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RESUMO 
 
 
 
 
 

 
O estudo trata do procedimento de abordagem policial, analisando-se todos os seus 

aspectos jurídicos, sejam constitucionais ou infraconstitucionais, com ênfase nos requisitos 

e limites impostos aos agentes policiais quando intervêm nos direitos fundamentais da 

pessoa humana. Procura-se, também, garantir o entendimento dos conceitos jurídicos da 

busca pessoal e fundada suspeita, do uso da força e do uso de algemas, necessários para o 

aprofundamento do tema apresentado. E por fim, esclarecer as consequências jurídicas da 

realização da abordagem policial sem o devido respeito à legalidade, proporcionalidade e 

necessidade. 

 

Palavras-chave: Abordagem policial. Direitos fundamentais. Segurança Pública. Busca 

pessoal. Uso da força. Uso de algemas. Abuso de autoridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABASTRACT 
 

 

 

 

 

The study deals with the police approach procedure, analyzing all its legal aspects, 

whether constitutional or infra, with emphasis on the requirements and limitations 

imposed on police officers when they intervene in fundamental rights of the individual. 

Wanted also ensure understanding of legal concepts of personal and founded suspicion 

pursuit, use of force and the use of handcuffs, need to deepen the theme presented. Finally, 

to clarify the legal consequences of carrying out the police approach without due respect 

for legality, proportionality and necessity. 

 

Keywords: Police approach. Fundamental rights. Public security. Personal quest. Use of 

force. Use of handcuffs. Abuse of authority. 
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Introdução 

 
O policial é o agente público que, representando o Estado, promove e garante a 

ordem pública e a lei em nossa sociedade, protegendo pessoas e seus patrimônios. Para 

essa realização, o Estado com base nos princípios da supremacia do interesse público e 

indisponibilidade do interesse público, autoriza seus agentes a fazerem uso do dever-poder 

de polícia, que em linhas gerais, consiste em limitar os direitos individuais em prol da 

coletividade. 

A abordagem policial seria, portanto, o principal procedimento usado pelo policial, 

para, em busca de proporcionar segurança pública, que é direito social fundamental de 

toda a coletividade, prevenir ou mesmo reprimir ações delituosas, interferindo assim na 

rotina das pessoas, restringindo seus direitos. Ocorre que essas ações devem estar 

condizentes com os preceitos legais, para que não ocorram arbitrariedades, não toleradas 

pela sociedade atual. A ação deve, portanto, ocorrer de forma proporcional, observando a 

necessidade e adequação, além de outros princípios democráticos. 

Hoje, o grande desafio para o Governo e a sociedade, é que as instituições 

promovedoras da segurança pública, pautem suas ações na legalidade, respeitando os 

direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. E que o trabalho se desenvolva com uma 

eficiência capaz de proporcionar bons níveis de segurança, reduzindo a criminalidade e 

garantindo a paz social e o bem-estar social tão desejados. 

Assim, a pesquisa monográfica foi desenvolvida para que pudéssemos esclarecer 

os limites da atuação policial, respondendo à seguinte pergunta: até que ponto sua ação, 

discricionária, dentro de critérios como a oportunidade e conveniência, poderiam 

relativizar os direitos e garantias fundamentais dos membros da sociedade e como essa 

ação poderia ser eficaz e adequada, mesmo havendo essas limitações de direitos? 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar em linhas gerais os aspectos 

constitucionais e legais que envolvem a abordagem policial, confrontando com as 

limitações aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos frente ao interesse público. 

A metodologia adotada engloba pesquisa do tipo bibliográfica, objetivando descrever, 

explicar e esclarecer melhor o tema. A presente monografia está dividida em três 

capítulos. 
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O primeiro capítulo aborda os principais aspectos constitucionais relacionados ao 

tema, demonstrando a importância dos princípios constitucionais, enfatizando os direitos e 

garantias fundamentais e explicando como são relativizados, além de abordar o tema 

ordem pública e segurança pública. No segundo capitulo, tratamos do poder de polícia, 

conceituando e caracterizando tal poder, demonstrando os principais aspectos de sua 

utilização pelos agentes públicos. Por fim, no terceiro capítulo, tratamos da abordagem 

policial propriamente dita, explicando os aspectos legais envolvidos na busca pessoal, no 

uso da força e no uso de algemas, e tratando do assunto abuso de poder, demonstrando em 

que situações pode ocorrer e quais as consequências para os agentes públicos, quando seus 

atos não observam a necessidade e adequação. 

O tema é relevante e bastante discutido pela sociedade. Sua importância está em 

proporcionar maiores esclarecimentos aos agentes públicos, mais especificamente, 

policiais, para que suas ações sejam mais eficientes e adequadas, atendendo aos anseios da 

sociedade e aos cidadãos que poderão entender melhor ação estatal bem realizada, por 

conta dos reflexos na coletividade, pois promove o bem-estar social. 
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1. ASPECTOS CONSTITUCIONAIS RELACIONADOS À  

ABORDAGEM POLICIAL 
 

 

O entendimento do tema ora em análise prevê uma introdução em alguns aspectos 

constitucionais relevantes. Assim sendo, neste primeiro momento é proposta uma reflexão 

sobre os princípios constitucionais e a sua importância dentro de nosso Ordenamento 

Jurídico e sobre direitos e garantias fundamentais e suas relativizações quando se está em 

jogo o interesse público. Além disso, será feita uma breve análise dos temas preservação 

da ordem pública e segurança pública afim de reforçar a necessidade do trabalho policial 

na sociedade. 

 

1.1 Princípios Constitucionais 
 

 

 O Ordenamento Jurídico corresponde ao conjunto de normas hierarquicamente 

organizadas, tendo como referência fundamental a Constituição, cuja função primordial é 

garantir um Estado democrático de direito. Ali restará determinado todo o funcionamento 

e organização do Estado, como também todos os direitos e garantias fundamentais dos 

indivíduos.  

A Constituição é a norma fundamental no ordenamento jurídico, que funciona 

como garantia da manutenção desse complexo sistema de normas, as quais têm sua 

existência baseada na coerência e completude, de forma que não venham a apresentar 

lacunas. Essa correspondência que as normas infraconstitucionais, ou seja, 

hierarquicamente inferiores, devem ter com a norma constitucional é fortalecida em um 

alicerce de ideias e valores, os princípios.  

O significado da palavra princípio está ligado ao início de algo, ao começo, algo 

que vem antes. No direito é tratado como um conjunto de leis ou preceitos, construído 

através de fatores históricos e culturais da sociedade, com o fundamento de nortear os seres 

humanos em todos os aspectos de suas vidas. Seria uma verdade universal, inegociável. 

Para Lucia Valle Figueiredo, os princípios são:  

[...] normas gerais, abstratas, não necessariamente positivadas 

expressamente, porém às quais todo ordenamento jurídico, que se 
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construa, com a finalidade de ser um Estado Democrático de Direito, em 

sentido material deve respeito. 1 

De outra forma, afirma Paulo Bonavides, em sua obra:  

os princípios, nesta perspectiva, são verdades objetivas, nem sempre 

pertencentes ao mundo do ser, senão do dever-ser, na qualidade de 

normas jurídicas, dotadas de vigência, validez e obrigatoriedade.2 

 

Os princípios seriam, em outras palavras, espécies de normas, dotadas de 

generalidade, orientadoras de todo o sistema jurídico, garantindo a coerência e harmonia 

deste. Seriam um norte para os aplicadores do direito na interpretação das demais normas 

jurídicas. Partindo desse pressuposto, alguns princípios constitucionais têm uma 

importância fundamental para o estudo proposto, como orientadores da atividade policial, 

mais especificamente, da abordagem policial.  

A Constituição prevê em seu artigo 5°, caput, que “Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza [...]”, consagrado como princípio da igualdade. Este 

princípio determina que os cidadãos deverão ter tratamento isonômico pela lei, vedando 

diferenciações arbitrárias, que ofendam os valores previstos em nossa Carta Magna. Seria 

uma limitação à atuação do legislador, das autoridades públicas, como intérpretes da lei e 

dos particulares. Sua atuação ocorre em duas vertentes, perante a lei e na lei. A igualdade 

perante a lei seria a aplicação do direito ao caso concreto e a igualdade na lei determina 

que as normas jurídicas não façam distinções, a não ser que a Constituição assim autorize. 

Eis o que afirma Uadi Lamego Bullos em sua obra: 

A igualdade constitucional mais do que um direito é um princípio, uma 

regra de ouro, que serve de diretriz interpretativa para as demais normas 

constitucionais. Daí o Supremo Tribunal Federal apontar o seu tríplice 

objetivo: limitar o legislador, a autoridade pública e o particular.3 

O princípio da legalidade previsto no artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal 

afirma que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei”. Vigoraria aí o princípio da autonomia da vontade, onde o particular pode 

fazer o que desejar, menos o que a lei proibir. É a garantia constitucional de proteção dos 

indivíduos contra arbítrios que possam vir a ser cometidos pelo Estado, ou mesmo por 

                                                           
1 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de direito administrativo. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:   

 Malheiros, 2001, p. 38. 

 
2 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.256 

 
3 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional.  8. cd.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 559 



 

13 

 

outros particulares. Essa seria a definição de legalidade sob a ótica do particular. Sob a 

ótica da administração pública, o princípio da legalidade prevê a subordinação à lei, 

determinando que a atuação do agente público só ocorrerá quando houver previsão legal. 

O princípio não afasta a discricionariedade administrativa, pois mesmo nestes casos, a 

atuação do agente encontrará limitações na lei. O objetivo aqui é evitar abusos por parte 

do administrador público, que ao ultrapassar os limites da lei, poderá ter seus atos 

invalidados, sendo responsabilizado. Di Pietro traz o seguinte entendimento do princípio 

da legalidade em sua obra: 

Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode 

fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre particulares, o 

princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer 

tudo o que a lei não proíbe. Essa é a ideia expressa de forma lapidar por 

Hely Lopes Meirelles (2003:86) e corresponde ao que já vinha explícito 

no artigo 4° da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789: “a liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudica 

outrem; assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem 

outros limites que os que asseguram aos membros da sociedade o gozo 

desses mesmo direitos. Esses limites somente podem ser estabelecidos 

em lei”.4 

Outro princípio constitucional que merece destaque é o da dignidade da pessoa 

humana. É um fundamento do Estado Democrático de Direito, servindo como referência 

para a interpretação e aplicação das normas jurídicas. O ser humano não pode ser tratado 

com desrespeito, como se fosse um objeto, mas ter seus direitos fundamentais preservados, 

pois sua dignidade é valor moral e espiritual intrínseco a sua pessoa. É, portanto, um 

direito natural do homem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, traz em seu 

preâmbulo o princípio da humanidade e da dignidade: 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis 

constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo [...]. 

Considerando que as Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos 

direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana 

[...]. 

Ingo Wolfgang Sarlet define a dignidade da pessoa humana da seguinte forma: 

[...] por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 

de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 

sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem 

a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

                                                           
4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. P. 65 
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mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 

participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e 

da vida em comunhão com os demais seres humano [...].5 

 

A Administração Pública, em sua atuação, é regida por princípios administrativos, 

previstos na Constituição. Em linhas gerais temos o princípio da supremacia do interesse 

público sobre o particular, que são as prerrogativas e privilégios de que goza o Estado para 

alcançar o interesse público e que é pressuposto para o convívio social. O princípio da 

indisponibilidade do interesse público, que corresponde aos limites e deveres impostos ao 

administrador público em sua atuação. Desses dois princípios, derivam outros princípios 

importantes para a atuação estatal, como o da legalidade já tratado, o da impessoalidade, 

correspondendo a uma não discriminação, a uma ausência de subjetividade por parte do 

administrador público, o da moralidade, que corresponde a uma boa fé de conduta, o da 

publicidade, que corresponde a uma transparência na atuação estatal, com a divulgação de 

seus atos, o da eficiência, que determina a busca de resultados positivos com o mínimo de 

gastos, além de outros princípios também importantes.  

Limitamo-nos aos princípios constitucionais aqui expostos pela grande importância 

dentro do ordenamento jurídico brasileiro e para o estudo em tela, apesar de existirem 

inúmeros outros com, também, uma grande importância. A essência dos princípios 

constitucionais demonstra que estes apresentam funções interpretativas e integrativas 

dentro do ordenamento jurídico. Apesar de não serem absolutos e encontrarem limitações 

em outros princípios, possuem uma capacidade enorme de orientar quando da 

interpretação do direito, além de fundamentar a elaboração de toda a legislação vigente. O 

respeito aos princípios constitucionais é fundamental para a defesa dos direitos e garantias 

fundamentais dos cidadãos, para uma boa atuação do Estado, com o fito de proteger os 

valores e aspirações da sociedade. 

 

1.2 Direitos e Garantias Fundamentais 

 
O avanço no respeito aos direitos e garantias fundamentais, em nossa legislação 

atual é um resultado de toda uma experiência vivida pela sociedade no decorrer da 

história. E esta demonstra que durante muito tempo existiu um vácuo entre o Estado 

brasileiro e sua população, modificando-se com a Constituição atual, marco de uma nova 

                                                           
5 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 62 
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interpretação constitucional. Tudo isso graças a fenômenos políticos importantes, como a 

organização social, com a formação de uma opinião pública mais consciente e atuante, 

agregado a uma liberdade de imprensa, bem como a uma alternância de poder. 

Esse avanço do direito constitucional corresponde à afirmação de direitos e 

garantias fundamentais como núcleo da proteção da dignidade, como limitação à atuação 

estatal e garantia de convivência harmoniosa e igualitária entre as pessoas. Esses direitos e 

garantias fundamentais são inerentes aos seres humanos e vinculam toda ação estatal, 

possuindo uma dimensão considerável em todos os atos do poder público, de forma a 

assegurar condições mínimas de existência. A própria Constituição garante proteção a 

esses valores quando os definem como “cláusulas pétreas”. Conclui-se que todo ato da 

administração pública deve ocorrer em consonância com os direitos fundamentais. 

Bonavides demonstra a importância desses direitos fundamentais da seguinte forma:  

Direitos são estes que em nosso ordenamento jurídico receberam a mais 

sólida proteção constitucional vazada na cláusula de rigidez extrema do 

parágrafo 4º do art. 60, que retira do alcance do legislador constituinte de 

segundo grau o poder de deliberar acerca de emenda porventura tendente 

a abolir aqueles direitos e garantias.6 

Paulo Bonavides7 afirma que, Konrad Hesse entende os direitos fundamentais 

como aqueles que visam à criação e manutenção dos pressupostos elementares de uma 

vida na liberdade e na dignidade humana. Carl Schmitt, também citado por Bonavides, a 

par da adoção da definição restrita, seguindo o pensamento de Hesse, entende que os 

direitos fundamentais são aqueles que recebem da Carta Magna um grau mais elevado de 

garantia ou de segurança. Eis como Paulo Bonavides expõe em sua obra tal entendimento: 

Com relação aos direitos fundamentais, Carl Schmitt estabeleceu dois 

critérios formais de caracterização: 

Pelo primeiro, podem ser designadas por direitos fundamentais todos os 

direitos ou garantias nomeados e especificados no instrumento 

constitucional. 

Pelo segundo, tão formal quanto o primeiro, os direitos fundamentais são 

aqueles direitos que receberam da Constituição um grau mais elevado de 

garantia ou de segurança [...].8 

 
 Conforme afirma Canotilho: 
 
 

                                                           
6 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.637. 

 
7 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.560. 

 
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 561. 
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[...] direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-

institucionalmente garantidos e limitados espaço-temporalmente[...]9 
 

Ingo Wolfgang Sarlet apresenta um conceito que traduz de forma simples e geral o 

que são direitos fundamentais: 

[...] os direitos fundamentais, ao menos de forma geral, podem ser 

considerados concretizações das exigências do princípio da dignidade da 

pessoa humana [...]10 
 

Para um bom entendimento do estudo em tela, é importante tratar de algumas 

características dos direitos e garantias fundamentais, tais como a universalidade, a 

indisponibilidade e a relatividade. Porém antes, cabe aqui fazer uma distinção do que seria 

direito fundamental e garantia. 

Os direitos fundamentais se apresentam como bens ou vantagens previstas na 

Constituição, que são fundamentais para uma existência digna da pessoa humana. Dada a 

sua importância, esses direitos devem ser protegidos de alguma forma e a mesma Carta 

Magna apresenta instrumentos que possibilitem o exercício pleno destes, as garantias 

fundamentais. Os remédios constitucionais ou jurídicos, são exemplos dessas garantias 

para os cidadãos possibilitando-os provocar as autoridades públicas, a sanarem alguma 

ilegalidade ou mesmo abuso de poder que possam impedi-los de exercerem seus direitos. 

Vale ressaltar que todos os remédios constitucionais são garantias fundamentais, porém o 

inverso não é verdade. As garantias constitucionais são mais amplas no texto 

constitucional. 

A todos, independentemente de cor, raça ou credo, devem ser destinados os direitos 

e garantias fundamentais, pois têm sua base na dignidade da pessoa humana e no princípio 

da liberdade. São irrenunciáveis, pois, apresentam uma eficácia que proporciona interesse 

não apenas ao indivíduo, mas a toda a coletividade. E na possibilidade de conflito entre 

tais direitos, suas aplicações ocorrerão de forma ponderada. 

A Constituição prevê que o objetivo dos direitos e garantias fundamentais é tornar 

efetiva a situação de superioridade da dignidade da pessoa humana sobre qualquer forma 

de atuação estatal. Evita-se que aqueles que detenham o poder, possam usar seus cargos 

para de alguma maneira violar os direitos fundamentais dos cidadãos. 

                                                           
9 CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993. p. 517 

 
10 SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2004, p. 110 
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Um dos princípios presentes em nossa Carta Magna, o princípio da legalidade, 

prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei, consagrando de forma expressa numa norma-princípio, dirigida ao particular, pois a 

este é garantido fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Apenas por 

intermédio das espécies normativas devidamente elaboradas conforme as regras de 

processo legislativo constitucional, podem-se criar obrigações para o indivíduo, pois são 

expressão da vontade geral.  

Quando tratamos da Administração Pública, porém, o princípio da legalidade 

adquire contornos próprios, ao determinar que ao administrador público cabe realizar tudo 

aquilo que decorre da vontade expressa do Estado, previsto em lei, não lhe sendo possível 

exercer o princípio da autonomia da vontade, porque o seu principal objetivo é atingir os 

fins a que se propõe o Estado. Há, portanto, uma preocupação da sociedade em evitar que 

os detentores do poder possam vir a cometer arbitrariedades. Isso demonstra que as 

atuações do Estado devem ser pautadas em atos legais.  

Essa obrigatoriedade de tipificar regras que pautem as atividades do poder público 

explicam-se na necessidade de propiciar que estes atos estatais ocorram em consonância 

com os direitos e garantias fundamentais, procurando evitar que a máquina estatal use o 

poder de forma indiscriminada, pois foi o povo que o cedeu e este deve ser usado em prol 

da coletividade. 

Dessa forma, os agentes públicos, em especial os que desempenham funções 

discricionárias na administração, pelo fato de terem uma liberdade maior de atuação, 

observando a oportunidade e conveniência, devem a todo momento observar os limites 

impostos pelos direitos fundamentais. 

1.3 Relativização dos Direitos e Garantias Fundamentais 
 
  

A Constituição brasileira, em seu preâmbulo, instituiu um Estado Democrático de 

Direito, cujo objetivo seria garantir aos cidadãos o pleno exercício dos seus direitos, sejam 

eles individuais ou sociais. Teria assim o cidadão direito à liberdade, à segurança, ao bem-

estar social, à igualdade, à justiça, convivendo em uma sociedade fraterna e pluralista, 

onde todos os interesses fossem protegidos. 
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Ocorre, porém, que para garantia desses direitos, o Estado se vale do princípio da 

supremacia do interesse público, um princípio orientador da atividade estatal, que reza que 

o interesse público se sobressai ao particular, quando a finalidade é a satisfação das 

necessidades coletivas. Assim sendo, o Estado se apresenta em situação privilegiada 

quando se relaciona com os particulares. Essa supremacia encontra limites em outro 

princípio, o da indisponibilidade do interesse público que afirma estar o agente público 

impossibilitado de agir em desconformidade com o interesse público. A aplicação desse 

princípio, porém, tem limites, porque os direitos individuais também exigem uma 

observância. 

A questão é determinar em que momento o interesse individual deve ser observado 

se a Administração Pública deve, em sua atuação, atender aos anseios da coletividade. É 

responder como seria solucionado um conflito de direitos fundamentais. O 

constitucionalismo moderno entende que os direitos fundamentais, surgidos como forma 

de garantir uma vida digna, livre e igualitária às pessoas, seriam o início para uma ordem 

jurídica. Não seriam absolutos; havendo uma colisão entre eles, haveria uma ponderação 

para a escolha do mais adequado para a situação apresentada.  

Robert Alexy, em sua Teoria dos Direitos Fundamentais, faz uma distinção 

qualitativa entre o que seriam princípios e regras, normas jurídicas para ele, como forma 

de análise da estrutura das normas de direitos fundamentais. Considera, com base nessa 

diferenciação que estes teriam natureza principiológica. Para o jurista, os princípios seriam 

mandamentos de otimização porque ordenariam, considerando as possibilidades fáticas e 

jurídicas no caso concreto, que algo fosse feito na medida máxima possível, enquanto que 

as regras seriam mandamentos definitivos, ou seja, havendo conflito entre elas, ou 

procederia com uma exceção e o conflito acabava ou uma delas seria invalidada.   

Considerando a colisão entre princípios, avaliando-se o caso concreto, a 

metodologia adotada seria o sopesamento. Nenhum princípio seria invalidado como 

ocorreria com as regras, mas havendo um maior grau de satisfação de um princípio, em 

detrimento de outro, este último cederia ao primeiro, dentro de critérios estabelecidos. 

Afirma, o referido jurista, o seguinte: 

Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é 

proibido e, de acordo com o outro, permitido -, um dos princípios terá 

que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva 
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ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula 

de exceção.11 
 

Como um equacionador da colisão de direitos fundamentais, entra em cena o 

princípio da proporcionalidade, havendo com base nele, uma ponderação dos interesses 

público e privado, demonstrando qual seria aplicado ao caso concreto. Assim, não haveria 

possibilidade de um interesse ser absoluto sobre outro, mas no momento em que fossem 

ponderados, um teria peso maior que outro. Assim explica Suzana de Toledo Barros: 

Para prevenir os inúmeros conflitos resultantes de pretensões colidentes, 

a fim de garantir a segurança jurídica nas relações sociais, justifica-se, 

frequentemente, a edição de leis que restrinjam o exercício dos direitos 

considerados, sem que para tanto, exista uma específica autorização 

constitucional. Nestes casos, tem-se que a coexistência espaço-temporal e 

direitos pode ser validamente prevenida, desde que a tarefa de 

concordância prática respeite os limites dados principalmente pelo 

princípio da proporcionalidade.12
  

 
 

A Constituição prevê que os direitos fundamentais individuais devem ser 

respeitados de forma rigorosa, incluindo o administrador público, mesmo que tenha o 

dever de satisfazer o interesse coletivo. O indivíduo, por sua vez, para viver de forma 

harmoniosa em sociedade, deve aceitar determinadas regras que garantam essa 

convivência pacífica e ordeira. Ter liberdade para fazer as coisas da forma que achar 

conveniente, poderia resultar em um caos, pois direitos seriam tolhidos em detrimento de 

outros. Essa reponsabilidade que os indivíduos têm para com a sociedade em que vivem 

está expresso na Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que assim 

expressa em seu art. 29: 

Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno 

desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus 

direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações 

determinadas por lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 

reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de 

satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar 

de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, 

em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e 

princípios das Nações Unidas. 

Percebe-se o quão é necessária e importante a intervenção estatal, de forma 

adequada e motivada, na liberdade das pessoas em benefício de toda a sociedade. Essa 

                                                           
11 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2008. p. 93 

 
12 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 

das leis restritivas de direito fundamentais. 3 ed. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 2003. P.177 
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intervenção como bem expresso, deve ater-se ao princípio da legalidade, ou seja, deve ter 

total observância à legislação, com regras para as ações dos agentes públicos, podendo 

estes no cumprimento de seus deveres, serem responsabilizados se agirem às margens da 

lei, com desvio de finalidade ou mesmo cometendo excessos. 

Reforça-se aqui a imprescindibilidade do princípio da proporcionalidade para 

solução dos conflitos ou colisões de direitos fundamentais em sentido amplo. Gilmar 

Mendes informa que: 

[...] As colisões em sentido amplo envolvem os direitos fundamentais e 

outros princípios ou valores que tenham por escopo a proteção de 

interesses da comunidade. [...]13 

 

A não existência de hierarquia entre normas constitucionais, e consequentemente, 

entre direitos fundamentais, demonstra que nenhum destes deve ser desprezado em favor 

de outro. Haverá, com base nos princípios supracitados, uma ponderação, como já 

explicitado antes, uma precedência de um sobre o outro, sempre observando a sintonia que 

existe entre ambos, com equilíbrio e harmonia, em respeito aos preceitos constitucionais. 

Essa precedência, porém, não transforma um direito em mais essencial ou fundamental 

que o outro, quando em conflito, mas apenas mais indicado naquele momento, para o caso 

concreto. 

Uadi Lamego Bulos assim define o princípio da proporcionalidade: 

[...] é o vetor por meio do qual o intérprete busca a adequação, a 

racionalidade, a idoneidade, a logicidade, o bom-senso, a prudência e a 

moderação no ato de compreender os textos normativos, eliminando o 

arbítrio e o abuso de poder.14 

 

Na aplicação do princípio da proporcionalidade é importante observar alguns 

critérios como adequação, razoabilidade e a necessidade. 

Inicialmente, faz-se necessário uma análise do critério da adequação, também 

denominado de conformidade, ou ainda idoneidade do meio em relação ao fim. Uma 

capacidade para se alcançar o fim desejado, analisando-se os meios que se encontram 

                                                           
13 BRANCO, Paulo G. G.; MENDES, Gilmar F. Curso de Direito Constitucional. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 267. 

 
14 BULOS, Uadi L. Curso de Direito Constitucional. 8 ed revisada e atualizada. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2014, p. 690 
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aptos para atingir os objetivos pretendidos. Percebe-se, assim, que para a confirmação da 

idoneidade do meio adotado pelo Estado, deve este, de fato, ser o mais coerente para a 

consecução dos fins almejados. Ainda assim, pode ser que não apenas um meio seja 

encontrado, mas variadas opções. Assim, em termos práticos, a análise de idoneidade de 

uma medida restritiva de direitos passa por duas etapas, a primeira de análise da 

finalidade, no tocante a critérios de existência e legitimidade e a segunda é a análise da 

medida em si, se esta possui aptidão para contribuir, de algum modo, com realização da 

finalidade legal. 

Seguindo a divisão doutrinária clássica das dimensões, ou subprincípios, do 

princípio da proporcionalidade, temos como segundo critério o da exigibilidade ou da 

necessidade. Neste critério é avaliado se a atuação estatal é indispensável, no caso de esta 

ser a que possa causar menos danos ao indivíduo, diante de todas as possibilidades. O 

objetivo é optar pela ação que afete o direito ponderado com menos intensidade. Assim, 

segundo o subprincípio da necessidade, a “invasão” na esfera de liberdade do indivíduo 

deve ser a mínima possível. Diante de vários meios “adequados”, deve-se escolher aquele 

que seja menos restritivo ao outro direito ponderado. Gilmar Mendes define o subprincípio 

da necessidade assim: 

O subprincípio da necessidade (Notwendigkeit oder Erforderlinchkeit) 

significa que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia 

igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos. Em outros 

temos, o meio não será necessário se o objetivo almejado puder ser 

alcançado com a adoção de medida que se revele a um só tempo 

adequado e menos onerosa.15 

 

O critério da razoabilidade se baseia na análise do custo-benefício da medida 

adotada, observando se os benefícios serão maiores que os danos gerados na ação estatal. 

A importância desses critérios está na garantia da ordem democrática, pois demonstram a 

possibilidade de concretização de justiça social. Não impedem a atuação estatal, mas 

servem para que o Estado realize suas ações de forma coesa e moderada. 

Relativizar direito fundamentais significa, portanto, garantir que estes não sejam 

usados contra a sociedade. O objetivo é evitar que pessoas mal-intencionadas venham a 

praticar atividades ilícitas e alegar tais direitos como forma de burlar uma ação efetiva e 

necessária do Estado, que por sua vez visa preservar a ordem e a segurança pública. Em 

                                                           
15 BRANCO, Paulo G. G.; MENDES, Gilmar F. Curso de Direito Constitucional. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 267. 
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outras palavras, proteção da coletividade em razão do bem-estar social, respeitando a 

dignidade da pessoa humana. 

 

1.4 Preservação da Ordem Pública 

 
 

Conforme já analisado anteriormente, nossa Carta Magna garante aos seus 

cidadãos direitos e garantias fundamentais, os quais devem ser respeitados pelo Estado. 

Para se atingir esse fim é necessário que tenhamos instituições estáveis e que garantam 

serviços públicos de qualidade. Isto se dará por meio da ordem pública, razão pela qual 

deverá ser preservada, pelo bem comum.  

Dentre as instituições que devem prestar o serviço público de qualidade, destacam-

se as forças policiais cuja missão precípua é justamente garantir a ordem pública, 

permitindo aos cidadãos, justamente, o exercício dos seus direitos e garantias 

fundamentais. Devem não apenas prevenir, mas manter e muitas vezes restaurar a 

segurança e ordem públicas permitindo o livre exercício dos direitos e liberdades da 

população. Isso produz uma sensação de tranquilidade material, um estado de paz. 

A ordem pública representa uma convivência pacífica e harmoniosa da sociedade, 

onde não há espaço para violência, intimidações, ou qualquer outra situação negativa e 

prejudicial àquela. E o cidadão encontra justamente nesta ordem pública o ambiente 

necessário para desenvolver suas atividades, observando o respeito aos demais membros 

da sociedade e tendo a lei como limite a suas ações. Caso o particular, em suas ações, 

comprometa a ordem estabelecida, o Estado tem legitimidade para restabelecê-la, usando 

da força se necessário. É, portanto, um conjunto de regras formais e coativas de nosso 

ordenamento jurídico, que visam disciplinar as relações sociais em todos os aspectos, para 

manter um clima de paz social. 

Hely Lopes Meirelles entende que: 

Ordem pública é o conjunto de valores, princípios e normas que se 

pretende sejam observados em uma sociedade. Do ponto de vista 

material, ordem pública é a situação de fato ocorrente em uma sociedade, 

resultante da disposição harmônica dos elementos que nela interagem, de 

modo a permitir um funcionamento regular e estável, que garanta a 

liberdade de todos.16 

                                                           
16 MEIRELLES, Hely Lopes. 1988. Direito Administrativo da Ordem Pública. São Paulo: Forense, 1988. 
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Para Lazarinni a ordem pública:  

[...] resulta [...] de um conjunto de princípios de ordem superior, 

políticos, econômicos, morais e algumas vezes religiosos, aos quais uma 

sociedade considera estreitamente vinculada à existência e conservação 

da organização social estabelecida. 

[...] 

a ordem pública propriamente dita é a ausência de desordens, de atos de 

violência contra as pessoas, os bens ou o próprio Estado.17 

 

 

José Afonso da Silva traz em sua obra que: 

Ordem pública será uma situação de pacífica convivência social, isenta 

de ameaça de violência ou de sublevação que tenha produzido ou que 

supostamente possa produzir, a curto prazo, a prática de crimes18 

 
Como já falado anteriormente, são as instituições policiais que normalmente 

preservam a ordem pública, pois em suas atividades, costumam lidar com as diversas 

situações de conflito e desobediência à lei. O uso da força poderá ser necessário em 

algumas dessas situações, mas trata-se de um poder dado à polícia que é bastante delicado. 

Em um Estado Democrático de Direito o uso da força deverá ser adequado à situação 

apresentada e deverá ocorrer sempre com uma preocupação com a garantia dos direitos 

dos cidadãos. 

O art. 2º, item 21, do decreto 88.777 de 1983 afirma que ordem pública é:  

Conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento jurídico da 

Nação, tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis, do 

interesse público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e 

pacífica, fiscalizado pelo poder de polícia, e constituindo uma situação 

ou condição que conduza ao bem comum. 

 

A Constituição do Brasil de 1988 em seu artigo 144, parágrafo 5º, traz expresso o 

termo preservação. Analisando a amplitude desse termo, Lazzarini destaca que: 

A preservação abrange tanto a prevenção quanto a restauração da ordem 

pública, no caso, pois seu objetivo é defendê-la, conservá-la íntegra, 

intacta, daí afirmar-se agora com plena convicção que a polícia de 

preservação da ordem pública abrange as funções de polícia preventiva e 

                                                           
17 HEMANN, Egon Ferreira Platt. O emprego legítimo da força letal na atividade policial como medida 

extrema de preservação da ordem pública. Página consultada a 25 de outubro de 2015, 

< http://biblioteca.pm.sc.gov.br/pergamum/vinculos/000001/00000110.pdf>. 

 
18 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. 25ª ed.  São Paulo: Malheiros Editores. 

2005, p.777. 

 

http://biblioteca.pm.sc.gov.br/pergamum/vinculos/000001/00000110.pdf
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a parte da polícia judiciária denominada de repressão imediata, pois é 

nela que ocorre a restauração da ordem [...].19 

 

Para concluir, o art. 144 da Carta Magna traz que a segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio [...].  

 

1.5 Segurança Pública 
 

 

O Estado surge como garantia de uma convivência social e pacífica. Isto se dá 

quando os cidadãos, buscando aperfeiçoar-se socialmente, economicamente e mesmo 

intelectualmente, abdicam de parte de sua liberdade em prol de um contrato coletivo, um 

pacto social, entregando ao ente estatal a capacidade de autotutela. A partir daí o Estado 

passa a ser responsável por preservar a ordem pública e proteger as pessoas e os seus 

patrimônios, proporcionando uma paz social. Em resumo, garantia de segurança pública. 

Podemos entender Segurança Pública como justamente garantia dessa paz social, 

proporcionando uma sensação de tranquilidade e proteção aos bens jurídicos dos cidadãos. 

Estes passam a exercer suas liberdades sem restrições, pois têm a segurança jurídica de 

que tanto suas integridades físicas, como seus patrimônios não serão violados a qualquer 

momento. Essa é a tarefa do Estado para com sua população.  

 De acordo com Lazzarini, segurança pública:  

É o estado antidelitual, que resulta da observância dos preceitos tutelados 

pelos códigos penais comuns e pela lei de contravenção penais, com 

ações de polícia repressiva ou preventiva típicas, afastando-se, assim, por 

meio de organizações próprias, de todo o perigo, ou de todo o mal que 

possa afetar a ordem pública em prejuízo da vida, da liberdade ou dos 

direitos de propriedade das pessoas, limitando as liberdades individuais 

estabelecendo que a liberdade de cada pessoa, mesmo em fazer aquilo 

que a lei não lhe veda, não pode ir além da liberdade assegurada aos 

demais, ofendendo-a. 20 

 

 

                                                           
19 HEMANN, Egon Ferreira Platt. O emprego legítimo da força letal na atividade policial como medida 

extrema de preservação da ordem pública. Página consultada a 25 de novembro de 2015, 

< http://biblioteca.pm.sc.gov.br/pergamum/vinculos/000001/00000110.pdf>. 

 
20 HEMANN, Egon Ferreira Platt. O emprego legítimo da força letal na atividade policial como medida 

extrema de preservação da ordem pública. Página consultada a 25 de novembro de 2015, 

< http://biblioteca.pm.sc.gov.br/pergamum/vinculos/000001/00000110.pdf>. 

 

http://biblioteca.pm.sc.gov.br/pergamum/vinculos/000001/00000110.pdf
http://biblioteca.pm.sc.gov.br/pergamum/vinculos/000001/00000110.pdf
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Com sua previsão no art. 144 de nossa Carta Magna, a segurança pública é uma 

obrigação do Estado, porém, para o seu ideal funcionamento, deve ser, também, direito e 

responsabilidade de todos os cidadãos. A tarefa precípua seria preservar a ordem pública, 

garantindo uma boa convivência social e proteger a incolumidade das pessoas e de seus 

patrimônios, conforme já explanado anteriormente.  

José Afonso da Silva afirma que: 

A segurança pública consiste numa situação de preservação ou 

reestabelecimento dessa convivência social que permite que todos gozem 

de seus direitos e exerçam suas atividades sem perturbação de outrem, 

salvo nos limites de gozo e reivindicação de seus próprios direitos e 

defesa de seus legítimos interesses.21 

 
As Instituições de segurança pública estão organizadas conforme este artigo, que 

assim está expresso:  

CAPÍTULO III  

DA SEGURANÇA PÚBLICA 

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 

 
Cada um desses órgãos possui suas próprias atribuições e competências. As 

Polícias Civis, na esfera estadual e Federal, da União exercem uma atividade de polícia 

judiciária, que em linhas gerais corresponde à apuração das infrações penais, a fim de 

subsidiar o Ministério Público e o Poder Judiciário com informações relacionadas à 

autoria e materialidade dessas infrações, objetivando o início da ação penal. Sua ação, 

normalmente inicia-se após a ocorrência do fato delituoso. 

A função de polícia administrativa também é realizada por algumas dessas 

instituições, como trabalho preventivo da prática de qualquer ilícito penal, além de outras 

atividades, dada a necessidade de proteção da sociedade pelo Estado, como a exercida pela 

Polícia Rodoviária Federal, no policiamento ostensivo da Rodovias Federais. Hoje, 

discute-se a questão do Ciclo Completo de Polícia para as polícias ditas ostensivas tanto 

                                                           
21 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. 25ª ed.  São Paulo: Malheiros Editores. 

2005, p.778. 
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estaduais, como da união, bem como as ditas judiciárias, também nas duas esferas, e que 

consiste em uma unificação das funções judiciário-investigativa com a ostensivo-

preventiva, realizadas por todas aquelas polícias. O assunto, porém, ainda gera muita 

polêmica e discussões entre policiais e delegados. 

Em se tratando da realidade brasileira, a paz social, tratada anteriormente, ainda 

não foi alcançada de forma satisfatória, pois vivemos tempos de aumento da 

criminalidade, e consequentemente, da violência no país. O assunto é explorado de forma 

intensa pela sociedade, já cansada de tanto descaso por parte das autoridades. Isso 

agravado por todos os demais problemas sociais.  

Entender todos os pontos já tratados anteriormente, é importante na medida que 

nos fornece uma base de conhecimento para discutir o tema abordagem policial em todos 

os seus aspectos. 
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2. PODER DE POLÍCIA 

 
 A vida em sociedade exige a criação de normas que possam condicionar o bem-

estar de toda a coletividade. Dentro desse contexto surge a Administração Pública, com a 

organização do Estado, objetivando não apenas reconhecer os direitos dos cidadãos, mas 

defende-los. E fará isso valendo-se dos seus poderes. Um deles é o poder de polícia, que 

representa, em linhas gerais, uma limitação de direitos individuais frente ao interesse 

público. 

Neste capítulo, buscaremos conceituar o Poder de Polícia, caracterizando-o e 

demostrando quais são suas limitações durante uma ação estatal, dentro do contexto da 

abordagem policial. 

 

2.1 Conceitos 
 

 

A sociedade deseja, num Estado Democrático de Direito, condições favoráveis 

para que possa se desenvolver da melhor forma possível, almejando uma melhor qualidade 

de vida. O Estado é organizado, em nossa Carta Magna, de forma a atingir este objetivo 

proposto anteriormente. Para uma maior eficiência e efetividade nas ações estatais e tornar 

os direitos dos cidadãos compatíveis com o bem-estar social, surge a Administração 

Pública, com o objetivo de fazer valer o interesse público, desburocratizando a coisa 

pública, em prol desses direitos e interesses dos cidadãos. E fará isso com base em 

princípio constitucionais. O art. 37 de nossa Constituição reza: 

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 [...] 

Hely Lopes Meirelles, define Administração Pública da seguinte forma:  

Numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do 

Estado preordenado à realização de serviços, visando à satisfação das 

necessidades coletivas.22 

Para que a Administração Pública possa satisfazer as necessidades coletivas da 

sociedade, constitui-se de poderes que se realizam de acordo com o interesse público. 

Assim, teremos o Poder de Polícia como um poder que será utilizado na necessidade de 

                                                           
22 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 65.   
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limitar determinado direito individual em prol de toda a coletividade. Seria a faculdade 

que possui o Estado de preservar o bem comum, todos os valores que mantém a sociedade 

em ordem. 

O mesmo Hely Lopes Meirelles, afirma que Poder de Polícia é:  

[...] a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar 

e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 

benefício da coletividade ou do próprio Estado.23 

João dos Santos Carvalho Filho entende que: 

A expressão poder de polícia comporta dois sentidos, um amplo e um 

estrito. Em sentido amplo, poder de polida significa toda e qualquer ação 

restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. Sobreleva nesse 

enfoque a função do Poder Legislativo, incumbido da criação do ius 

novum, e isso porque apenas as leis, organicamente consideradas, podem 

delinear o perfil dos direitos, elastecendo ou reduzindo o seu conteúdo. E 

princípio constitucional o de que “ninguém será obrigado afazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’’ (art. 5a, II, CF). 

Em sentido estrito, o poder de polida se configura como atividade 

administrativa, que consubstancia, como vimos, verdadeira prerrogativa 

conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de 

restringir e condicionar a liberdade e a propriedade. [...]24 

Para Maria Silvia Zanella de Pietro, poder de polícia é definido como: 

[...] a atividade do Estado consistentes em limitar o exercício dos direitos 

individuais em benefício do interesse público. 25 

O código Tributário Nacional, dispõe em seu Art. 78, de forma ampla, o conceito 

legal de Poder de Polícia: 

Art. 78 - Considera-se poder de polícia a atividade da administração 

pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 

regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 

público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 

disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 

econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, 

à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 

individuais ou coletivos. 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia 

quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei 

aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade 

que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

                                                           
23 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 127.   

 
24 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas. 2012, 

p. 74 

 
25 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. P. 123. 
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Fica evidente neste conceito, o objetivo de limitar ou disciplinar direitos 

individuais, para que o interesse público seja prevalecido. Não que os direitos individuais 

sejam desrespeitados, mas como já tratado anteriormente, relativizados para atender ao 

bem comum. 

 Cabe aqui, em termos conceituais, fazer uma distinção entre poder de polícia 

administrativa e poder de polícia judiciária. No primeiro caso, corresponderia à atuação da 

Administração Pública em relações jurídicas de direito privado, que exijam intervenção 

pública, como forma de garantir a manutenção da ordem pública. Pode ocorrer de forma 

preventiva, quando se proíbe por exemplo o porte de arma, e de forma repressiva, quando 

apreende uma arma usada de forma inadequada. Age protegendo a coletividade de 

possíveis ações antissociais. No segundo caso, é uma atividade regida pelo Direito 

Processual Penal, realizada de forma repressiva, contra possíveis infratores da lei penal. É 

exercida por órgãos como a Polícia Federal, por exemplo, com o objetivo de fornecer 

subsídios ao Ministério Público e Poder Judiciário na aplicação da lei ao caso concreto.  

Em linhas gerais, o poder de polícia seria a ferramenta usada pelo Estado para 

socorrer e proteger toda a sociedade com o fim de proporcionar uma convivência social 

pacífica e harmoniosa dos seus cidadãos. 

  Após entender o conceito de poder de polícia, faz-se necessário aprofundarmos 

mais no assunto, tentando agora expor quais os seus principais meios de atuação, atributos, 

sua extensão e limites. 

 

2.2 Extensão e Limites 
 

 
O poder de polícia confronta o desejo do cidadão de exercer os seus direitos e o 

encargo da Administração Pública de efetivar este exercício utilizando-se daquele poder. 

Dessa dicotomia, pode-se inferir que há uma supremacia da Administração perante seus 

administrados, pois há uma supremacia do interesse público sobre o privado.  A questão é 

determinar qual a extensão do poder de polícia e quais limites lhe são impostos, para que 

os direitos assegurados aos cidadãos administrados possam ser respeitados, embora exista 

a necessidade de limitação desses direitos com o objetivo de alcançar o bem-estar social.  

A extensão é bastante ampla, porque o interesse público é amplo. Segundo o 

Código Tributário Nacional, Art. 78, em sua segunda parte: 
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Interesse público é aquele concernente à segurança, à higiene, à ordem, 

aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 

atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 

Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 

direitos individuais. 

José dos Santos Carvalho Filho afirma que: 

É bastante amplo o círculo em que se pode fazer presente o poder de 

polícia. Com efeito, qualquer ramo de atividade que possa contemplar a 

presença do indivíduo rende ensejo a intervenção restritiva do Estado. 

Em outras palavras, não há direitos individuais absolutos a esta ou aquela 

atividade, mas ao contrário, deverão estar subordinados aos interesses 

coletivos. Daí poder dizer-se que a liberdade e a propriedade são sempre 

direitos condicionados, visto que sujeitos às restrições necessárias a sua 

adequação ao interesse público.26 

Percebe-se que o poder de polícia possui uma ampla extensão, podendo sua ação 

ocorrer nas mais variadas situações com o fito de garantir todos os interesses da sociedade. 

O CTN é bem claro ao afirmar essa extensão do poder de polícia. Este incide em áreas 

como o trânsito, economia popular, segurança e ordem pública, alimentação e saúde, etc. 

O poder de polícia distribui-se, assim, por todas as atividades estatais. 

A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, poderá atuar de forma 

preventiva, fiscalizadora ou ainda repressiva. O primeiro caso ocorre com a edição dos 

regulamentos administrativos, cujo objetivo é padronizar comportamentos ou, ainda, 

quando o poder público concede autorizações ou licenças. O segundo caso se dá com as 

inspeções, vistorias e os exames realizados para que aqueles regulamentos e normas sejam 

cumpridos. O terceiro e último caso consiste em aplicar sansões aos administrados quando 

há desobediência às normas de conduta previamente estabelecidas. 

Ocorre que a Administração Pública ao restringir os direitos dos administrados em 

favor do interesse público, não age de forma desmedida, sem limites. O exercício do poder 

de polícia tem que obedecer aos parâmetros impostos pelos princípios da legalidade e da 

proporcionalidade. A legalidade indica que, para o Poder Público, as ações devem ser 

pautadas no que a lei permite. Já a proporcionalidade garante que excessos como abuso de 

poder ou desvios de finalidade possam ser evitados. Eis o que Caio Tácito afirma sobre 

legalidade: 

                                                           
26 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas. 

2012, p. 82 
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O conceito de legalidade pressupõe, como limite à discricionariedade, 

que os motivos determinantes sejam razoáveis e o objeto do ato 

proporcional à finalidade declarada ou implícita na regra de competência. 
O princípio de que a ação administrativa deve conduzir a um resultado 

razoável e proporcional à finalidade da lei inibe o abuso de poder e o 

arbítrio da autoridade, permitindo ao administrado a lícita fruição de seus 

direitos e interesses legítimos.27 

Di Pietro, ao tratar dos limites do poder de polícia, afirma que:  

Como todo ato administrativo, a medida de polícia, ainda que seja 

discricionária, sempre esbarra em algumas limitações impostas pela lei, 

quanto à competência e à forma, aos fins e mesmo com relação aos 

motivos ou ao objeto; quanto aos dois últimos, ainda que a 

Administração disponha certa dose de discricionariedade, esta deve ser 

exercida nos limites traçados pela lei.28 

O interesse público deve ser o fim almejado no uso do poder de polícia. A 

competência e o procedimento, no uso do poder de polícia deve seguir os parâmetros 

legais. E no que se refere ao objeto, o princípio administrativo da proporcionalidade 

deveria ser aplicado dos meios aos fins, pois não deverá ultrapassar o necessário para se 

alcançar o interesse público, pois esse é o fim desejado. Essa ação não objetivaria 

desrespeitar os direitos individuais dos cidadãos, mas permitir que possam ser exercidos, 

em prol do bem-estar social. 

Conforme Di Pietro, para alguns autores existem algumas regras que podem ser 

observadas pela polícia administrativa, de forma que os direitos individuais não sejam 

eliminados, quais sejam:  

1. a da necessidade, em consonância com a qual a medida de polícia só 

deve ser adotada para evitar ameaças reais ou prováveis de perturbações 

ao interesse público;  

2. a da proporcionalidade, [...] que significa a exigência de uma relação 

entre a limitação ao direito individual e o prejuízo a ser evitado;  

3. a da eficiência, no sentido de que a medida deve ser adequada para 

impedir o dano ao interesse público.29 

E com base nessas regras, Di Pietro conclui que: 

[...] os meios diretos de coação só devem ser utilizados quando não haja 

outro meio eficaz para alcançar-se o mesmo objetivo, não sendo válidos 

                                                           
27 TÁCITO, Caio. O Princípio de Legalidade e Poder de Polícia. Revista de Direito Administrativo. N° 

227. Jan/Mar, 2012, p.24. 
28 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. P.128 
29 ___________. P.129 



 

32 

 

quando desproporcionais ou excessivos em relação ao interesse tutelado 

pela lei.30 

Por fim, ainda dentro deste contexto, é importante esclarecer o significado de 

restrição de direitos de forma vinculada ou de forma discricionária. No primeiro caso, o 

administrador segue o texto legal, não tendo margem para agir de maneira diversa, 

diferente do segundo caso em que o administrador tem uma margem de escolha, 

observando a conveniência e oportunidade para qual se destina. O tema da 

discricionariedade será melhor tratado no próximo tópico. 

 

2.3 Atributos 

 
Os atributos do poder de polícia que devem ser observados para que a atividade 

administrativa do Estado seja realizada de forma satisfatória são: a discricionariedade, 

autoexecutoriedade e a coercibilidade. Dentre estes, a discricionariedade merece destaque 

porque será fundamental para o bom entendimento do tema abordagem policial, não 

tirando aqui a importância dos demais.  

Com relação à discricionariedade, é importante realizar um paralelo entre o que 

vem a ser um ato vinculado e um ato discricionário. Celso Antônio Bandeira de Mello 

assim os define: 

Atos vinculados seriam aqueles em que, por existir prévia e objetiva 

tipificação legal do único possível comportamento da Administração em 

face de situação igualmente prevista em termos de objetividade absoluta, 

a Administração, ao expedi-los, não interfere com apreciação subjetiva 

alguma.  

Atos discricionários, pelo contrário, seriam os que a Administração 

pratica com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão segundo 

critérios de conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, 

ainda que adstrita à lei reguladora da expedição deles.31 

Aqui podemos extrair que o ato vinculado é o que a legislação não dá margem para 

qualquer tipo de apreciação do poder público, no que se refere ao modo e a forma de sua 

realização. A própria lei já define em seu texto todos os aspectos do comportamento a ser 

adotado pelo poder público. 

                                                           
30 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. P.129 
31 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 815.   
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Seguindo um caminho oposto, o ato discricionário é aquele em que a lei prevê uma 

certa liberdade de ação, porém não de forma desmedida, mas seguindo alguns critérios 

próprios de conveniência e oportunidade. O administrador irá avaliar o melhor caminho 

para, em suas ações, satisfazer o interesse público. Essas ações encontrarão limites que 

devem ser observados, descritos na lei ou decorrentes dos princípios legais. O próprio 

Poder Judiciário poderá apreciar o ato administrativo discricionário, julgando os aspectos 

da legalidade, para verificar se os limites dessa discricionariedade foram ultrapassados. 

O legislador não tem como prever todas as hipóteses possíveis em que a ação da 

polícia se fará necessária. Assim, na maior parte dos casos concretos, a Administração terá 

que decidir qual o melhor momento de agir, o meio de ação mais adequado e a sanção 

mais adequada, entre as previstas legalmente. Em outras hipóteses, o Administrador não 

terá possibilidade de escolha, agindo da forma prevista em lei.  

No que se refere à autoexecutoriedade, a Administração tem o poder de decidir e 

executar determinados atos utilizando-se de meios próprios, não necessitando de qualquer 

intervenção judicial, ou seja, pode aplicar diretamente as sanções ou medidas, reprimindo 

qualquer ação lesiva ao interesse público, coibindo-a, sem a necessidade de autorização do 

Poder Judiciário. A exceção ocorre com relação às multas que só poderão ser executadas 

pela via judicial. Di Pietro destaca que  

A auto-executoriedade (que os franceses chamam de executoriedade) é a 

possibilidade que tem a Administração de, com os próprios meios, pôr 

em execução as suas decisões, sem precisar recorrer previamente ao 

Poder Judiciário.32 

Di Pietro reforça em sua obra que alguns autores desmembram a auto-

executoriedade em outros dois atributos, a exigibilidade e a executoriedade. O primeiro 

seria a prerrogativa que a Administração Pública possui para impor obrigações ao 

administrado, sem que para isso necessite de autorização judicial. No segundo seria a 

possibilidade execução forçada, diretamente, da medida que impôs ao administrado. Como 

exemplo de exigibilidade temos a exigência de pagamento de uma multa de trânsito para 

licenciar o veículo e de executoriedade a preensão de mercadoria ilegal ou interdição de 

um restaurante que não atenda as normas da vigilância sanitária etc. Afirma, então, que 

                                                           
32 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012 P.126 
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“[...] a exigibilidade está presente em todas as medidas de polícia, mas não a 

executoriedade.”33 

Eis o que José dos Santos Carvalho Filho afirma sobre a coercibilidade: 

Essa característica estampa o grau de imperatividade de que se revestem 

os atos de polícia. A Policia Administrativa, como é natural, não pode 

curvar-se ao interesse dos administrados de prestar ou não obediência as 

imposições. Se a atividade corresponder a um poder, decorrente do ius 

imperii estatal, há de ser desempenhada de forma a obrigar todos a 

observarem os seus comandos. 

Diga-se, por oportuno, que é intrínseco a essa característica o poder que 

tem a Administração de usar a forca, caso necessária para vencer 

eventual recalcitrância. É o que sucede, por exemplo, quando, em regime 

de greve, operários se apoderam manu militari da fábrica e se recusam a 

desocupa-la na forma da lei.34 

A coercibilidade é o atributo que deve ser observado de forma obrigatória pelos 

administrados e que está ligado a medidas de caráter impositivo. Havendo resistência por 

parte daqueles, a administração poderá utilizar da força, dentro de parâmetros como a 

proporcionalidade, necessidade e legalidade, além da eficácia. Esses aspectos devem ser 

avaliados quando se requer uma conciliação do interesse público com os direitos 

fundamentais dos indivíduos diretamente afetados pelos atos administrativos. 

A necessidade está ligada à precisão do ato. A administração deverá escolher 

aquele que tenha resultado satisfatório com menor interferência sobre os administrados. A 

proporcionalidade e eficácia devem ser considerados na avaliação do ato administrativo. O 

que se deseja é que a administração evite atos que possam restringir direitos sem um 

resultado prático ou que sejam desproporcionais ao saldo final alcançado. Em outras 

palavras, o que se espera do Estado é que possa trabalhar pelo equilíbrio entre o interesse 

coletivo e os direitos individuais dos administrados. 

 

2.4 Meios de Atuação 

 
Os meios de atuação do poder de polícia são a legislação, o consentimento, a 

fiscalização e a sanção. A legislação é o meio pelo qual o Estado cria as normas que 

limitarão os direitos e atividades dos particulares, sendo estas gerais e abstratas. No 

                                                           
33 ____________. P.127 
34 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas. 

2012, p. 89 
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consentimento o Estado avalia se a atividade ou direito do particular satisfaz os requisitos 

previstos na lei. Na fiscalização a administração mantem uma vigilância sobre os 

administrados com o fito de verificar se as normas de polícia administrativa estabelecidas 

estão sendo cumpridas ou não. Por último, temos a sanção que é a possibilidade que tem o 

Estado de exercer uma coação sobre os indivíduos que de alguma forma insistem pelo não 

cumprimento das normas preestabelecidas.  Di Pietro afirma que os meios que o Estado 

utiliza para o exercício do poder de polícia, considerado aqui em sentido amplo, são:   

1. atos normativos em geral, a saber: pela lei, criam-se as limitações 

administrativas ao exercício dos direitos e das atividades individuais, 

estabelecendo-se normas gerais e abstratas dirigidas indistintamente às 

pessoas que estejam em idêntica situação; disciplinando a aplicação da 

lei aos casos concretos, podendo o Executivo baixar decretos, resoluções, 

portarias, instruções;  

2. atos administrativos e operações materiais de aplicação da lei ao caso 

concreto, compreendendo medidas preventivas (fiscalização, vistoria, 

ordem, notificação, autorização, licença), com o objetivo de adequar o 

comportamento individual à lei, e medidas repressivas (dissolução de 

reunião, interdição de atividade, apreensão de mercadorias deterioradas, 

internação de pessoa com doença contagiosa), com a finalidade de coagir 

o infrator a cumprir a lei.35 

 

Após entender o poder de polícia, abordaremos agora o assunto principal, tema 

deste trabalho: a abordagem policial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. P.125 
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3. ABORDAGEM POLICIAL 

 
O avanço na conscientização quanto aos direitos e deveres dos indivíduos, em 

virtude da evolução social, econômica e cultural no Brasil e no mundo, fez com que estes, 

enquanto membros de uma sociedade, buscassem uma mudança de paradigma na atuação 

do Estado, principalmente de seus poderes e seus órgãos, e essa realidade deve ser 

refletida nos agentes públicos. 

Essa mudança proposta é sentida na área de Segurança Pública, mais 

especificamente na atuação do agente policial, de modo que esta ocorra com qualidade, de 

forma adequada, eficiente, com respeito aos direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos, fundamentada na dignidade da pessoa humana, pois este é o efeito esperado pela 

sociedade. 

Uma importante forma de atuação do policial é através da abordagem à pessoa, 

tema que passaremos a aprofundar a partir deste capítulo. 

 

3.1 Fundamentação Legal 
 

 

Garantir a segurança, proporcionando paz e estabilidade nas relações entre as 

pessoas, seja em que esfera for, dependerá da forma como os entes estatais se organizam 

para fazer cumprir a lei, respeitando os direitos dos cidadãos. Esse passo é necessário para 

garantir a paz social. 

A segurança pública é a atividade estatal que promove a proteção do cidadão, que 

consente a ação estatal, mesmo na possibilidade de coerção. Ou seja, o Estado garante o 

cumprimento dos deveres dos cidadãos, respeitando os direitos destes. É a autorização da 

ação policial no cumprimento da lei e na garantia da ordem pública, determinando os 

termos do emprego legal da força por tais agentes, bem como a extensão e limites dessa 

atuação, principalmente no que diz respeito à abordagem policial. 

O trabalho policial envolve relações interpessoais. Quando o policial aborda um 

indivíduo, acaba invadindo a intimidade, que a depender da situação pode ocorrer 

causando constrangimento e reações adversas. Por isso, o agente deve ter uma boa 

preparação para agir de forma que seja respeitada a dignidade humana da pessoa que está 

sendo abordada. É um trabalho complexo, porque a interação desses agentes com a 
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população ocorrerá sempre de forma variável, porém em todas elas há sempre o desejo de 

que os direitos sejam respeitados. Essa atuação é observada, gerando opiniões por parte da 

sociedade que irão refletir na própria ação da polícia. Por isso entender os fundamentos 

legais da abordagem policial é importante. 

O entendimento da abordagem policial requer uma análise dos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e da liberdade de locomoção, 

previstos em nossa Carta Magna, nos artigos 1° e 5°, incisos X, XV e LVII. No entanto, 

como já tratado em capítulo anterior, poderá haver relativização de direitos, quando a 

atuação estatal visar o interesse público. Essa atuação, porém, deverá ocorrer dentro de 

limites legais e razoáveis. Por essa razão que a ação policial, não deve observar apenas o 

dever constitucional de preservação da ordem pública, mas garantir a segurança do 

cidadão, pois é um direito seu, previsto nos artigos 5° e 6° da Constituição brasileira. Eis o 

que dizem tais artigos: 

Art. 5º 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 [...]  

Art. 6º São direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desempregados, na forma desta Constituição. 

 

O Estado deverá, através de suas instituições, garantir que os direitos dos cidadãos 

sejam cumpridos, conforme preconiza nossa Carta Magna. Tem a obrigação de 

proporcionar segurança pública, respeitando direitos como o de liberdade, igualdade, 

agindo com impessoalidade e moralidade, evitando que seus cidadãos sofram com 

qualquer tipo de ingerência ou agressões por outros particulares dentro da própria 

sociedade, ou mesmo pelo próprio Estado. Os direitos individuais não devem ser violados 

ou desrespeitados. A abordagem policial tem reflexo em muitos direitos dos cidadãos 

como o direito à intimidade, à imagem, além de outros. O artigo 5°, incisos X e XV, da 

Constituição nos traz um rol desses direitos e garantias individuais que, segundo o texto 

constitucional, são invioláveis. Eis o que nos diz tais incisos: 
 

Art. 5° [...]  

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação [...]  
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XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 

podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 

dele sair com seus bens [...]. 

 

A inviolabilidade do direito à intimidade, à honra, à imagem e à vida privada 

significa que os cidadãos possuem um espaço mínimo que não deve ser transposto por 

qualquer tipo de intromissão ilícita. No que se refere ao direito de liberdade de locomoção, 

significa que o Estado não deverá interferir de forma arbitrária no direito de ir, vir, ou 

mesmo permanecer do indivíduo. O indivíduo não poderá ser preso ou detido de forma 

irregular. Seria uma garantia jurídica de o ser humano ser dono de sua própria vontade, 

podendo se locomover para onde desejar sem qualquer impedimento, desde que seu direito 

não viole o de outra pessoa. Apesar de a liberdade ser ampla, o indivíduo poderá ser preso 

em flagrante delito ou nos casos em que houver ordem escrita e fundamentada por parte de 

uma autoridade judiciária competente. O Código de Processo Penal assim afirma em seu 

artigo 283, o seguinte: 

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em 

decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso 

da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou 

prisão preventiva. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). [...] 

 

E prossegue tratando do tema flagrante delito nos seus artigos 301 e 302: 

Art. 301.  Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus 

agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante 

delito. 

Art. 302.  Considera-se em flagrante delito quem: 

 I - está cometendo a infração penal; 

 II - acaba de cometê-la; 

 III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por 

qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; 

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou 

papéis que façam presumir ser ele autor da infração. 

 

Eis como Nestor Távora define a prisão em flagrante: 

Flagrante é o delito que ainda “queima”, ou seja, é aquele que está sendo 

cometido ou acabou de sê-lo. A prisão em flagrante é a que resulta no 

momento e no local do crime. É uma medida restritiva de liberdade, de 

natureza cautelar e caráter eminentemente administrativo, que não exige 

ordem escrita do juiz, porque o fato ocorre de inopino (art. 5°, inciso LXI 

da CF). Permite-se que se faça cessar imediatamente a infração com a 

prisão do transgressor, em razão da aparente convicção quanto à 

materialidade e a autoria permitida pelo domínio visual dos fatos. É uma 

forma de autopreservação e defesa da sociedade, facultando-se a 
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qualquer do povo a sua realização. Os atos de documentação a serem 

realizados subsequentemente ao cerceio da liberdade do agente ocorrerão 

normalmente na Delegacia de Polícia.36 

 

Prossegue o Código de Processo Penal, no artigo 282, afirmando que a prisão 

poderá ocorrer mediante ordem escrita da autoridade competente, como uma exceção à 

prisão em flagrante delito. Diante do exposto, fica evidente que os direitos e garantias, 

sejam individuais ou coletivos, jamais poderão ser utilizados como justificativa para a 

prática de atos ilícitos, ou mesmo atos de improbidade em qualquer que seja a ação 

criminosa. A polícia agirá para garantir que os direitos de alguns sejam preservados em 

relação aos demais, quando bens jurídicos estiverem em conflito, sempre dento da 

legalidade, com o fito de manter um Estado Democrático de Direito, de acordo com o que 

reza o texto constitucional. 

A abordagem policial à suspeito exige uma busca pessoal. O artigo 244 do Código 

de Processo Penal expõe o seguinte sobre a busca pessoal: 

Art. 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou 

quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma 

proibida ou de objetos ou de papéis que constituam corpo de delito, ou 

quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.  

 

O mesmo código prossegue indicando em que situações da busca domiciliar será 

realizada a busca pessoal. Assim traz em seu artigo 240, § 1° e 2°, o seguinte texto: 

Art. 240 - A busca será domiciliar ou pessoal: 

§ 1.º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a 

autorizarem, para:  

a) prender criminosos;  

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;  

c) apreender instrumento de falsificação ou de contrafação e objetos 

falsificados ou contrafeitos;  

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de 

crime ou destinados a fins delituosos;  

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;  

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu 

poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo 

possa ser útil à elucidação do fato;  

g) apreender pessoas vítimas de crime;  

h) colher qualquer elemento de convicção.  

§ 2.º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de 

que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas 

letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 

 

                                                           
36 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 7. ed. Bahia: 

Juspodium, 2012, p. 560.   
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Quanto ao uso da força, a Assembleia Geral das Nações Unidas criou o Código de 

Conduta para Encarregados da Aplicação da Lei, por intermédio da resolução 34/169, com 

o objetivo de preservar os direitos e as garantias dos seres humanos. O código em questão, 

que não tem força de Tratado, trata da padronização de condutas daqueles que são 

responsáveis pela segurança pública.  

O policial, ao fazer uso da força ou mesmo de arma de fogo, deve estar amparado 

pela lei e ter uma boa preparação e consciência de sua atuação e do seu papel na 

sociedade, como agente garantidor da segurança pública, pois são medidas extremas. Usar 

tais medidas de forma irregular ou excedendo-se, incorrerá em crime, sendo 

responsabilizado por isso. O Código de Processo Penal em seus artigos 284 e 292 afirma o 

seguinte sobre o uso da força: 

Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável 

no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. 

 
Art. 292. 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. 
 

 

 Quanto ao emprego das algemas, o tema foi pacificado com a Súmula Vinculante 

número 11 do STF que afirma: 

Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio 

de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do 

preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 

de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo 

da responsabilidade civil do Estado. 
 

 

O que podemos concluir é que mesmo sendo o ato discricionário, deve haver um 

limite legal para ele. Caso contrário, o policial poderá incorrer no abuso de autoridade. 

Assim, deve o policial agir sempre dentro da legalidade para evitar ser responsabilizado, 

administrativamente, civilmente e penalmente. Passaremos agora a analisar a busca 

pessoal, entendendo as circunstâncias em que poderá ser utilizada. 

3.2 Busca Pessoal 
 
 

 O Estado, como já tratado anteriormente, deve ser garantidor da ordem pública, e 

realiza esse trabalho através de seus agentes policiais. A polícia é acionada para diversas 
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situações do dia a dia, sofrendo pressão por parte de toda a opinião pública pela eficiência 

no seu trabalho. Normalmente, essa mesma opinião pública responsabiliza a polícia pelos 

altos índices de violência em nosso país. 

Para desempenhar seu trabalho, o policial realizará procedimentos que irão 

interferir na rotina das pessoas e indo de encontro com alguns de seus direitos básicos 

constitucionais, como a intimidade, vida privada, honra e a imagem, além de outros. É que 

para garantir a ordem e proporcionar segurança para a sociedade, o policial necessitará 

identificar pessoas que tenham, estejam ou possam vir a cometer crimes, encontrar armas, 

drogas, etc, de posse dessas pessoas, além de outras atribuições. Por essa razão, a ação 

policial exige cautela. 

É essa ideia de que a busca pessoal confronta os direitos das pessoas que 

Guilherme de Souza Nucci expõe em sua obra: 

 [...] a busca pessoal tem como escudo protetor o art. 5.º, X, da 

Constituição Federal, ao preceituar que “são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.37 
 

 

É difícil imaginar que alguém da sociedade possa aceitar fácil uma ação policial, 

mais especificamente uma busca pessoal, vendo seus interesses sendo atingidos. Se o 

trabalho é feito dentro dos parâmetros legais, ficará mais fácil demonstrar para a pessoa 

afetada pela ação que as medidas restritivas de direitos são aplicadas por profissional com 

conhecimento e habilidades e que objetivam o bem comum e principalmente a própria 

segurança desse indivíduo. As ações são reforçadas por nossa legislação pátria, pois o 

objetivo é promover um estado de ordem e paz para a sociedade. 

O Código de Processo Penal, em seu artigo 240, já exposto no item anterior, 

informa que a busca pessoal deverá ocorrer havendo uma fundada suspeita relacionada a 

um crime e dentro dos parâmetros apresentados em seus incisos. Já no seu artigo 244, 

informa que a busca pessoal ocorrerá independente de mandado. E segue informando em 

seu artigo 249 que a busca pessoal em mulheres será realizada por outra mulher.  

Neste último caso é importante uma ressalva. Destaca-se que a busca pessoal em 

mulheres será feita por outra mulher, se isso não vier a causar prejuízos à diligência. 

                                                           
37 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9. ed, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2009, pag. 530.   
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Havendo suspeita e não existindo policial feminina na equipe, poderá ocorrer a busca, 

como uma exceção legal, desde que feita de modo a causar o menor constrangimento 

possível e de preferência utilizando-se de equipamentos, para evitar um contato direto. Por 

outro lado, a legislação não trata da realização de busca pessoal em homens, deixando em 

aberto se poderá ser realizada por mulher. No entanto, havendo um homem na equipe 

policial, por bom senso, ele fará tal busca.  

 Mirebete traz em sua obra o seguinte entendimento sobre busca pessoal: 
 

 
[...] inspeção do corpo e das vestes de alguém para apreensão dessas 

coisas. Inclui, além disso, toda a esfera de custódia da pessoa, como 

bolsas, malas, pastas, embrulhos etc., incluindo os veículos em sua posse 

(automóveis, motocicletas, barcos etc.). Para a localização das coisas a 

serem apreendidas, é permitido o uso de quaisquer meios lícitos 

(mecânicos, radioscópicos, utilização de animais etc.). O mandado de 

busca pessoal deve conter os requisitos já mencionados (item anterior), 

mas poderá ela ser efetuada independentemente da ordem escrita nas 

seguintes hipóteses mencionadas no artigo 244: no caso de prisão; 

quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma 

proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito; ou 

quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.38 

 
 

Como observado, várias são as formas em que a busca pessoal poderá ser realizada, 

tanto no indivíduo abordado, como em suas vestes ou mesmo em objetos que esteja 

carregando. Seja de forma ocular, através de instrumentos mecânicos ou mesmo raios-X, a 

busca deverá se desenvolver havendo a fundada suspeita. Considera-se suspeita a atitude 

da pessoa que leva o policial a desconfiar da existência de uma possível situação ilegal, 

que deva ser verificada. É importante enfatizar que a pessoa não é suspeita, pois não é uma 

característica inerente ao cidadão, mas a sua conduta é que pode vir a ser suspeita. 

Por suspeita fundada, entende-se aquela amparada por elementos concretos, e não 

meramente subjetivos, que possam ser objetivamente expostos de forma a demonstrar, 

racionalmente, a proporcionalidade da medida, bem como a necessidade premente de se 

relativizar os direitos fundamentais à intimidade e privacidade em prol da utilidade da 

persecução criminal.39 

                                                           
38 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 323.   
39 GALDURÓZ, Eduardo de Lima. A busca pessoal e a “atitude suspeita”: releitura crítica dos artigos 

240, § 2º E 244, DO CPP. Página consultada a 28 de novembro de 2015, 

< http://www.eduvaleavare.com.br/wp-content/uploads/2015/10/busca_pessoal.pdf>. 
 

http://www.eduvaleavare.com.br/wp-content/uploads/2015/10/busca_pessoal.pdf
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É notório a necessidade de a suspeita não ocorrer apenas por uma mera opinião do 

agente policial, mesmo que haja desconfiança ou esteja supondo algo relacionado à 

conduta criminosa. Deverá prevalecer o elemento objetivo ligando a realidade dos fatos à 

suspeição, para que a ação seja suficientemente razoável, pois, haverá intervenção nos 

direitos básicos do indivíduo.  A existência do caráter objetivo da fundada suspeita, que 

poderá variar em diferentes situações do dia a dia, será inclusive elemento necessário para 

validar o ato praticado. 

Outra forma de busca pessoal que pode ocorrer é a coletiva, que é medida 

excepcional e acaba sendo tolerada em benefício do bem comum, pois pretende-se garantir 

a segurança de todos. Pode ocorrer na entrada de estabelecimentos públicos como 

estádios, clubes, ou qualquer evento público em que haja grandes aglomerações de 

pessoas. 

A ação policial de busca pessoal acaba não sendo agradável, mas é necessária 

porque o interesse público está em jogo. Normalmente as pessoas que são submetidas a 

uma abordagem policial e mais precisamente, a uma busca pessoal, experimentam uma 

sensação de pânico, e se não tiver discernimento para entender a real necessidade daquele 

ato, termina por condená-lo, achando que sofreu na verdade constrangimento e perda 

perante o Estado. Por essa razão, a participação, nesse cenário de Instituições como o 

Ministério Público é muito importante e necessária. Assim o fez o Ministério Público 

Federal com a elaboração de cartilhas, nas regiões brasileiras, informando à sociedade da 

importância do trabalho realizado pelos órgãos de segurança pública e quais seriam os 

direitos e deveres dos cidadãos perante esse trabalho. Eis um trecho importante de uma 

delas que descreve bem o contexto da busca pessoal e o dever do cidadão: 

 

São deveres dos cidadãos no relacionamento com policiais:  

[...]  

Submeter-se, sem resistência, à revista pessoal determinada pelo policial, 

mesmo que a considere desnecessária. A revista pessoal é um importante 

instrumento de atuação preventiva da polícia para evitar a prática de 

crimes ou descobrir crimes praticados. Portanto, ser abordado significa 

que a polícia está trabalhando para a segurança pública. A abordagem 

não pode ser abusiva. O cidadão pode, posteriormente, questionar a 

legitimidade da revista ao Ministério Público ou à Corregedoria da 

Polícia respectiva.40 

 

                                                           
40 BRASIL. Ministério Público Federal. 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Diretrizes para uma Polícia 

Cidadã: Conheça seus direitos e deveres: Região Sul, 2 ed. Brasília: 2ª CCR, 2011, p. 19.   



 

44 

 

  É necessário esclarecer à sociedade a importância do trabalho policial, não apenas 

pelo fato de limitar em algum momento a liberdade individual, mas para entender que 

excessos não são permitidos, pois o agente público deve pautar suas atividades dentro da 

legalidade. Isso possibilitará ao cidadão a compreender e colaborar com esse trabalho cujo 

o objetivo, nobre, é a garantia da paz social e do bem-estar social. 

 

3.3 Uso da força 

 
A ação policial poderá evoluir de tal forma que seja necessário o uso da força. Usar 

da força é a necessidade de conter, de forma coercitiva, uma resistência do infrator, porém 

devendo ser este ato ser realizado dentro dos parâmetros legais e proporcional à oposição 

do indivíduo, pois só assim será considerado legítimo. 

O uso da força está amparado em nosso ordenamento jurídico no Código Penal, 

Código de Processo Penal e, ainda, na Lei 4.898 de 1965, que regula o direito de 

representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de 

abuso de autoridade. Segundo nossa legislação, não havendo outra forma de solução do 

conflito, deverá o agente público usar da força necessária, dentro dos preceitos do estrito 

cumprimento do dever legal ou à legítima defesa própria e de terceiros.  

Conforme preconizam os artigos 284 e 292 do Código de Processo Penal, já 

expostos anteriormente, o emprego da força será utilizado havendo necessidade de conter 

a resistência ou tentativa de fuga de preso e deverá ser realizada com os meios adequados 

à essa resistência. Caso o agente cause lesão no indivíduo resistente, estará amparado por 

uma excludente da ilicitude do fato: a legítima defesa. O Código Penal dispõe sobre as 

causas de exclusão da ilicitude em seu artigo 23. Eis o que diz tal dispositivo:  

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: [...]  

II – legítima defesa;  

III – estrito cumprimento do dever legal [...]  

Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, 

responderá pelo excesso doloso ou culposo”. 

 
 No que se refere ao instituto da legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal 

informa que ocorrerá quando uma determinada pessoa “usando moderadamente dos meios 

necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. 

Fernando Capez traz como conceito de legítima defesa o seguinte: 
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[...] causa de exclusão da ilicitude que consiste em repelir injusta 

agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando 

moderadamente dos meios necessários. Não há, aqui, uma situação de 

perigo pondo em conflito dois ou mais bens, na qual um deles deverá ser 

sacrificado. Ao contrário, ocorre um efetivo ataque ilícito contra o agente 

ou terceiro, legitimando a repulsa.41 
 

 

Eis como Guilherme de Souza Nucci trata do estrito cumprimento do dever legal 

em sua obra: 

Trata-se da ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei, 

penal ou extrapenal, mesmo que cause lesão a bem jurídico de terceiro. 

Pode-se vislumbrar, em diversos pontos do ordenamento pátrio, a 

existência de deveres atribuídos a certos agentes que, em tese, podem 

configurar fatos típicos. Para realizar uma prisão, por exemplo, o art. 292 

do Código de Processo Penal prevê que, "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. 

.." . O mesmo se diga da previsão feita no art. 245,  

§§ 2." e 3.". do mesmo Código, tratando da busca legal e autorizando o 

emprego de força para cumprir o mandado Judicial. 42 

 
 

A ação policial nunca deverá ultrapassar os limites do razoável para reprimir a 

criminalidade. Deverá haver uma proporcionalidade do ato realizado com o bem social a 

ser resguardado. Por essa razão, temos uma escala de uso da força desenvolvida para as 

diversas situações apresentadas. Usar a força de forma progressiva é selecionar a opção 

que naquele momento é a mais adequada para conter a resistência do infrator. 

O policial poderá utilizar de diversos recursos para usar da força e reprimir ação do 

infrator. Num primeiro momento da abordagem policial, o agente poderá usar a voz para 

controlar o suspeito, determinando através de comando a ação deste. Em caso de 

resistência, poderá usar de técnicas de defesa policial, ministrada em Centros de 

Treinamentos Policiais, ou mesmo utilizar-se de instrumentos de restrição como algemas 

para garantir sua segurança e a de terceiros, além, é claro, do próprio infrator, neste caso. 

E por fim, poderá usar, como medida extrema, de armas de fogo, em resposta a possíveis 

agressões e na mesma medida, do criminoso. 

De forma a padronizar os procedimentos utilizados pelos agentes de segurança 

pública, o Ministério da Justiça elaborou uma apostila em que apresenta modelos de uso 

                                                           
41 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume 1, parte geral. 15. ed. São Paulo : Saraiva, 2011. p. 

305 
42 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: Geral e Especial. 7. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 284. 
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progressivo da força. A proposta é orientar tais agentes da utilização gradual da força 

diante das situações apresentadas, sejam apenas suspeita ou mesmo ações delituosas. 

Devemos analisar tanto o nível e reação do suspeito como o nível de resposta do 

policial. Estes níveis estão escalonados numa espécie de pirâmide. A cada reação do 

suspeito, uma força proporcional será utilizada. Assim no que se refere aos níveis de força 

policial teremos num primeiro momento a presença policial que configura a sua 

apresentação de forma ostensiva e preventiva em determinado local a fim de cumprir com 

suas obrigações. Havendo necessidade, o policial procederá com a verbalização, que será 

utilizada de forma diferenciada de acordo com a situação apresentada. A situação pode 

evoluir um pouco mais e haver a necessidade de um controle de contato para conter 

determinada resistência, ainda que pequena. Assim o policial, bem treinado, poderá 

utilizar-se de técnicas de defesa pessoal, com imobilizações e conduções. Aqui poderá 

utilizar-se de mecanismos como algemas, bastão, entre outros. Poderá numa escala um 

pouco maior dos níveis de força, haver necessidade de um controle físico, com o emprego 

da força física, pois o indivíduo neste estágio está resistindo ainda mais. Poderão ser 

usados aqui, por exemplo, agentes químicos leves. Numa situação mais agravada, em que 

há resistência e agressividade do indivíduo, o policial poderá utilizar táticas defensivas não 

letais. Aqui pode utilizar de tudo o que foi falado anteriormente como forma de conter a 

ação. No último estágio dos níveis de força, temos o uso da força letal, que será utilizada 

quando as medidas aqui tratadas forem insuficientes para a contenção, pois aqui o policial 

está diante de uma situação que poderá custar sua própria vida ou a de terceiros. O 

mecanismo usado nesse caso é a arma de fogo. 

O uso da força deverá ser compatível com a reação do indivíduo suspeito. Essa 

proporcionalidade no uso da força deverá ocorrer para evitar que excessos sejam 

cometidos e o agente policial possa ser penalizado. Entre as formas de reação temos num 

primeiro momento a situação em que o indivíduo está cooperativo e não oferece 

resistência, cedendo a uma simples verbalização do policial. Evoluindo na escala de 

reação do suspeito, o indivíduo poderá oferecer uma resistência passiva, onde não há 

reação e agressão, sendo a resposta do policial o controle de contato. Há, no entanto, a 

possibilidade de essa resistência se tornar ativa, fazendo com que o agente policial utilize 

de um controle mais efetivo do indivíduo, usando do controle físico. Por fim, caso a 

reação seja agressiva, comprometendo a integridade física do policial, este poderá usar das 



 

47 

 

táticas defensivas não letais. Contudo, caso a agressão ponha em risco a vida do policial 

ou de terceiros, o agente poderá usar de força letal, mediante arma de fogo. 

Tadeu Rodrigues Rosa, em seu artigo, afirma o seguinte:  

 

Os agentes responsáveis pela segurança pública, devem atuar com cautela 

ao utilizarem a força representada pelo uso de arma de fogo ou outros 

instrumentos destinados à preservação da ordem e de uso restrito das 

forças policiais. O uso das armas contra as pessoas por parte dos agentes 

do Estado ou das entidades públicas constitui a mais grave das medidas 

de coação direta, tanto por seus efeitos virtuais, normalmente irreparáveis 

se não é por via indenizatória, como pelo grande problema de limites que 

suscita dentro de um Estado que proclama entre seus direitos 

fundamentais, isto é, fundamento da ordem política e da paz social, o 

direito de todos à vida e à integridade física e moral.43 
 

 

O policial deve atentar para a legalidade e proporcionalidade do uso da força, além 

da necessidade e conveniência, pois muitas vezes a ação poderá trazer riscos devido ao 

local, quantidade de pessoas ou outra circunstância que mereça atenção. Por isso, é 

importante agir sempre com profissionalismo e inteligência, buscando tratar as pessoas 

sempre com cortesia e respeito aos seus direitos. Mesmo sendo um garantidor dos direitos 

humanos e da inviolabilidade do direito à vida, o policial poderá ter que utilizar uma arma 

de fogo, devendo fazê-lo com responsabilidade e de forma precisa, porque é sua obrigação 

proteger a vida dos cidadãos de bem, mesmo que isto custe a vida de outro ser humano. 

 

3.4 Uso de algemas 
 

Uma das ferramentas de que dispõe o policial para contenção de um indivíduo que 

esteja oferecendo resistência, com ou sem agressão, são as algemas. O tema do uso de 

algemas é aqui discutido por conta dos questionamentos levantados na sociedade, que 

culminaram com a edição por parte do Supremo Tribunal Federal da polêmica Súmula 

Vinculante número 11, cujo objetivo era humanizar mais a ação policial em determinados 

casos, como forma de evitar abusos cometidos contra pessoas presas. Surgiu em virtude do 

julgamento do HC 91952, onde se questionava o fato de um pedreiro ter permanecido 

algemado durante toda a seção do Tribunal de Juri, onde estava sendo julgado por crime 

de homicídio, influenciando de forma negativa os jurados, trazido à tona, após um ano 

aguardando julgamento, pelo Ministro Gilmar Mendes, no mesmo período em que ocorria 

                                                           
43 ROSA, Tadeu Rodrigues. O Uso das Armas pelos órgãos de segurança. Disponível em: 

<http://www.advogado.adv.br/direitomilitar/ano2002/pthadeu/usodasarmas.htm>. Acesso em:02 de 

dezembro de 2015, 20:00. 
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a Operação Satiagraha, deflagrada pela Polícia Federal, onde esse mesmo Ministro se 

manifestava contrário ao uso de algemas em pessoas de considerável poder aquisitivo. Eis 

o que afirma a referida Súmula: 

Súmula Vinculante 11 

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio 

de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do 

preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 

de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo 

da responsabilidade civil do Estado. 
 

 

Determinou-se o uso de algemas nos casos em que ocorresse resistência a uma 

ordem de prisão legal, receio na fuga de preso ou, no caso mais extremo, de agressão. O 

policial teria que, com base na situação apresentada, verificar se o uso de algemas seria ou 

não necessário. A grande questão é que o agente deverá tomar essa decisão, considerando 

o momento do fato, de forma rápida e em situações com um nível de estresse alto. De 

qualquer forma, deve estar atento aos preceitos legais, evitando descumpri-los, para não 

agir com abuso.   

 O uso de algemas tem previsão legal na Lei 7.210 de 1984, Lei de Execuções 

Penais que afirma em seu artigo 199 o seguinte:  

Art. 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. 

 

 Percebe-se que há a garantia do uso de algemas, mas restou a necessidade de 

regulamentação desse uso, conforme prevê a lei. A questão é que o Congresso Nacional 

silenciou quanto a essa normatização. Assim sendo, o uso das algemas teria por base 

outros princípios previstos em nossa legislação, como nosso Código Penal e Código de 

Processo Penal e, principalmente, nosso texto constitucional. Nossa constituição prevê 

como cláusulas pétreas, os direitos e garantias fundamentais, como o respeito à integridade 

física e moral do indivíduo, a presunção de inocência, entre outros. Ainda assim, a própria 

Constituição de 1988 determina que a segurança pública é direito e responsabilidade de 

todos e deverá ser exercida em prol do interesse público, como forma de se alcançar a paz 

social.    

O uso de algemas seria umas das formas de instrumentalizar o uso da força pelo 

policial, como garantia de segurança para a sociedade, mas dentro de todos os preceitos 

legais aqui referenciados, principalmente à dignidade humana. Essa é a proposta da 
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súmula do STF. Ocorre que a referida súmula não só mitigou a discricionariedade do ato, 

como tem sua aplicação dificultada no fato de obrigar os agentes a fundamentarem por 

escrito as razões para procederem com o uso das algemas, devido a imensa quantidade de 

prisões efetuadas em todo o país. É também questionada nesse aspecto da justificativa por 

escrito, porque para todos os efeitos, o STF inovou no ordenamento jurídico, legislando e 

criando uma sanção civil, administrativa e penal no caso de haver descumprimento, com a 

possibilidade de anulação da prisão, fato questionado por parte da doutrina e por entidades 

como a Ordem dos Advogados do Brasil, pois somente à lei cabe cominar sanções. Além 

do mais, sua edição contrariou o artigo 103-A da Constituição, que prevê que a edição de 

uma súmula vinculante deverá ocorrer após reiteradas decisões sobre determinado fato, 

garantindo uma discussão jurídica sobre o assunto. Esse artigo foi incluído pela Emenda 

Constitucional 45 e afirma que: 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, mediante decisão de dois terços de seus membros, após 

reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula que, a 

partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 

direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 

proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida pela lei. 
 

 

Quanto à sanção prevista na súmula, é importante ressaltar que em nosso 

ordenamento jurídico existem previsões legais para responsabilizar o agente público por 

suas ações, inclusive no que se refere ao uso de algemas. Assim, poderá haver 

responsabilização penal com o crime de abuso de autoridade, responsabilização civil, com 

a previsão constitucional de o Estado reparar danos causados a terceiros, além das leis que 

regem o serviço público, com suas previsões de responsabilidade disciplinar perante as 

corregedorias.  

A súmula, na verdade foi uma resposta do STF, como guardião da constituição, ao 

vácuo legislativo existente sobre o assunto aqui tratado. Porém, pelos fatores aqui 

apresentados, é objeto de críticas, tendo mais uma representação simbólica da preocupação 

dos Ministros com a questão dos Direitos Humanos, apesar de ter um peso sobre a decisão 

a ser tomada pelos agentes públicos. Além do mais, os princípios constitucionais podem 

servir de balizadores para a questão do uso de algemas, orientando os agentes responsáveis 

pela segurança pública do país, exigindo-se, apenas, um tratamento mais humano, dentro 

da legalidade e proporcionalidade, evitando constrangimentos e uma antecipação da pena.  
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3.5 Abuso de Poder 
 

 

O policial tem uma grande responsabilidade em agir conforme os ditames legais, 

pois muitas são as atribuições que o Estado delega a esses agentes. Suas ações refletem na 

vida dos cidadãos de forma direta. E mesmo desenvolvendo uma atividade coercitiva, 

agindo próximo da margem da lei, deve atentar para que suas ações não extrapolem esses 

limites, causando prejuízos a terceiros, pois o objetivo dos seus atos é satisfazer o bem-

estar coletivo. Jamais deverá pautar suas ações objetivando um benefício próprio, 

principalmente se resultarem em consequências negativas para o cidadão. Eis como José 

dos Santos Carvalho Filho apresenta o que seria o uso do poder: 

O poder administrativo representa uma prerrogativa especial de direito 

público outorgada aos agentes do Estado. Cada um desses terá a seu 

cargo a execução de certas funções. Ora, se tais funções foram por lei 

cometidas aos agentes, devem eles exercê-las, pois que seu exercício e 

voltado para beneficiar a coletividade. Ao fazê-lo, dentro dos limites que 

a lei traçou, pode dizer-se que usaram normalmente os seus poderes. Uso 

do poder, portanto, e a utilização normal, pelos agentes públicos, das 

prerrogativas que a lei lhes confere.44 
 

 

O referido autor também trata do abuso de poder. Vejamos: 

Nem sempre o poder e utilizado de forma adequada pelos 

administradores. Como a atuação destes deve sujeitar-se aos parâmetros 

legais, a conduta abusiva não pode merecer aceitação no mundo jurídico, 

devendo ser corrigida na via administrativa ou judicial. A utilização do 

poder, portanto, deve guardar conformidade com o que a lei dispuser. 

Podemos, então, dizer que abuso de poder e a conduta ilegítima do 

administrador, quando atua fora dos objetivos expressa ou implicitamente 

traçados na lei.45 

  
O abuso de poder seria então, no campo do direito administrativo, os atos 

intrusivos ou omissivos por parte do agente público que não observa as formalidades 

exigidas pela lei. Age, reduzindo o interesse do Estado que busca o bem-estar social e uma 

intervenção razoável, para alcançar um interesse próprio. E o agente, ao cometer o abuso 

do poder que lhe é concedido, poderá fazê-lo em duas situações. Na primeira, agirá fora 

dos limites de sua competência, caracterizando-se assim um excesso de poder. Seria aqui 

um vício de competência, pois o agente extrapolou a competência a ele delegada pela lei, 

tornando o seu ato passível de anulação ou mesmo incorrendo em crime de abuso de 

autoridade, na esfera penal. Na segunda situação, age dentro de suas competências, mas 

                                                           
44 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas. 

2012, p. 44 
45 ____________ p. 44 
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desconsiderando o interesse público envolvido, caracterizando-se como um desvio de 

poder ou finalidade. Seria um vício de finalidade, pois os fins atingidos com o ato são 

diversos dos descritos na lei. Portanto, há um elemento subjetivo, que seria a vontade de 

abusar do poder pelo agente. Guilherme de Sousa Nucci apresenta um exemplo sobre o 

elemento subjetivo: 

 

A retenção de alguém em algum lugar, a pretexto de verificar sua 

identidade e saber se é pessoa procurada pela Justiça ou autor de algum 

delito, que esteja em fuga, por exemplo, pode ser crime de abuso de 

autoridade ou configurar o mero exercício do poder de polícia legítimo 

do Estado. Por isso, é fator fundamental a análise do elemento subjetivo 

específico (vontade de abusar do poder). É natural que a polícia possa 

deter pessoas embriagadas, em atitudes escandalosas, bem como pessoas 

com distúrbios mentais ou mesmo vândalos que buscam destruir coisas 

públicas ou privadas, entre outras. Porém, se fizerem com o intuito de 

fazer cessar a situação anômala, pelo tempo necessário ao retorno à 

tranquilidade, estamos diante do correto exercício do poder estatal. 

Exemplo: a retirada, pelo agente policial, de um bêbado de um 

restaurante, à força, por estar perturbando outros clientes, encaminhando-

o à casa ou outro local, até que se acalme, não configura atentado à 

liberdade de locomoção. É lógico que pode haver autuação em flagrante 

por algum delito que tenha cometido, inclusive pela contravenção de 

embriaguez (art.61, Lei 3.688/41), embora, em muitos casos, seja 

suficiente afastar o indivíduo de determinado lugar para acabar com a 

perturbação à ordem pública. Tal conduta é salutar, privilegia o direito 

penal de intervenção mínima e não pode ser considerado abuso de 

autoridade. Por outro lado, buscando um criminoso, procurado pela 

Justiça, pode o agente policial, desconfiado de alguém exigir-lhe os 

documentos pessoais, com o fim de atestar se se trata da pessoa visada. 

Para tanto, algum tempo o indivíduo haverá de ficar detido, no lugar 

onde foi abordado, para a confirmação de sua identidade. Havendo bom 

senso – e ausência de vontade de abusar do poder – cuida-se de ato de 

polícia do Estado. No mais, se for obrigado a permanecer por horas a fio 

em determinado local, apesar de ter-se identificado, a situação de abuso 

pode emergir. A consideração, pois, deste tipo penal depende do caso 

concreto.46 
 

No exemplo de Nucci, a subjetividade do agente poderá culminar no abuso de 

autoridade, que, como citado anteriormente, seria o abuso de poder ocorrendo na esfera 

penal. A Lei 4.898 de 1965, também conhecida como Lei do Abuso de Autoridade, define 

os crimes de abuso de autoridade. Traz em seu texto as formas de apuração das 

responsabilidades administrativa, civil e penal dos agentes públicos, no exercício de suas 

funções, possuindo, portanto, um caráter subsidiário. O objetivo é punir abusos não 

previstos em nosso Código Penal. Em outras palavras, podemos considerar que o abuso de 

autoridade é o abuso de poder analisado sob as normas penais. Utiliza, portanto, os 

conceitos administrativos na tipificação de condutas contrárias à lei na esfera penal e 

                                                           
46 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 5. ed, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010, pag. 43   
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disciplinar. O policial que exerce cargo público está englobado pela lei em questão e caso 

cometa abuso de autoridade estará sujeito a sanções nas esferas administrativa, civil e 

penal. 

 O abuso de autoridade será punido na forma da lei, quando o agente policial 

desrespeitar os direitos e garantias individuais do homem, inerentes à sua liberdade de 

locomoção, inviolabilidade do seu domicílio, sigilo de correspondência, liberdade de 

consciência e crença, livre exercício do culto religioso, liberdade de associação, direitos e 

garantias legais assegurados ao exercício do voto, direito de reunião, incolumidade física 

do indivíduo e direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Configura, 

também o abuso de autoridade, outras situações como ordenar ou executar medida 

privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder, 

submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não 

autorizado em lei, dentre outras. Eis como está exposto nos artigos 3° e 4° da lei do abuso 

de autoridade: 

Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 

a) à liberdade de locomoção; 

b) à inviolabilidade do domicílio; 

c) ao sigilo da correspondência; 

d) à liberdade de consciência e de crença; 

e) ao livre exercício do culto religioso; 

f) à liberdade de associação; 

g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto; 

h) ao direito de reunião; 

i) à incolumidade física do indivíduo; 

j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. 

  

Art. 4º Constitui também abuso de autoridade: 

a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as 

formalidades legais ou com abuso de poder; 

b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a 

constrangimento não autorizado em lei; 

c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou 

detenção de qualquer pessoa; 

d) deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal 

que lhe seja comunicada; 

e) levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, 

permitida em lei; 

f) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas, 

emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha 

apoio em lei, quer quanto à espécie quer quanto ao seu valor; 

g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de 

importância recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou de 

qualquer outra despesa; 

h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, 

quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência 

legal; 
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i) prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de 

segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir 

imediatamente ordem de liberdade.  
i) prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de 

segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir 

imediatamente ordem de liberdade. 

 
Dentre as punições previstas na lei 4898 de 1965 temos que o agente poderá sofrer 

sanção administrativa, de acordo com a gravidade do ato, consistindo em advertência, 

repreensão, suspenção do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta dias, 

com perda de vencimentos e vantagens, destituição de função ou demissão. Além disso, o 

agente poderá sofrer sanção na esfera civil, pagando uma indenização e na esfera penal, 

poderá ser punido com multa, detenção por dez dias a seis meses e perda do cargo e a 

inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até três anos. 

A atividade policial é uma função importante do Estado que deve sempre buscar a 

paz social. A Constituição determina que a segurança pública é dever do Estado e direito 

do cidadão, mas é responsabilidade de todos. Um Estado Democrático de Direito é aquele 

em que as leis são respeitadas, respeitando, por conseguinte, os direitos e garantias 

fundamentais, evitando-se os abusos por parte de quem detém o poder. Os atos da 

administração pública devem buscar o benefício da coletividade e jamais devem ser 

executados pelo agente público, em prol de benefícios pessoais ou de terceiros. Incorrendo 

nessa prática, deverá o agente público ser punido nos rigores da lei. 

O policial age intervindo nos mais variados tipos de conflitos sociais, sendo 

necessário um real entendimento dos seus poderes e limites, pois o objetivo é proteger o 

cidadão, sem ofender os seus direitos. Por isso, ter conhecimento do momento adequado e 

necessário do uso do poder de polícia, sempre dentro da legalidade e proporcionalidade, 

apesar de discricionário, fará com que os objetivos sejam alcançados da melhor e mais 

eficiente maneira possível. Assim, a própria sociedade estará ao lado da polícia, fazendo 

com seus agentes sintam-se mais motivados para o desempenho de suas funções. 

A proporcionalidade usada para avaliar e ponderar direitos fundamentais em 

conflito, como promover a segurança pública em detrimento de uma busca pessoal por 

exemplo, deve seguir os critérios citados anteriormente, adequação, necessidade e 

razoabilidade, conforme a explicação apresentada no capítulo em que se tratou da 

relativização dos direitos fundamentais. 
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Considerações Finais 

 
 

A vida em sociedade exige que determinadas normas de conduta sejam adotadas de 

forma que os indivíduos entendam que o exercício de seus direitos possui limites, pois 

ultrapassá-los resultaria em conflitos de interesses, prejudicando a paz social. Daí porque o 

Estado intervém, visando o interesse público, sobre esses direitos individuais, limitando-

os. Ocorre que esta atuação deve acontecer de acordo com a necessidade apresentada, 

seguindo os trâmites legais, de forma proporcional. 

A limitação imposta ao indivíduo, deve ocorrer com respeito à sua dignidade. 

Assim sendo, fica mais evidente para o cidadão entender a proposta do Estado de garantir 

um convívio social agradável, pois terá consciência da sua participação dento do contexto 

social. E, consequentemente, permitirá ao Estado realizar sempre um trabalho mais 

eficiente e com mais facilidade, inclusive no uso do poder de polícia e, mais 

especificamente, na abordagem policial que é o foco de nossa discussão. 

A abordagem policial é um procedimento importante porque serve como garantia 

de preservação da ordem pública, ou mesmo sua restauração, quando esta ordem é 

quebrada. Esta função realizada por agentes dos órgãos de segurança pública conta com 

uma gama de normas legais e é balizada por princípios democráticos, pois busca como 

qualquer ação estatal promover a democracia de forma plena, que é o objetivo maior em 

um Estado Democrático de Direito.  

Por conta disso, o cidadão não deverá, diante de uma abordagem policial, alegar 

desrespeito aos seus direitos, se esta ação ocorre conforme os ditames legais, buscando 

atender os interesses da coletividade, nem o policial poderá usar do poder que o Estado lhe 

concede para angariar vantagem pessoal, pois apesar de discricionária, sua ação tem 

limites que não permitem desvio de finalidade ou excesso no uso do poder. 

A sociedade almeja uma segurança pública de qualidade, com normas efetivas de 

proteção aos seus cidadãos, com a dimensão proposta por nossa Constituição. Por isso é 

importante um maior investimento público em segurança e nas instituições que prestam 

esse serviço público, considerado de grande relevância. A população por sua vez, deve 

entender que cada indivíduo ganha quando o coletivo é valorizado, com progresso, 

redução de desigualdades e paz social. Ter uma polícia fortalecida, é ter segurança pública 
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de qualidade, com diminuição dos índices de criminalidade, e consequentemente da 

violência que tanto assola o país. 
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