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. 
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(TJ-SP - APL: 01081449320088260000 SP 0108144-93.2008.8.26.0000, 
Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 28/08/2014, 2ª 
Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2014) 

 

Consta que a lesão seja proveniente, provavelmente, por um disparo de “projétil de 

borracha” realizado pela polícia militar em interferência policial devidamente 

justificada, uma vez que os manifestantes recusavam-se desocupar a via pública e 

resistiam de maneira agressiva. Portanto, encontrava-se ausente abuso ou excesso 

na conduta policial. 

 

Por fim, a decisão contempla ainda a posição do fotógrafo na manifestação, o qual 

estava entre os agentes públicos e os manifestantes, ou seja, “em situação de risco 

ou de perigo assumido, a excluir a responsabilidade do ente público”. 

 

Trata-se de caso emblemático, pois, embora o fotógrafo tenha agido com 

negligência, devido a posição em que encontrava-se, o disparo realizado pelo 

agente público, equivocadamente, não atendeu as recomendações do fabricante, 

que in verbis: 

 

Pode ser disparado por qualquer arma cal. 12 de alma lisa, sem “choke”, ou 
pelo lançador CONDOR AM-402. É importante que o cano da arma esteja 
limpo. O disparo deve ser feito apontando-se a arma para as pernas 
dos infratores da lei. Não atirar contra a cabeça e o baixo ventre. O 
disparo não deve ser realizado a distâncias inferiores a 20 m. (CONDOR

16
, 

2015) (grifo do autor.) 

 

Conforme dito anteriormente, com a utilização correta dos IMPO o risco de lesões, 

leves e graves, bem como o risco de morte, continuam existindo. As instruções do 

fabricante são taxativas, principalmente, no que tange a direção do disparo, 

membros inferiores, não atirar contra a cabeça, e por fim respeitar a distância 

mínima de 20 metros.  

 

Em sede recurso ordinário de habeas corpus (RHC 46145 SP 2014/0054776-6 - 

STJ), o Tribunal negou provimento a expedição de salvo-conduto com a finalidade 

                                                           
16

 CONDOR. Catálago de tecnológias não letais. Rio de Janeiro: 2015, p. 04. Disponível em:  

https://pt.scribd.com/doc/168958237/catalogo-condor-completo-20072-pdf. Acessado em: 18/10/2017. 
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de tutelar ao recorrente o direito a prática do direito à manifestação sem ser preso 

ou sofrer busca pessoal fora dos pressupostos legais.  

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA 
EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA GARANTIR AO RECORRENTE 
O EXERCÍCIO DO DIREITO À MANIFESTAÇÃO SEM SER PRESO OU 
SOFRER REVISTA PESSOAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. 
AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 
DESCABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA O FIM 
POSTULADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Somente é cabível o habeas 
corpus preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa à 
liberdade de locomoção iminente. 2. Inviável utilizar o habeas corpus para 
obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e 
sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, sobretudo 
quando se postula expedição de salvo-conduto para assegurar o exercício 
de direitos que já estão protegidos constitucionalmente. 3. A mera 
suposição, sem indicativo fático, de que a prisão poderá ser determinada, 
não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar 
o manejo de habeas corpus para o fim pretendido. 4. Recurso improvido. 
 
(STJ - RHC: 46145 SP 2014/0054776-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, 
Data de Julgamento: 24/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 12/05/2014) 

 

Entendeu o Egrégio Tribunal que havia ausência de ameaça real ao direito de ir e 

vir, desconstituindo assim desse remédio constitucional para esta finalidade. A 

CR/88, prevê no art. 5º inciso LXVIII, que: 

 

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 

 

Para o STJ, o cabimento do habeas corpus preventivo somente é possível no 

momento que houver fundado receio de evento que possa causar ofensa à liberdade 

de locomoção iminente, sendo inviável, portanto, valer-se do habeas corpus para 

impedir possível ilegalidade que ainda não ocorrida e ausente de comprovação que 

possa vir a ocorrer. Somado a isso, tem-se o fato de se pleitear expedição de salvo-

conduto de direito fundamental, tutelado pela CR/88, utilizando somente de meras 

suposições sem comprovação real. 

 

Em decisão recente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, através do  Recurso 

Inominado - RI 07058100720148070016 (TJ-DF), ratificou a decisão proferida pelo 

Juiz de primeiro grau, consoante a entendimento majoritário da doutrina e 
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jurisprudência, sobre a responsabilidade objetiva do Estado, conforme preceitua o 

art. 37, § 6º da CR/88: 

 

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo do autor.) 

 

Para tanto, o Tribunal considerou a responsabilidade objetiva do Estado, em 

consonância com as provas obtidas nos autos, documental e testemunhal, em que 

infringe ao Distrito Federal, por meio de seus agentes policiais, utilização de uso 

excessivo de força. Além disso, cabe salientar, que em nenhum momento do 

processo ficou evidenciado culpa exclusiva da vítima, apenas reconhecendo lesões 

decorrentes de agressões desproporcionais decorrentes da conduta dos policiais 

militares, fato que culminou na condenação por danos morais. 

 

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRESSÃO FÍSICA 
PERPETRADA POR POLICIAL MILITAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
DO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E 
PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA. 1. ?As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa? (CF, Art. 37, § 
6º). Responsabilidade objetiva do Estado. 2. O arcabouço probatório 
documental jungido aos autos e a prova oral produzida evidenciam que os 
fatos ocorreram da maneira narrada na petição inicial, mormente porque 
não logrou o Distrito Federal comprovar qualquer excludente de 
responsabilidade, nem corroborar com imprescindíveis provas as alegações 
deduzidas em sede de contestação (manifestação violenta; atos de 
vandalismo; contenção de barbárie; não utilização de gás ou cassetete; não 
foi usada força para conter os manifestantes; tentativa de danificar o 
patrimônio público). Ademais, não existem provas a escudar as teses de 
?culpa exclusiva do recorrido? e de ?licitude da conduta administrativa? 
(estrito cumprimento do dever legal). Ressalte-se que o policial militar, em 
depoimento prestado em juízo, afirmou que: (i) ?seu pelotão estava em 
linha e, no momento, utilizaram-se de gás de pimenta?; (ii) ?os 
manifestantes não chegaram a tentar ultrapassar a barreira policial?; tudo, a 
demonstrar o excesso no uso da força. 3. Constatado que as lesões 
corporais experimentadas pela parte autora decorreram de ato de agressão 
desproporcional perpetrada por policial militar, urge responsabilizar o 
Distrito Federal pelos danos morais experimentados pelo recorrido, 
porquanto verificado vilipêndio a direitos da personalidade (a situação 
vivenciada supera o mero dissabor, irritação ou constrangimento próprios do 
cotidiano). 4. A indenização por danos morais deve ser fixada respeitadas 
as peculiaridades do caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade, 
para não acarretar enriquecimento sem causa, devendo, ao mesmo tempo, 
inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano. 5. Desse modo, 
considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo 
monocrático (R$ 5.000,00) revela-se razoável e proporcional, a ensejar a 
sua manutenção. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por 



39 

 

seus próprios fundamentos. 7. Condenado o recorrente ao pagamento dos 
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 
Sem custas processuais. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, 
conforme regra do Art. 46 da Lei n. 9.099/95 c/c Art. 27 da Lei n. 12.153/09. 
 
(TJ-DF - RI: 07058100720148070016, Relator: CARLOS ALBERTO 
MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2015, TERCEIRA TURMA 
RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2015 . Pág.: 
Sem Página Cadastrada.) 

 

Ante ao exposto, salvo raras exceções ocorridas em decisões de casos 

excepcionais, verifica-se íntima relação entre a legislação vigente, a doutrina e a 

jurisprudência com as decisões proferidas pelos Tribunais brasileiros. As decisões 

estão também de acordo com os princípios da dignidade da pessoa humana, assim 

como com a doutrina de Direitos Humanos. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nota-se que a sociedade brasileira, vem conhecendo uma expressiva evolução, no 

que tange a aplicação do uso da força, principalmente após a promulgação da 

Constituição de 1988, a qual buscou a manutenção da ordem pública sem perder de 

vista um arcabouço jurídico de proteção aos direitos e garantias fundamentais do 

cidadão. 

 

Nesse diapasão, verifica-se que o direito de manifestação encontra-se resguardado, 

bem como a proteção dos direitos e garantias fundamentais pela Constituição, 

desde que, haja a preservação da ordem pública. Além da Constituição, há vários 

documentos internacionais, acordos e tratados, que o Brasil faz parte e que são 

marcos na proteção do cidadão, mesmo quando haja real necessidade de utilização 

de força. 

 

Com a promulgação da CR/88, conhecida popularmente por meio de diversos 

adjetivos, como por exemplo, Constituição Cidadã, os direitos e garantias 

fundamentais, previstos no título II desta lei fundamental, são reconhecidos como 

cláusula pétrea, e tratando-se de um Estado Democrático de Direito, limita poderes 

do Estado, entre eles o uso arbitrário de força contra o cidadão. 

 

A atuação estatal nos últimos anos, ante ao cenário de manifestações, mesmo 

diante um arcabouço normativo amplo e regulamentação específica sobre o uso da 

força, mostra-se por vezes empregado arbitrariamente, acarretando, algumas vezes, 

em abuso de poder. 

 

Destaca-se, que o emprego de força, enquanto recurso estatal para preservação da 

ordem pública tem como propósito único assegurar a ordem pública, resguardar à 

integridade física dos agentes estatais, bem como de terceiros, além do próprio 

agente agressor ou transgressor das normas estabelecidas, observando sempre os 

princípios e normas esparsas contida na Constituição e demais normas de Direitos 

Humanos referente ao uso da força. 
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A segurança do cidadão em manifestação constitui um dever imposto ao agente 

estatal encarregados de aplicação da lei, devendo-lhe proporcionar meios 

necessários de modo a possibilitar e empregar todos meios cabíveis a proteção a 

integridade física do cidadão, esteja ele em conflito ou não com a lei.  

 

Desse modo, o emprego de força, como instrumento para manutenção da ordem 

pública, mostra-se como instrumento repressivo, devendo ser utilizado apenas em 

último caso, quando possível, a persuasão for inócua frente a atitude dos 

manifestantes. Embora repressivo, deve-se sempre, obrigatoriamente, observar o 

ordenamento jurídico pátrio, pois, trata-se também de instrumento de preservação 

da ordem e de direitos dos demais cidadãos. 

 

Perante o exposto, devido aos novos paradigmas jurídicos, decorrentes 

principalmente das normas Constitucionais e de Direitos Humanos, onde os direitos 

do cidadão e garantias apresentadas pela Carta Constitucional constitui-se como 

fundamento do Estado Democrático de Direito, este trabalho de conclusão de curso 

busca pesquisar os aspectos legais referente ao uso da força em manifestações 

públicas, considerando os episódios ocorridos nos últimos anos no país, devido a 

insatisfação da população com questões políticas, econômicas e sociais. 

 

O Código de Processo Penal, instituído no ordenamento jurídico brasileiro por meio 

do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, trata-se do mais antigo 

instrumento jurídico pátrio em vigor a tratar do uso da força, entretanto, cita a 

utilização da força apenas no caso de prisão do agente em conflito com a legislação. 

Com a promulgação da Constituição, trouxe consigo demais normas e princípios de 

Direitos Humanos que foram incorporadas no arcabouço jurídico brasileiro. Nos 

últimos sete anos teve-se pelo menos duas normas importantes para a temática 

analisada, a saber, a Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010 e 

a lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014. 

 

A Portaria Interministerial nº 4.226 trouxe a obrigatoriedade do agente estatal portar 

no mínimo 2 (dois) instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de 

proteção necessários à atuação específica, independentemente de portar ou não 
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arma de fogo. Enquanto que a lei nº 13.060 veio disciplinar o uso dos instrumentos 

de menor potencial ofensivo, importantes instrumentos utilizados pelos agentes 

estatais em manifestações públicas. 

 

Por fim, quanto a documentos normativos, cabe citar ainda, devido a sua 

importância ímpar, o Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de 

Fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei (PBUFAF/1990) e o 

Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, 

Adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 17 de dezembro de 

1979. 

 

Ante ao exposto, conclui-se que há um amplo conjunto de normas protetoras dos 

direitos fundamentais e individuais do cidadão, mas que em casos excepcionais 

autorizam a utilização de força, devendo a observar princípios constantes neste 

mesmo arcabouço jurídico. 

 

Este amplo arcabouço jurídico demonstra a preocupação do legislador brasileiro 

com possíveis excessos ou utilização indiscriminada de força pelo agente estatal. 

Sendo assim, auxilia sobremaneira na preservação dos valores instituídos pela 

CR/88, como por exemplo, os valores da dignidade humana.  

 

Os dispositivos jurídicos imputam a responsabilidade pelo uso da força ao agente 

estatal encarregado de manutenção da ordem pública, que inobservar os preceitos 

legislativos vigentes. 

 

Portanto, o uso indiscriminado de força, sem considerar os preceitos legais vigentes, 

acarreta em responsabilidade penal, civil e administrativa do agente estatal, 

consoante antevê a Constituição Federal, art. 37, §6º. 

 

Neste contexto, considerando o âmbito penal, cabe ressaltar o previsto na lei nº 

4.898, de 09 de dezembro de 1965, que regula o direito de representação e o 

processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 

autoridade, em seu art. 3º, alínea “i”, bem como o art. 4º, alínea “b”, que in verbis: 
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Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
i) à incolumidade física do indivíduo; 
Art. 4º Constitui também abuso de autoridade: 
b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a 
constrangimento não autorizado em lei; 

 

No caso de servidor militar, competirá à justiça comum processar e julgar, consoante 

prevê taxativamente a Súmula 172 do STJ, que in verbis: “Compete à Justiça 

comum processar e julgar militar por crime se abuso de autoridade, ainda que 

praticado em serviço”. 

 

O entendimento sumular encontra-se em consonância com a doutrina, uma vez que, 

cabe a Justiça Militar apenas a competência para processar e julgar os crimes 

militares, isto é, somente os crimes prenunciados no Código Penal Militar. A lei de 

abuso de autoridade não se encontra na legislação penal, sendo assim, portanto, 

competência da justiça comum. 

 

Quanto a responsabilidade civil, cabe evidenciar que conforme prescreve a CR/88, 

em seu art. 37, §6º, a responsabilidade objetiva do Estado e responsabilidade 

subjetiva do agente estatal, que in verbis: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 

No que tange a responsabilidade administrativa, deve-se analisar a legislação 

específica de cada órgão do agente estatal, considerando as suas particularidades. 

No caso de responsabilização penal, a responsabilidade administrativa é analisada 

maneira residual. Neste contexto, prescreve a súmula 18 do STF, que: 

 

Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é 
admissível a punição administrativa do servidor público. 

 

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que uma vez provada a 

ausência da responsabilidade criminal do agente estatal por inexistência do fato 
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criminoso, ou mesmo a negativa de sua autoria, ficará obrigatoriamente afastada a 

responsabilidade administrativa do servidor. Exceção feita, se houver sido verificado 

qualquer falta disciplinar residual, não contemplada na decisão final absolutória.  

 

Quanto à jurisprudência, estas estão em consonância com o ordenamento jurídico 

pátrio, ou seja, o uso da força em casos excepcionais é permitido, desde que 

observe os princípios de legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

Há uma íntima relação entre as decisões proferidas com o entendimento doutrinário 

e os princípios de Direitos Humanos. 

 

Isto posto, conclui-se que as ações envolvendo o uso da força deve, 

obrigatoriamente, observar os requisitos de validade dos atos administrativos, ou 

seja, deve ser motivado por pressupostos de fato e de direito que balizam a decisão. 

Neste contexto, importante se faz aplicar as novas tecnologias, menos letais, 

desenvolvidas com intuito de minimizar as lesões, causando o menor trauma 

possível ao indivíduo. 
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