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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem a especificação final de conclusão de graduação, com o 

propósito de estudo, no intento de caracterizar o modelo de emprego da força 

policial especial na utilização dos meios letais e não-letais, na solução final de 

um evento crítico na atividade policial em compatibilidade legal com os 

Princípios Constitucionais de Direito, na atual conformação do Estado. Ocorre 

que o Estado seleciona os futuros agentes públicos capacitando-os, e 

concedendo-lhes o direito legal de poder-dever, para intercederem em legítima 

defesa própria ou de terceiro compatível com os Princípios Constitucionais de 

Direito. Os poderes de polícia concedidos a estes agentes públicos não são 

ilimitados e não podem existir deliberações que depende só da vontade de 

quem resolve devido aos seus desfechos chegarem a ceifar vidas, e para que 

não se transformem em arbitrariedades. Para que os Grupos de Operação 

Policiais Especiais intervenham em uma situação crítica, é necessário que as 

equipes estejam bem preparadas em técnica, física, e psicologicamente, para 

atuarem em ações onde a solução não foi possível pelos primeiros policiais que 

se depararam com o evento crítico em desenvolvimento ou na iminência de 

ocorrê-lo, com o uso da força policial especial comedido, proporcional e 

suficiente sem excesso. Para consumar aos questionamentos propostos, foi 

empregada a pesquisa bibliográfica em livros de doutrinas, artigos científicos e 

sites de doutrinas de polícia e jurídica. No desenvolvimento da investigação 

científica o método de abordagem utilizado na pesquisa em foco, foi o método 

científico dedutivo. 

 

Palavra-chave: Grupos de Operações Policiais Especiais, Compatibilidade, 

Princípios Constitucionais de Direito. 
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ABSTRACT 

 

 

This work has the final specification of completion of graduation, with the 

purpose of study, in an attempt to characterize the type of employment of 

special police force in the use of lethal and nonlethal, the final solution to a 

critical event in police activity in legal compatibility with the Principles of 

Constitutional Law, the current conformation of the State. It turns out that the 

State selects the future public officials training them and giving them the legal 

right to power and duty to intercede in legitimate self-defense or a third party 

consistent with the Principles of Constitutional Law. The police powers granted 

to these public officials are not unlimited and can not be decisions that depend 

only on the willingness of consumers who have because of their outcomes 

come to claim lives, and that do not become arbitrary. For Groups of Operation 

Special Police intervened in a critical situation, it is necessary that the teams 

are well prepared in technical, physical, and psychologically, to act in actions 

where the solution was not possible for the first police officers have been faced 

with the critical event development or about to occur it, with the use of special 

police force measured, proportionate and sufficient without excess. To 

consummate the proposed questions, was used in the literature books of 

doctrine, scientific articles and sites doctrines of police and legal. In the 

development of scientific method of approach used in the research focus was 

the deductive scientific method.  

 

Keywords: Group Police Special Operations, Compatibility, Principles of 

Constitutional Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema proposto tratará de um assunto muito polêmico: os Grupos de 

Operações Policiais Especiais. Tê-los ou não tê-los? Quando e como devem 

agir? Qual o estatuto jurídico de suas ações? 

Abordaremos de forma sucinta, e de fácil compreensão, pois essa é a 

nossa real intenção, fazer com que tanto as autoridades, legislativas e 

executivas dirigentes dos órgãos de segurança pública, bem como o cidadão 

comum, entendam e saiba o que é um Grupo de Operação Policial Especial, e 

sua adequação ao ordenamento jurídico pátrio.  

O sucesso de vários desses grupos no combate ao crime não significa 

que sua missão já esteja suficientemente compreendida, inclusive pelos 

profissionais do Direito. E os infelizes desfechos trágicos, que ocorrem pela 

falta de coordenação e preparo em alguns desses grupos, não significa a sua 

incompatibilidade com a Constituição e com o Estado democrático de direito. 

Ao contrário, como procuraremos demonstrar, é do combate às forças 

antidemocráticas do crime, das ações violentas que colocam em pânico a 

sociedade que espera o cumprimento da lei, que esses grupos fazem seu 

sentido, como a última ratio do império da lei contra o arbítrio.  

A celeuma criada em relação aos grupos de operações especiais nos 

leva a uma análise histórica sobre esses grupos, que compostos por seres 

humanos passíveis de erros, arriscam suas vidas diuturnamente para salvar a 

vida de pessoas que talvez, nunca venha conhecer, mas que, no entanto, 

sentem-se com o dever cumprido no sucesso e com as suas consciências 

certas vezes intranqüilas pelas fatalidades muitas vezes invencíveis.  

Se questionarmos diversas pessoas, com idades e classes culturais 

distintas e perguntarmo-las qual a missão constitucional desses grupos de 

operação especial, certamente as respostas serão as mais diversas. 

Favoráveis e contrárias. E, ultimamente, com o sucesso do filme “Tropa de 

Elite”, tomaram o arbitrário e polêmico Capitão Nascimento (seu personagem 

principal) como modelo de tais grupos. Nada mais enganoso. A concepção de 

tais grupos passa pela coragem extremada, mas jamais se poderia permitir que 
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tal coragem se transformasse (como no famoso filme) em um voluntarismo sem 

limites. Pois não se trata de combater criminoso em si e por si, mas antes de 

fazer prevalecer o Direito sobre a barbárie. E o Direito, na conhecida lição de 

Rudolf Von Ihering, precisa da espada, é verdade, mas precisa também da 

balança, do equilíbrio. E tal equilíbrio deve ser manejado com tanta habilidade 

quanto à espada. Esse deve ser o ideal de tais grupos.  

O emprego dos Grupos de Operações Policiais Especiais nas 

ocorrências policiais de eventos críticos é altamente recomendável. Pois a 

ação dos Grupos Táticos tem atributos específicos ao seu exercício dentre 

outros, a coercibilidade que permite ao agente público utilizar-se da força no 

cumprimento de um ato policial em situação extrema, que deve ser rápida, 

inesperada, precisa, moderada e com altíssimo grau de preparação técnica e 

tática especiais para obter o sucesso em suas missões, reduzindo assim, o 

risco de expor vidas humanas.  

Pois bem, a doutrina nos conceitua e ensina que a solução de cada 

evento crítico de segurança deve ser aceitável, porém essa aceitabilidade tem 

diversas facetas, em virtude de nem sempre a busca por uma solução ideal se 

coadunar com os princípios morais e éticos esboçados numa sociedade plural, 

como a brasileira. E o sucesso de uma operação não deve ser dado por suas 

facetas cinematográficas, nem pela solução da situação em si, mas também 

pelo quanto tal solução representou a legalidade devida. Esperar apoio integral 

da população a tais atos é utopia. Para alguns do povo, a morte do bandido 

seria sempre devida (mesmo quando técnica e moralmente injustificável), para 

outros, essa morte é sempre um erro (ainda que a técnica e o direito a 

justifiquem).   

Os policiais dos Grupos Especiais possuem um dever especialíssimo a 

cumprir, que envolve numa freqüência impensável em outras profissões, o 

dever de usar da força letal (quando cessadas outras possibilidades de 

proteção das vítimas). No entanto, não dispõe do devido apoio legislativo 

específico para desempenhar tal dever. Isso leva o policial especialmente 

treinado para tais situações a se ver na iminência, logo após cumprir 

regularmente sua missão, de responder a um processo-crime, no qual 

demonstrará (com o risco e custo inerente a cada processo) que sua ação 

típica (matar alguém) não foi antijurídica (foi uma “legítima defesa”).  
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Para fugir dessa situação, de igualar a defesa de um policial que segue 

as ordens legais de sua função estatal, a de um particular que, em análoga 

situação (v.g. matar o seqüestrador que está na iminência de matar o 

seqüestrado), alvejasse o mesmo criminoso em alegada legítima defesa de 

terceiros, sustentaremos a oportunidade da teoria conglobante de Zaffaroni, na 

qual não há tipicidade nas ações fomentadas, incentivadas e disciplinadas pelo 

próprio Estado. Portanto, na situação descrita, caberia a ação do particular (se 

regular) seria típica, mas lícita (legítima defesa), mas a do policial seria atípica, 

pois que decorreria de um dever público.    

De certo, nem sempre podemos nos apegar a dogmas criados em 

bases teóricas, pois a prática tem demonstrado, diversas vezes, que a tríplice 

conduta, quando do surgimento da crise, “conter, isolar e negociar”, em certos 

eventos críticos não segue essa seqüência lógica e válida para se preservar 

vidas.   

O tema tem ainda a intenção de sensibilizar as autoridades públicas 

para avaliarem da urgência e necessidade de estabelecer posturas claras e 

uma política nacional a respeito do emprego dessa força policial especial 

dentro da legalidade conforme preconiza a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 
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1 POSSIBILIDADES E LIMITES DA INTERVENÇÃO POLICIAL 

NO ESTADO BRASILEIRO 

 

1.1 PODER DE POLÍCIA 

 

 

1.1.1 Conceito 

 

 

Embora no cotidiano o termo polícia esteja intimamente ligado quase 

que exclusivamente ao fazer dos agentes públicos identificados como 

garantidores da segurança pública contra crimes e contravenções, em sentido 

técnico polícia é um termo genérico, associado a uma determinada espécie de 

poder do Estado, denominado de poder de polícia, cujas características devem 

ser explicitadas, já que as polícias (em sentido estrito de segurança contra a 

violência) são órgãos que devem operar sob as bases de tal poder.    

Antes de adentrarmos ao assunto do poder de polícia, se faz oportuno 

esclarecer a respeito da origem da palavra "polícia", uma atividade inseparável 

da vida organizada, da vida em sociedade. 

Silva (2006, p. 778), define polícia nos seguintes vocábulos: 

 
A palavra polícia correlaciona-se com a segurança. Vem do 
grego polis que significava o ordenamento político do Estado. 
"Aos poucos [...] (lembra Hélio Tornaghi) polícia passa a 
significar a atividade administrativa tendente a assegurar a 
ordem, a paz interna, a harmonia e, mais tarde, o órgão do 
Estado que zela pela segurança dos cidadãos". Acrescenta que 
Polícia, sem qualificativo, "designa hoje em dia o Órgão a que 
se atribui, exclusivamente, a função negativa, a função de 
evitar a alteração da ordem jurídica”. 
 

Prosseguindo no tema, Lazzarini (1999, p. 186), comenta que: 

 
Em sentido estrito, Polícia é vocábulo que designa o conjunto 
de instituições, fundadas pelo Estado, para que, segundo as 
prescrições legais e regulamentares estabelecidas, exerçam 
vigilância para que se mantenham a ordem pública, a 
moralidade, a saúde pública e se assegure o bem-estar 
coletivo, garantindo-se a propriedade e os outros direitos 
individuais. 
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Na continuidade do assunto e obra acima mencionada Lazzarini (1999, 

p. 203) descreve: "polícia é algo em concreto, pois, encerram, em suas 

atribuições, as atividades coercitivas da Administração Pública em relação ao 

grupo social. Na prática é quem as exerce". 

Polícia implica, pois, um conjunto de normas e instituições para reprimir 

ações de desordem na sociedade, para um convívio harmonioso, onde se 

possam assegurar os direitos individuais e coletivos dos cidadãos, através de 

um dos poderes exercidos pelos órgãos da Administração Pública. 

Lazzarini (1999, p. 190) sobre poder de polícia, esclarece que: 

 
Há uma clássica distinção dentro do estudo do Poder de 
Polícia, no que concerne à polícia administrativa e a polícia 
judiciária. Tais modalidades são bem distinguidas por Hely 
Lopes Meirelles, no seu aludido trabalho, p.8, quando salienta 
que "a polícia administrativa é a que incide sobre bens, direitos 
ou atividades ao passo que a polícia judiciária incide sobre as 
pessoas. Assim, o poder de polícia judiciária é privativo dos 
órgãos auxiliares da Justiça (Ministério Público e Polícia em 
geral), enquanto que o poder de polícia administrativa se 
difunde por todos os órgãos administrativos, de todos os 
Poderes e entidades públicas. Exemplificando: quando a 
autoridade apreende uma carta de motorista por infração de 
trânsito, pratica ato de polícia administrativa; quando prende o 
motorista por infração penal, pratica ato de polícia judiciária". 
 

Conforme Meirelles (2007, p. 131), 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". 

O poder de polícia, para o ilustre Desembargador Álvaro Lazzarini 

(1999, p. 203), caracteriza-se que "por sua vez, é uma faculdade da 

Administração Pública e só dela. É algo em potencialidade". 

Ainda conforme a obra citada de Lazzarini (1999, p. 203) sobre poder 

de polícia, comenta que: "A Polícia é a realidade do Poder de Polícia, é a 

concretização material deste, isto é, representa em ato a este. O poder de 

Polícia legitima a ação e a própria existência da Polícia. Ele é quem 

fundamenta o poder da polícia". 

O referido autor em relação ao poder de polícia elucida que: 

 
[...] é um conjunto de atribuições da Administração Pública, 
indelegáveis aos particulares, tendentes ao controle dos 
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direitos e liberdades das pessoas, naturais ou jurídicas, a ser 
inspirado nos ideais do bem comum, e incidente não só sobre 
elas, como também em seus bens e atividades. (Lazzarini, 
1999, p. 203) 
 

Meirelles (2007, p. 131), enfatiza ainda que o poder de polícia: 

 
[...] é o mecanismo de frenagem de que dispõe a 
Administração Pública para conter os abusos do direito 
individual. Por esse mecanismo, que faz parte de toda 
Administração, o Estado detém a atividade dos particulares que 
se revelar contrária, nociva ou inconveniente ao bem-estar 
social, ao desenvolvimento e à segurança nacional. 
 

Podemos observar que o conceito legal de Poder de Polícia está 

descrito no Código Tributário Nacional, Lei nº. 5.172, de 25 de outubro 1966, 

no texto do Art. 78, com redação dada pelo Ato Complementar nº. 31, de 28 de 

dezembro de 1966, onde dispõe de forma ampla e explicativa: 

 
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 tranqüilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. 
 

Ao fazer um exame minucioso do texto legal, compreende-se que o 

próprio traz como fundamentos conceituais o cerceamento do direito e do 

interesse ou liberdade individual, em razão do interesse público. 

Acrescentando ainda o conceito de Mello (2006, p. 780), o poder de 

polícia refere-se: 

 
A atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade 
ajustando-as aos interesses coletivos designa-se "poder de 
polícia". A expressão, tomada neste sentido amplo, abrange 
tantos atos do Legislativo quanto do Executivo. Refere-se, pois, 
ao complexo de medidas do Estado que delineia a esfera 
juridicamente tutelada da liberdade e da propriedade dos 
cidadãos. Por isso, nos Estados, a voz police power reporta-se, 
sobretudo às normas legislativas através das quais o Estado 
regula os direitos privados constitucionalmente atribuídos aos 
cidadãos, em proveito dos interesses coletivos, como bem 
anota Caio Tácito. 
A expressão "poder de polícia" pode ser tomada em sentido 
mais restrito, relacionando-se unicamente com as intervenções, 
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quer gerais ou abstratas, como os regulamentos, quer 
concretas e específicas (tais autorizações, as licenças, as 
injunções), do Poder Executivo destinadas a alcançar o mesmo 
fim de prevenir e obstar ao desenvolvimento de atividades 
particulares contrastantes com os interesses sociais. 

Quanto à comparação entre a razão e o fundamento do poder de 

polícia, Meirelles (2007, p. 133) descreve o seguinte: 

 
A razão do poder de polícia é o interesse social e o seu 
fundamento está na supremacia geral que o Estado exerce em 
seu território sobre todas as pessoas, bens e atividades, 
supremacia que se revela nos mandamentos constitucionais e 
nas normas de ordem pública, que a cada passo opõem 
condicionamentos e restrições aos direitos individuais em favor 
da coletividade, incumbindo ao Poder Público o seu 
policiamento administrativo. 
 

Em relação ao fundamento do poder de polícia, Mello (2006, p. 781) 

traz o seguinte: 

 
O poder expressável através da atividade de polícia 
administrativa é o que resulta de sua qualidade de executora 
das leis administrativas. È a contraface de seu dever de dar 
execução a estas leis. Para cumpri-lo não pode se passar de 
exercer autoridade --- nos termos destas mesmas leis --- 
indistintamente sobre todos os cidadãos que estejam sujeitos 
ao império destas leis. Daí a "supremacia geral" que lhe cabe. 
O poder, pois, que a Administração exerce ao desempenhar 
seus encargos de polícia administrativa repousa nesta, assim 
chamada, "supremacia geral", que no fundo, não é se não a 
própria supremacia das leis em geral concretizadas através de 
atos da Administração. 
 

Analisando-se os conceitos acima mencionados a respeito da razão e 

fundamento do poder de polícia, caracteriza-se pelo princípio da supremacia do 

interesse coletivo sobre o privado, através dele, limitam os direitos individuais 

das pessoas em benefício do interesse coletivo, sujeitando-se a imposições 

provenientes da Administração. 
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1.1.2 Extensão e Limites 

 

 

Em alusão aos limites do poder de polícia, Lazzarini (2003, p. 268) 

descreve que: "[...] de qualquer modo, porém, o poder de polícia não é 

ilimitado, não é carta branca para quem exerce atividade de Administração 

Pública, seja policial encarregado de aplicação da lei ou não". 

Prosseguindo com referência ao assunto de limites do poder de polícia, 

encontra-se amparo legal no Código Tributário Nacional, Lei nº. 5.172, de 

25.10.1966, no art.78, parágrafo único o seguinte:- 

 
[...] 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. 
 

Em relação ao dispositivo mencionado a respeito dos limites do poder 

de polícia Lazzarini (1999, p. 193) comenta que: "[...] abrigam as atividades 

humanas, protegendo-as contra os desmandos dos governantes, barreiras ou 

limites esses que são de três ordens, [...] 'os direitos dos cidadãos; as 

prerrogativas individuais; as liberdades públicas garantidas pelas Constituições 

e as leis'". 

Em continuidade a exposição do assunto acima mencionado o referido 

autor resume que: 

 
[...] tal posicionamento sustentando que, ao certo, as barreiras 
do exercício do poder de Polícia pela Administração Pública 
estão na estrita observância dos direitos humanos, pois, no 
regime democrático, [...] todas as pessoas devem ter 
garantidos seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais, 
culturais e ambientais. Os Estados, pelos seus agentes 
públicos, não podem violar tais direitos humanos nem a 
pretexto do exercício do poder de polícia. (Lazzarini, 2003, p. 
269). 
 

Quanto da relação à extensão do poder de polícia, Meirelles (2007, p. 

134) define que: 

 
[...] é hoje muito ampla, abrangendo desde a proteção à moral 
e os bons costumes a preservação da saúde pública, o controle 
de publicações, a segurança das construções e do transportes 
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até a segurança nacional em particular. 
 

Referindo-se ainda aos limites de poder de polícia, Meirelles (2007, 

p.135) afirma que: "os limites do poder de polícia administrativa são 

demarcados pelo interesse social em conciliação com os direitos fundamentais 

do indivíduo assegurados na Constituição da República (art.5º)". 

Reforçando os comentários do autor supracitado sobre limites do poder 

de polícia, Lazzarini (1999, p 39) relata que: 

 
[...] forçosamente, deve sofrer limitações, como, por exemplo, 
as previstas na Constituição da República e relativas às 
liberdades pessoais, à manifestação do pensamento e à 
divulgação pela imprensa, ao exercício das profissões, ao 
direito de reunião, aos direitos políticos, à liberdade do 
comércio, etc. O Código Civil, igualmente, cuida de limitar o 
exercício dos direitos individuais, quando o condiciona ao seu 
uso normal, proibindo, no seu art. 160, o seu abuso, o abuso 
do direito. 
 

Segundo Mello (2006, p. 777-778), ao descrever sobre os limites do 

poder de polícia, assevera que: 

 
Por vezes, os direitos individuais encontram-se já plena e 
rigorosamente delineados na lei; outras vezes, dentro dos 
limites legais, incumbe à Administração Publica reconhecer, 
averiguar, no caso concreto, a efetiva extensão que possuam 
em face do genérico e impreciso contorno legal que lhes tenha 
sido dado. [...] a Administração não restringe nem limita o 
âmbito de tais direitos. [...] promovendo, por ato próprio, sua 
compatibilização com o bem estar social, no que reconhece, in 
casu, as fronteiras legítimas de suas expressões. [...] em que a 
limitação prevista na lei é absoluta e inderrogável pela 
Administração; mas noutros é relativa, podendo ser removida 
mediante autorização. 
Realmente, por vezes, a efetiva e concreta aplicação da 
limitação, prevista em lei-modeladora da esfera jurídica da 
liberdade e da propriedade --, é remetida à apreciação da 
Administração Pública, que a determina segundo as 
circunstâncias, cabendo-lhe uma avaliação discricionária. Este 
é o campo interessante para o Direito Administrativo. 
 

Prosseguindo nos comentários de limites de poder de polícia Mello 

(2006, p. 778) descreve que: "De todo modo, entretanto descaberia falar em 

limitação a direitos, pois os atos restritivos, legais ou administrativos, nada mais 

significam senão a formulação jurídica do âmbito do Direito". 

Ainda, conforme a obra citada de Mello (2006, p. 778) comenta que: 



 22 

"Portanto, as limitações ao exercício da liberdade e da propriedade 

correspondem à configuração de sua área de manifestação legítima, isto é, da 

esfera jurídica da liberdade e da propriedade tutelada pelo sistema". 

Quanto ao objeto do poder de polícia administrativa Meirelles (2007, p. 

133) comenta que: 

 
[...] é todo bem, direito ou atividade individual que possa afetar 
a coletividade ou pôr em risco a segurança nacional, exigindo, 
por isso mesmo, regulamentação, controle e contenção pelo 
Poder Público. Com esse propósito, a Administração pode 
condicionar o exercício de direitos individuais, pode delimitar a 
execução de atividades, como pode condicionar o uso de bens 
que afetem a coletividade em geral, ou contrariem a ordem 
jurídica estabelecida ou se oponham aos objetivos 
permanentes da Nação Desde que a conduta do indivíduo ou 
tenha repercussões prejudiciais à comunidade ou ao Estado, 
sujeita-se ao poder de polícia preventivo ou repressivo, pois já 
salientamos que ninguém adquire direito contra o interesse 
público. 
 

Ressaltando a citação acima do autor em relação à aplicação ao 

princípio da proporcionalidade contra abusos da administração Mello (2006, p. 

801) descreve que: "[...] é preciso que a Administração se comporte com 

extrema cautela, nunca se servindo de meios mais enérgicos que os 

necessários à obtenção do resultado pretendido pela lei, [...] que haja 

proporcionalidade entre a medida adotada e a finalidade legal a ser atingida”. 

Em referência a finalidade do poder de polícia Meirelles (2007, p. 134) 

enfatiza que: 

 
[...] é a proteção ao interesse público no seu sentido mais 
amplo. Nesse interesse superior da comunidade entram não só 
os valores materiais como, também, o patrimônio moral e 
espiritual do povo, expresso na tradição, nas instituições e nas 
aspirações nacionais da maioria que sustenta o regime político 
adotado e consagrado na Constituição e na ordem jurídica 
vigente Desde que ocorra um interesse público relevante, 
justifica-se o exercício do poder de polícia da Administração 
para contenção de atividades particulares anti-sociais. 
 

Referindo-se a finalidade do poder de polícia Mello (2006, p. 801) 

comenta que: "A utilização de meios coativos por parte da Administração, 

conforme o indicado é uma necessidade imposta em nome da defesa dos 

interesses públicos. [...] Este limite é o atingimento da finalidade legal em vista 

da qual foi instituída a medida de polícia". 
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Ao tratar da competência do poder de polícia Lazzarini (2003, p. 269) 

expõe que: 

 
A própria ação do órgão policial, aliás, está, na atualidade, 
adstrita à sua competência legal, isto é, cada órgão policial tem 
o exercício do poder de polícia limitado à sua esfera de 
competência, porque, no dizer autorizado e sempre lembrado 
de Caio Tácito, "a primeira condição de legalidade é a 
competência do agente. Não há, em direito administrativo, 
competência geral ou universal: a lei preceitua, em relação a 
cada função pública, a forma e o momento do exercício das 
atribuições do cargo. Não é competente quem quer, mas quem 
pode, segundo a norma de direito. A competência é, sempre, 
um elemento vinculado, objetivamente fixado pelo legislador". 
 

Referente ao limites do poder de polícia Rosa (2006, p. 92-93) 

menciona que: 

 
Ainda que dotada de discricionariedade, a atuação 
administrativa jamais pode divorciar-se da lei e dos fins por ela 
propostos. Resulta disso que o exercício do poder de polícia 
encontra seus limites em seu próprio fundamento, qual seja, 
condicionar o exercício de direitos individuais em benefício do 
interesse coletivo. Do poder de polícia não pode decorrer a 
concessão de vantagens pessoais ou a imposição de prejuízos 
dissociados do atendimento do interesse público. 
 

Em relação ao tema acima citado quanto ao limite do poder de polícia 

Rosa (2006, p. 93) comenta ainda que: "[...] por isso, há mister da observância 

da necessidade, proporcionalidade e adequação (eficácia ), que constituem 

limites do poder de polícia". 

Quanto ao comentário supracitado, o entendimento de Lazzarini (2003, 

p. 271) descreve que: "A coexistência da liberdade individual e o poder público 

repousam na conciliação entre a necessidade de respeitar essa liberdade e a 

de assegurar a ordem social". 

 

 

1.1.3 Atributos 

 

 

De acordo com Lazzarini (2003, p. 266) "O poder de polícia tem 

atributos que lhe são específicos, quais sejam: o da discricionariedade, o da 

auto-executoriedade e o da coercibilidade". 
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1.1.3.1 Discricionariedade 

 

 

Conforme entendimento de Meirelles (2007, p. 136) discricionariedade, 

"[...] traduz-se na livre escolha, pela Administração, da oportunidade e 

conveniência de exercer o poder de polícia, bem como de aplicar as sanções e 

empregar os meios conducentes a atingir o fim colimado, que é a proteção de 

algum interesse público". 

De acordo com Lazzarini (2003, p. 266) discricionariedade "é o uso da 

liberdade legal de valoração das atividades policiais, sendo que esse atributo, 

ainda, diz respeito à gradação das sanções administrativas aplicáveis aos 

infratores". 

Nos ensinamentos de Mello (2006, p. 794) tem-se que a 

discricionariedade:  

Costuma-se afirmar que o poder de polícia é atividade 
discricionária. Obviamente, tomada a expressão em seu 
sentido amplo, isto é, abrangendo as leis condicionadoras da 
liberdade e da propriedade em proveito do bem-estar coletivo, 
a assertiva é valida, desde que se considere a ação do 
Legislativo como gozando de tal atributo.Ocorre que se 
pretende caracterizar como discricionário o próprio poder de 
polícia administrativa.A afirmativa deixa, então, de ter 
procedência. 
 

Para o entendimento de Rosa (2006, p. 90) a discricionariedade "a lei 

concede ao administrador a possibilidade de decidir o momento, as 

circunstâncias para o exercício da atividade concede-lhe oportunidade e 

conveniência a seu juízo". 

 

 

1.1.3.2 Auto-executoriedade 

 

 

Acerca da auto-executoriedade do ato de polícia Lazzarini (2003, p. 

267) menciona que: 

 
[...] a Administração Pública tem a faculdade de decidir e 
executar diretamente a sua decisão, como decorrência da 
própria natureza do poder de Polícia. 
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Em outras palavras, a decisão e a execução do que se decidiu 
independe, em princípio, de autorização judicial, salvo, é claro, 
naqueles casos em que a norma constitucional imponha a 
prévia manifestação do Poder Judiciário, pelo juiz competente, 
como retro indicada algumas hipóteses contempladas no art. 
5ºda Constituição da República. 
 

Rosa (2006, p. 90) descreve auto-executoriedade como: "o ato será 

executado diretamente pela Administração, não carecendo de provimento 

judicial para tornar-se apto". 

Já Meirelles (2007, p. 137) relata que, quanto ao atributo auto-

executoriedade: 

 
[...], ou seja, a faculdade de a Administração decidir e executar 
diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem 
intervenção do judiciário, é outro atributo do poder de polícia. 
Com efeito, no uso desse poder, a Administração impõe 
diretamente as medidas ou sanções de polícia administrativa 
necessárias à contenção da atividade anti-social que ela visa a 
obstar. Nem seria possível condicionar os atos de polícia a 
aprovação prévia de qualquer outro órgão ou Poder estranho à 
Administração. 
 

No juízo de Mello (2006, p. 799) a executoriedade das medidas de 

polícia administrativa compreende o seguinte: 

 
[...] frequentemente são autoexecutórias: isto é, pode a 
Administração Pública promover, por si mesma, 
independentemente de remeter-se ao Poder Judiciário, a 
conformação do comportamento do particular às injunções dela 
emanadas, sem necessidade de um prévio juízo de cognição e 
ulterior juízo de execução processado perante as autoridades 
judiciárias. Assim, uma ordem para dissolução de comício ou 
passeata, quando estes sejam perturbadores da tranqüilidade 
pública, será coativamente assegurada pelos órgãos 
administrativos. Estes se dispensam de obter uma declaração 
preliminar do Judiciário, seja para declaração do caráter 
turbulento do comício ou da passeata, seja para determinar sua 
dissolução. 
 

Lazzarini (2003, p. 267) comenta ainda a respeito de auto-

executoriedade o seguinte: "O Poder Judiciário, assim só pode intervir se o 

cidadão, como administrado, entender que foi prejudicado pelo ato de polícia, 

isto é, pelo ato manifestado pelo encarregado de aplicação da lei". 
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1.1.3.3 Coercibilidade  

 

 

Em se tratando do atributo coercibilidade a compreensão de Meirelles 

(2007, p. 138) sua definição é: 

 
[...] a imposição coativa das medidas adotadas pela 
Administração, constitui também atributo do poder de polícia. 
Realmente, todo ato de polícia é imperativo (obrigatório para 
seu destinatário), admitindo até o emprego da força pública 
para seu cumprimento, quando resistido pelo administrado. 
Não há ato de polícia facultativo para o particular, pois todos 
eles admitem a coerção estatal para torná-los efetivos, e essa 
coerção também independe de autorização judicial È a própria 
Administração que determina e faz executar as medidas de 
força que se tornarem necessárias para a execução do ato ou 
aplicação da penalidade administrativa resultante do exercício 
do poder de polícia. 
 

 Corroborando com a citação do autor supracitado Lazzarini (2003, p. 

268), confirma que "no dizer sempre de Hely Lopes Meirelles, é a imposição 

coativa das medidas adotadas pela Administração no exercício do poder de 

polícia. Todo ato de polícia é imperativo, isto é, obrigatório para o seu 

destinatário [...]". 

 Quanto à coercibilidade, Mello (2006, p. 800) descreve que: 

 
É natural que seja no campo do poder de polícia que se 
manifesta de modo freqüente o exercício da coação 
administrativa, pois os interesses coletivos definidos 
freqüentemente não poderiam, para eficaz proteção, depender 
das demoras resultantes do procedimento dos valores sociais 
resguardados através das medidas de polícia, respeitadas, 
evidentemente, entretanto, as garantias individuais do cidadão 
constitucionalmente estabelecidas. 
 

No entendimento de Rosa (2006, p. 90) expõe que a "coercibilidade ao 

particular a decisão administrativa sempre será cogente, obrigatória, admitindo 

o emprego de força para seu cumprimento". 

Em relação ao atributo coercibilidade Meirelles (2007, p. 138) comenta 

ainda que: "[...] do ato de polícia justifica o emprego da força física quando 

houver oposição do infrator, mas não legaliza a violência desnecessária ou 

desproporcional à resistência, [...]". 

Nos ensinamentos de Lazzarini (2003, p. 268) relata que na 
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observação dos atributos "cabem aquelas indagações recomendadas pelo 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha à legalidade, necessidade e 

proporcionalidade da decisão a ser tomada, para o caso concreto, pelo 

encarregado da aplicação da lei". 

 

 

1.1.4 Meios de atuação 

 

 

Conforme o ensinamento de Meirelles (2007, p. 138) o meio de 

atuação ocorre de forma que: 

 
Atuando a polícia administrativa de maneira preferentemente 
preventiva, ela age através de ordens e proibições, mas, e 
sobretudo, por meio de normas limitadoras e sancionadoras da 
conduta daqueles que utilizam bens ou exercem atividades que 
possam afetar a coletividade, estabelecendo as denominadas 
limitações administrativas[...]. Para tanto, o Poder Público edita 
leis e os órgãos executivos expedem regulamentos e 
instruções fixando as condições e requisitos para o uso da 
propriedade e o exercício das atividades que devam ser 
policiadas, e após as verificações necessárias é outorgado o 
respectivo alvará de licença ou autorização, ao qual se segue a 
fiscalização competente. 
 

Os meios de atuação que o Poder Público utiliza para exercitar o poder 

de polícia são os atos normativos de alcance geral e os atos concretos e 

específicos. 

De acordo com Mello (2006, p.793) os atos através do qual manifesta a 

polícia administrativa, são:  

 
A polícia administrativa manifesta-se tanto através de atos 
normativos e de alcance geral quanto de atos concretos e 
específicos. Regulamentos ou portarias - como as que regulam 
o uso de fogos de artifício ou proíbem soltar balões em épocas 
de festas juninas ---, bem como as normas administrativas que 
disciplinem horário e condições de vendas de bebidas 
alcoólicas em certos locais, [...] são atos específicos de polícia 
administrativa praticados em obediência a preceitos legais e 
regulamentares. 
Finalmente, cumpre agregar que a atividade de polícia envolve 
também os atos fiscalizadores, através dos quais a 
Administração Pública previamente acautela eventuais danos 
que poderiam advir da ação dos particulares. Assim, a 
fiscalização de pesos e medidas por meio da qual o Poder 



 28 

Público se assegura de que uns e outros competentemente 
aferidos correspondem efetivamente aos padrões e, [...] que 
decorreria de marcações inexatas. 
[...] a fiscalização das condições de higiene dos 
estabelecimentos e casas de pastos, [...] a fiscalização da caça 
para assegurar que sua realização esteja conformada aos 
preceitos legais, são entre outras numerosíssimas, 
manifestaçãoes fiscalizadoras próprias da polícia 
administrativa. 
 

Segundo Lazzarini (1999, p.103) discrimina que "a atuação do Estado, 

no exercício de seu poder de polícia, se desenvolve em quatro fases: a ordem 

de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de 

polícia". 

Referente à ordem de polícia, Moreira Neto (1996, p.301) define que: 

 
A limitação é o instrumento básico do Poder de Polícia e aqui 
se apresenta como ordem de polícia, que vem a ser um 
preceito legal, conforme reserva constitucional ( art. 5º,II), para 
que se não faça aquilo que pode prejudicar o interesse geral ou 
para que se não deixe de fazer alguma coisa que poderá evitar 
ulterior prejuízo público. 
 

Quanto ao consentimento de polícia, Meirelles (2007, p.139) esclarece 

que: "Alvará é o instrumento da licença ou da autorização para a prática de ato, 

realização de atividade ou exercício de direito dependente de policiamento 

administrativo. É o consentimento formal da Administração [...]". 

No entendimento de Moreira Neto (1996, p.302) o consentimento de 

polícia: 

 
[...] é, em decorrência, o ato administrativo de anuência para 
que seja possível utilizar a propriedade particular ou exercer 
atividade privada, naqueles casos em que o legislador exija um 
controle prévio da compatibilização do uso do bem ou do 
exercício da atividade com o interesse público. [...] Se o ato de 
consentimento é formalmente um alvará, materialmente poderá 
constituir ou uma licença ou uma autorização, e teremos, 
respectivamente, alvará de licença e alvará de autorização. 
 

Em relação à fase de fiscalização de polícia Meirelles (2007, p.139) 

expõe que: "Outro meio de atuação do poder de polícia [...]. Essa fiscalização, 

como é óbvio, restringe-se à verificação da normalidade do uso do bem ou da 

atividade policiada, [...] com as normas legais e regulamentares pertinentes". 

Para Moreira Neto (1996, p.303) a fiscalização de polícia segue a 

seguinte observação:  
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[...] ela se fará tanto para a verificação do cumprimento das 
ordens de polícia quanto para observar se não estão ocorrendo 
abusos nas utilizações de bens e nas atividades privadas que 
receberam consentimentos de polícia. Sua utilidade é dupla: 
primeiramente, realiza a prevenção das infrações pela 
observação do cumprimento, pelos administrados, das ordens 
e dos consentimentos de polícia; em segundo lugar, prepara a 
repressão das infrações pela constatação formal dos atos 
infringentes. 
A fiscalização pode ser deflagrada a ex officio ou provocada 
por quem quer que tenha interesse no cumprimento da ordem 
ou em manter, prorrogar ou remover certo consentimento de 
polícia. 
 

Segundo Moreira Neto (1996, p.303) ao referir-se à sanção de polícia 

registra que: "[...] falhando todo o mecanismo de fiscalização preventiva, e 

verificada a ocorrência de violação das ordens de polícia, desdobra-se na fase 

final, aplicação da sanção de polícia, distinguindo-se, com Otto Mayer, a pena 

de polícia consentimento de polícia". 

Com base nos ensinamentos de Meirelles (2007, p.139) sanções 

policiais compreendem: "O poder de polícia seria inane e ineficiente se não 

fosse coercitivo e não estivesse aparelhado de sanções para os casos de 

desobediência à ordem legal da autoridade competente". 

A sanção de polícia tem por distinção a atuação administrativa auto-

executória com o propósito a repressão da infração praticada em oposição a 

ordem de polícia. 

 

 

1.1.5 Missão constitucional das Polícias 

 

 

Como dever constitucional, o Estado deve garantir a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seus agentes públicos (agentes policiais). Tal dever implica, no mais das 

vezes, o uso da força, a ser exercida dentro das possibilidades e limites legais 

(proporcional/ suficiente, sem excessos) inerente ao trabalho policial. Ao 

manterem a paz pública, as polícias cumprem a missão de proporcionar ao 

cidadão, exercer um rol de direitos e garantias fundamentais elencados no 
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art.5º, e seus 78 incisos exemplificativos, e o § 2º, CRFB/88. Neste sentido, as 

ações policiais se não forem realizadas em conformidade com a legalidade são 

incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. 

Atribuindo a devida relevância às ações desenvolvidas pelos agentes 

policiais, os quais desempenham um dos elementos da ordem pública, o 

legislador constituinte, conforme afirma Lazzarini (1999, p. 57) "procurou 

valorizar o principal aspecto ou elemento da ordem pública, qual seja mesmo já 

focalizada anteriormente, a segurança pública". Fixou limites para cada órgão 

policial, tendo previsão no texto constitucional de competência funcional, com o 

objetivo de garantir aos administrados, às pessoas físicas e jurídicas, a 

execução de serviços públicos pautados nos Princípios Básicos da 

Administração Pública: a legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade e 

eficiência, previstos no art.37, caput, da CRFB/88. 

O legislador na CRFB/88 no Título V, que trata da Defesa do Estado e 

das Instituições Democráticas denominou um capítulo como sendo "Da 

Segurança Pública", designando as seguintes competências dos órgãos 

policiais: 

 
 
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: (EC nº.19/98). 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 
destina-se a: 
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou 
em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de 
suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como 
outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 
ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se 
dispuser em lei; 
 
 
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins,  
o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação 
fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas 
de competência; 
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III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras; 
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária 
da União. 
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado 
e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na 
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado 
e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na 
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 
§ 4º Ás polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as 
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares. 
§ 5º Ás polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 
militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 
execução de atividades de defesa civil. 
§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, 
forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, 
juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos 
órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a 
garantir a eficiência de suas atividades. 
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 
conforme dispuser a lei. 
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos 
órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º 
do art. 39. (BRASIL, 1988). 
 

No artigo citado, observa-se a referência sobre a segurança pública, 

enquanto manutenção da ordem pública interna, bem como a referência à 

competência dos órgãos policiais que possuem como atribuição assegurar a 

preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, - 

exercido pelos órgãos da polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia 

ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros 

militares. 

Diante do exposto torna-se indispensável identificar o que se 

compreende por ordem e segurança pública. 
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1.1.6 Ordem e Segurança Pública 

 

 

Como grande parte dos conceitos jurídicos, os termos segurança e 

ordem pública são de definição difícil e variada. Por esta razão se optará 

predominantemente pela opinião de Álvaro Lazzarini, por ser, dentre os 

doutrinadores do tema, aquele que mais se dedicou ao estudo específico da 

segurança pública.  

Num sentido amplo, a ordem pública, nas palavras de Lazzarini (1999, 

p. 52): 

 
[...] resulta, no dizer de Salvat, de um conjunto de princípios 
ordem superior, políticos, econômicos, morais e algumas vezes 
religiosos, aos quais uma sociedade considera estreitamente 
vinculada à existência e conservação da organização social 
estabelecida. 
  

Prosseguindo, o referido autor, circunstancia melhor o termo afirmando 

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

violência contra as pessoas, os bens ou o próprio Estado". (LAZZARINI, 1999, 

p. 143).  Nesse sentido, poder-se-ia dizer que ordem pública plena é uma 

utopia, havendo, concretamente, apenas a possibilidade de parcial ordem 

pública, situação em que a desordem é a exceção, e a sociedade sente-se 

razoavelmente protegida da violência em geral. 

Vindo a somar com seus ensinamentos, Lazzarini (1999, p.52), cita 

Cretella Junior, quando traz que: 

 
[...] a noção de ordem pública é extremamente vaga e ampla, 
não se tratando apenas da manutenção material da ordem na 
rua, mas também da manutenção de uma certa ordem moral, o 
que é básico em direito administrativo, porque, como sustenta, 
a ordem pública é constituída por mínimo de condições 
essenciais a uma vida social conveniente, formando-lhe o 
fundamento à segurança dos bens e das pessoas, à 
salubridade e à tranqüilidade, revestindo, finalmente, aspectos 
econômicos (luta contra monopólios açambarcamento e a 
carestia), e, ainda estéticos (proteção de lugares e de 
momentos). 
 

De acordo com Lazzarini (1999) distingue como sendo três os 

elementos fundamentais que compõem a ordem pública, que são: segurança 
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pública, tranqüilidade pública e salubridade pública. 

 

1.1.6.1 Segurança Pública 

 

 

Dentro de uma sociedade, para o exercício de uma ampla democracia, 

nas questões de segurança pública, para proteção do direito e respeito a todos 

os cidadãos, devem estar despidas do caráter ideológico e corporativista, 

sendo que deve ocorrer em atenção às normas legais, com ações de polícia 

repressiva ou preventiva do Estado e da sociedade visando à garantia, amparo, 

estabilidade dos direitos individuais e condições sociais dignas, assegurando o 

pleno desempenho da cidadania. A segurança pública constitui a manutenção 

da ordem pública, e torna-se conveniente ressaltar que a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, em seu título II,no capítulo I, que trata 

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, no caput do artigo 5º, o 

seguinte: 

 
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 (grifo do autor) e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
 

Isso coloca a segurança pública no contexto das garantias individuais e 

direitos coletivos. Com efeito, sem que haja segurança, os demais direitos 

fundamentais (da vida ao trabalho digno) ficam evidentemente comprometidos 

e mesmo irrealizáveis.  

No entendimento de Lazzarini (1999, p. 53-54), segurança pública: 

 
[...] é o estado anti-delitual, que resulta da observância dos 
preceitos tutelados pelos códigos penais comuns e pela lei das 
contravenções penais, com ações de polícia regressiva ou 
preventiva típicas, afastando-se, assim, por meio de 
organizações próprias, de todo perigo, ou de todo 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. 
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Por fim, a segurança pública, possui uma extensa abrangência, 

assumindo assim um sentido geral de garantia, de proteção, estabilidade de 

situação ou indivíduos em uma vasta área, dependendo do adjetivo que a 

qualificar, e sendo a segurança pública a manutenção da ordem pública 

interna, ressaltando os elementos fundamentais desta através de ações legais 

exercida pelos agentes públicos do Estado. 

 

1.1.6.2 Tranqüilidade Pública 

 

A tranqüilidade pública, conforme Lazzarini (2003, p. 284-285) "diz 

respeito à segurança e ordem que devem reinar em sociedade, competindo à 

Administração Pública, dentro do poder de polícia, provê-la (CTN, art. 78), 

tendo ela amparo na lei penal (art.65 da Lei das Contravenções Penais)". 

Reportando-se à tranqüilidade pública, Lazzarini (2003, p. 285) certifica 

que: 

 
Tranqüilidade, "do latim tranqüilitas (calma, bonança, 
serenidade), exprime o estado de ânimo tranqüilo, sossegado, 
sem preocupações nem incômodos, que traz às pessoas uma 
serenidade, ou uma paz de espírito. A tranqüilidade, assim, 
revela a quietude, a ordem, o silêncio, a normalidade das 
coisas, que, como se faz lógico, não transmitem nem provocam 
sobressaltos, preocupações ou aborrecimentos, em razões dos 
quais se possa perturbar o sossego alheio. A tranqüilidade, 
sem dúvida alguma, constitui direito inerente a toda pessoa, em 
virtude qual está autorizada a impor que lhe respeitem o bem-
estar,ou a comodidade de seu viver. 
 

Com o conceito acima mencionado referente à tranqüilidade púbica 

com fundamento em Lazzarini (2003), embora a tranqüilidade esteja mais 

associada ao sossego das ruas, ausência de ruídos, repouso das pessoas sem 

aquelas preocupações que possam molestar a paz de espírito das pessoas, e 

que, nos seus momentos de lazer ou não ficam confiantes em um ambiente de 

convívio social tranqüilo, que não gere sensação de desconforto aos cidadãos. 
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1.1.6.3 Salubridade Pública 

 

 

Para expressar a definição de salubridade pública reaveremos aos 

ensinamentos de Lazzarini (2003, p. 285), que: 

 
Salubridade "refere-se ao que é saudável, conforme às 
condições favoráveis à vida," certa que " referindo-se às 
condições sanitárias de ordem pública, ou coletiva, a 
expressão salubridade pública designa também o estado de 
sanidade e de higiene de lugar, em razão do qual se mostram 
propícias as condições de vida de seus habitantes. 
Precisamente por ser pública inscreva-se entre os fatores de 
interesse geral, referindo-se o atributo não só ao Estado, o 
poder 'Público' (com P maiúsculo),como também aos 
destinatários, coletividade, o 'púbico' (com p minúsculo), 
beneficiados com as condições do meio em que vivem.Desse 
modo, a administração tem o maior interesse - porque é um 
poder-dever - em salvaguardar a salubridade pública de um 
lugar em que se localiza um agrupamento humano,combatendo 
sem cessar os fatores negativo que, presentes, possam 
conduzir ao estado que se denominaria,a contrario sensu, 
'insalubridade pública' ''. 
 

A salubridade pública esta conexa aos problemas de higiene e saúde 

pública, as garantias dos direitos fundamentais dos cidadãos, elencados na 

Constituição Federal de que todos têm direito a um meio ambiente saudável. 

Assegurar a ordem pública é evitar que a segurança, a tranqüilidade e a 

salubridade sejam de certa forma perturbada, e com o efeito buscado na 

promoção da ordem pública é a paz social na sociedade. 

 

 

1.1.7 A segurança pública como poder dever das polícias 

 

 

A atividade policial deve ser exercida, então, dentro das possibilidades 

e limites característicos do poder de polícia. No entanto, mais do que nos 

setores de controle da salubridade ou da fiscalização urbanística em geral, o 

agir das policias na atividade de segurança, coloca problemas capitais ao 

exercício de tal poder. Freqüentemente, o agente policial precisa, no exercício 

de seu poder-dever, ponderar sobre o sacrifício de direitos fundamentais na 
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busca de preservar outros direitos de igual ordem. Não há, por exemplo, o 

direito administrativo de pôr fim à vida do tomador de reféns, ainda que seja 

essa, numa dada situação, a única possibilidade vislumbrada de salvar as 

vítimas e restabelecer à ordem pública. Nesse caso, o policial terá que agir 

quase como se fosse uma pessoa comum do povo, desprovida das 

prerrogativas do poder de polícia, terá que demonstrar, tal qual um não agente 

público teria, que agir em legítima defesa de terceiros, submetendo-se a um 

processo judicial semelhante ao do particular.  

É compreensível que não se dê ao agente público policial o direito 

especial de matar, enquanto discricionariedade de urgência, sendo dominante 

na doutrina penal pátria (como será discutida nos capítulos seguintes) a não 

existência no Brasil, em tempos de paz, de um estrito cumprimento do dever 

legal de matar, resolvendo-se tais casos pelo conceito de legítima defesa de 

terceiros. Tal situação gera certas dúvidas sobre a regularidade de 

treinamentos, formação e equipagem de grupos policiais com letalidade 

presumida (atiradores de elite, meios mortais de resolução de conflitos etc.). 

Pode o Estado democrático de direito formar legitimamente grupos 

regulares para serem utilizados em como ultima ratio, como força letal 

presumida? E se pode ou deve, que a segurança jurídica pode oferecer aos 

agentes que legitimamente o exerçam, sem que tenham que se valer apenas 

dos mesmos meios defensivos, contra a imputação de crime, de um particular, 

em idêntica situação? 

Esse é o desafio dos próximos capítulos.    
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2 GRUPOS DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS  

 

 

2.1 SURGIMENTO E A HISTÓRIA DA POLÍCIA 

 

 

A polícia, em sentido estrito, por constituir uma atividade fortemente 

institucionalizada surge de uma necessidade para a sociedade de manter a 

segurança, a paz e a ordem, assegurando o respeito às leis, fazendo o 

necessário para impedir os crimes e delitos, para a busca e perseguição 

desses, variando conforme a cultura e estado de cada sociedade. 

A evolução da polícia se observa pelos registros deixados ao longo da 

história pelas civilizações da antiguidade, e o seu resgate histórico alcança 

uma grande importância, que servirá para um melhor entendimento da 

evolução dos conceitos e fundamentos da doutrina de operações especiais. 

Os povos egípcios e hebreus foram as primeiras civilizações a 

incluírem medidas policiais em suas legislações, tendo-se nesses povos os 

rudimentos legislativos da evolução histórica das polícias (DWITE, 1996: 21).  

O termo “polis”, do qual deriva a palavra “polícia”, apareceu na antiga 

Grécia com a acepção de cidade que se desenvolvia em pontos altos, ao redor 

dos quais eram construídos povoados, que recebiam o nome de cidade baixa. 

Assim, as cidades desenvolvidas e a população de camponeses, a sua volta, 

cultivando a terra, constituíam a sólida cidade-estado, a “polis grega”, com seu 

governo independente. 

Quanto à função da polícia na evolução da história em partes do 

mundo oriental e ocidental, Marcineiro (2005, p.18) explica que: 

 
a) No Egito  
Um dos primeiros faraós do Egito, Menés, cita o mesmo autor, 
promulgou um código em que seus súditos deveriam se 
cadastrar para o senso e, para tanto, deveriam procurar os 
magistrados, que exerceriam funções policiais. 
b) Na Grécia  
Apesar de os gregos terem legado à posterioridade a palavra 
polícia, era a sociedade que menos uso fazia da atividade 
policial, mercê do equilíbrio social e da consciência cívica de 
seus cidadãos. A polícia confundia-se com o conjunto das 
instituições que governavam a cidade. O grego entendia que 
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um Estado bem policiado era aquele em que a lei, de um modo 
em geral, assegurasse a prosperidade e o equilíbrio social. 
c) Em Roma  
Roma, com uma população aproximada de 126.000 pessoas, 
era policiada por 7.000 homens (7coortes vigilum), com 1.000 
policiais cada uma delas. De início, as funções policiais 
confundiam-se com as de judicatura. 
Na civilização romana é que a atividade policial se organiza de 
forma modelar, fazendo eco à necessidade de disciplinar da 
vida social e de garantia da ordem pública e de proteção 
individual e coletiva. Tudo, naturalmente, para que não 
houvesse perturbação do pleno domínio do imperador. 
 

Monet (2002, p. 32-34) descreve quanto à função policial os seguintes 

modelos: 

 
a) Modelo Grego (século V a.C) 
A emergência do Estado, mesmo que embrionário e 
circunscrito ao quadro estreito da cidade antiga, é o elemento 
decisivo que conduz a função policial a se distinguir de outras 
funções sociais, militares ou judiciárias. Com o Estado, 
constrói-se um espaço público organizado em torno de valores 
e de interesses que não se deixam nem aborver pela soma dos 
interesses particulares, nem confundir com o patrimônio dos 
governantes. A leitura dos filósofos e dos dramaturgos do 
mundo helênico mostra a importância da ordem pública na 
cidade. Sófocles escreveu que não há nada pior que a 
anarquia. Aristóteles acrescenta que uma cidade não pode 
funcionar sem governo e não pode existir sem ordem  
b) Modelo Romano (século II a.C) 
[...] É apenas com Augusto, e com o desenvolvimento do 
Estado imperial que suplanta pouco a pouco, sem as abolir, as 
velhas instituições da República romana (comícios, Senado, 
tribunos, questores, edis), que aparece uma verdadeira 
administração policial pública, profissional e especializada. 
Augusto retira do Senado suas responsabilidades 
administrativas tradicionais em relação a Roma e cria o posto 
de “prefeito da cidade”: ao praefectus urbi,cabe manter a 
ordem na rua, tomar as disposições necessárias, intentar 
ações penais contra os contraventores. Um estado-maior o 
assiste, no seio do qual figura o prefeito encarregado de 
comandar os vigiles que patrulham as ruas a serviços da 
polícia noturna e da luta contra os incêndios, e os stationarii, 
que permanecem em posto fixo, numa espécie de 
departamento de polícia de bairro. Daí em diante, os 
responsáveis pela ordem pública e por seus subordinados são 
funcionários nomeados e pagos pela autoridade política 
central, diante da qual eles são responsáveis. Fora da polícia 
propriamente dita, curadores suplantam os edis em matéria de 
trabalhos públicos ( ruas, estradas, monumentos e edifícios 
públicos ), enquanto um prefeito da annona comanda o 
abastecimento de Roma. 
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Conclui-se, assim que o desenvolvimento das cidades gerava a 

necessidade de estabelecer um modelo de organização policial com a 

finalidade de conter a violência e as desordens de todo os tipos. 

 

2.2 HISTÓRIA DA POLÍCIA NO BRASIL 

 

 

Com o descobrimento do Brasil em 1500, a legislação em vigência era 

a idêntica de Portugal, e fundava-se nas Ordenações Afonsinas (1446), as 

Manuelinas (1521) e as Filipinas (1603), sendo esta última que acompanhou o 

desenvolvimento do nosso país em todo período colonial, e tendo o governo da 

época compreendido uma divisão em quatro setores distintos: de 

administração, de polícia, de finanças, e justiça. 

Com a evolução da política social e da economia, houve a necessidade 

da criação de alguns cargos, como o de guarda-mor das minas e o de capitão-

mor das armadas que tinha poderes de castigar e condenar a morte seus 

subordinados (sem direito à defesa) que cometessem delitos, sendo que sua 

sentença era definitiva. 

Em 1530 foi enviada uma expedição-policiamento, aparelhada com a 

mais poderosa armada, comandada por Martim Afonso de Souza, com a 

missão de explorar a costa brasileira; expulsar os franceses; criar centros de 

povoamento e defesa; estender o domínio português, caracterizando assim o 

surgimento das primeiras forças policiais para “organizar as terras descobertas 

e garantir a governabilidade”. (MARTINS, 2008, p. 59). 

No período colonial temos a fase policial dos “donatários” (entre 1534 e 

1549). Os donatários ou capitães, e governadores, estavam investidos de 

poderes de senhores feudais, sendo instituídos pelo ato jurídico chamado de 

doação. A carta de doação era um diploma legal, onde, além da doação 

continha normas que criavam direitos e obrigações.  

Os donatários exerciam poderes quase que absolutos, cobrando 

tributos para si, concedendo terras, nomeando direta e indiretamente os 

encarregados da administração da respectiva capitania, aplicando a justiça aos 

seus moradores, tanto no cível como no crime, gozando de impunidade 

pessoal pelos crimes que por ventura cometessem. Tratava-se de um poder 
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policial e jurisdicional ilimitado. 

Em relação à fase policial dos donatários, Hipólito (2007, p. 21) 

comenta que: “A manutenção da ordem, ou seja, o serviço de policiamento era 

realizado nas terras dos senhores donatários e das ordens religiosas por seus 

funcionários”. 

Referindo-se da época do colonialismo e da violência precedente da 

força policial Sulocki (2007, p. 56) descreve que: 

 
O primeiro passo para uma colonização efetiva do Brasil se 
deu com a organização das doze capitanias hereditárias que 
acabaram de gerar núcleos dispersos, sem qualquer vínculo 
umas das outras. “Seus titulares – os donatários- dispunham 
de poderes quase absolutos. Afinal de contas eles constituíam 
seus domínios, onde exerciam seu governo com jurisdição 
cível e criminal, embora o fizessem por ouvidores de sua 
nomeação e juizes eleitos pelas vilas”. O poder político e 
administrativo estava, assim em mãos privadas e 
completamente dispersos. Dessa forma, a segurança era 
propiciada por grupos de voluntários ou mercenários que, 
armados pelos da terra, só conheciam como lei só limites das 
ordens dos patrões, que tinham poder de vida e de morte em 
seus domínios. 
 

Outra fase da polícia no período colonial a ser mencionado, foi a dos 

Governos-Gerais, ocorrido em 1549 a 1767, sendo que o sistema de capitanias 

(transportado da Ilha dos Açores e da Madeira) falhou no Brasil, em face das 

grandes distâncias e dificuldades de comunicações entre as capitanias e 

Portugal, e juntamente com a falta de dinheiro e trabalhadores, os ataques dos 

franceses e piratas, e a falta de interesses dos donatários em organizar a 

defesa da costa levou a corte portuguesa a instalar em 1549 por Carta Régia 

um Governo-Geral no Brasil com sede na Bahia, para pôr ordem em toda costa 

e evitar as constantes visitas dos piratas e aventureiros, tendo como primeiro 

Governador-Geral, Tomé de Souza, que após o domínio espanhol em 1581 o 

Brasil foi elevado a Vice-Reino, compreendido entre 1640 a 1718, com apenas 

dois vice-reis e doze governadores, só havendo estabilidade a partir de 1720 e 

não tendo mudado em nada, o sistema administrativo. Assim, a colônia foi 

dividida em dois Estados: o do Brasil e do Maranhão, porém o título de vice-rei 

era dado somente ao governador do Brasil, cujos regimentos continham as 

mesmas normas de ação de cada autoridade, e sua organização judiciária, 

estava em conformidade com a coletânea de leis da primeira das Ordenações 
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em Portugal (MARTINS. 2008: 64). 

Em tal organização, os conselhos, órgãos locais, eram constituídos de 

um “alcaide”, com funções administrativas e jurídicas, com juizes que 

deliberavam e julgavam juntos com o alcaide. Já os “almotacés” exerciam a 

função policial.  

Em 1626, surge o cargo de “quadrilheiros”, constituído de vinte homens 

para a manutenção da ordem, desempenhando o policiamento em cidades e 

vilas, e prendendo malfeitores. De acordo com o aparecimento do modelo 

policial dos quadrilheiros, Sulocki (2007, p. 60) explica que: 

 
Assim é que, enquanto na maioria dos núcleos do território 
colonial as relações econômicas e sociais só existiam na esfera 
privada, no Rio de Janeiro a partir de 1603, o governo da 
cidade passou a reger-se pelas Ordenações Filipinas. Tal fato 
possibilitou a instituição, em 1626, dos Quadrilheiros, podendo-
se dizer que surge então um esboço de organização policial na 
cidade do Rio de Janeiro, com atribuições conferidas pelas 
Ordenações Filipinas. Além destes, atuavam ainda os 
Capitães-Mores de Estradas e Assaltos, também conhecidos 
por Capitães do Mato, e acima destes dois, haviam os Alcaides 
nomeados por Carta Régia. A Quadrilheiros e Alcaides 
ajudavam os pedestres. Todas essas “Polícias” estariam no 
âmbito de um policiamento civil, existindo ao seu lado um 
aparato com organizações paramilitares e militares também 
atuando na prevenção e repressão. 
 

Em relação ao surgimento de um núcleo de polícia uniformizada militar 

no Brasil, Marceneiro (2005, p. 20) esclarece que: “Quando aqui chegou, D. 

João VI (1808) trouxe consigo a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, 

considerado como sendo o embrião da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro iniciando a história da Segurança Pública no País”. 

Com efeito, a instalação da corte portuguesa no Brasil, exigia uma 

extensa série de iniciativas a serem realizadas, e necessárias para criarem as 

devidas condições de caráter político e administrativo para sede da monarquia. 

Dentre as primeiras medidas tomadas pelo monarca, Barreto Filho e 

Lima (1939, p. 159) descrevem que: 

 
Um dos primeiros cuidados de D.João foi o de organizar o 
serviço policial da cidade, moldando-o pelo que existia em 
Lisbôa, e criou, por alvará de 5 de abril de 1808, a Intendência 
Geral da Polícia da Côrte e do Estado do Brasil, e, logo depois, 
também criou o cargo de Intendente Geral da Polícia, por 
alvará de 10 de maio do mesmo ano. 
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Com a chegada da Família Real destaca-se a criação de uma primeira 

instituição policial no Brasil, a Intendência geral da Polícia do Brasil, 

comandada pelo primeiro Intendente-geral Paulo Fernandes Viana no período 

de 1808 a1821 assumindo uma função de agente civilizador e mantenedor da 

ordem social. 

Segundo a existência da Intendência Geral da Polícia do Brasil Sulocki 

(2007, p.63) descreve que: 

 
[...] seguia os moldes de seu original português, este por sua 
vez, inspirado na figura do Lieutenant Général de Police da 
França, tendo o seu encargo diversas funções como a de 
administrador da cidade e de juiz. Na realidade, só podemos 
falar de instituição policial, nos moldes da que conhecemos 
hoje, a partir desta época. A Intendência Geral de Polícia 
“centralizou todas as atribuições policiais que, até a vinda do 
Príncipe Regente, competiam a várias autoridades: o Ouvidor 
Geral, os alcaides mores de estradas e assaltos. (...). 
Paralelamente à esfera da Intendência Geral de Polícia que 
pode ser comparada à de uma “policia civil” burocrática-, surge 
no âmbito militar, uma organização regular, uniformizada, 
estruturada com base na hierarquia e disciplina. Era a Divisão 
Militar da Guarda Real de Polícia, criada em 13 de maio de 
1808, e de onde se originou a Polícia Militar dos Estados, como 
hoje conhecemos. 
 

Quanto ao surgimento dessa primeira instituição policial brasileira, a 

Intendência Geral de Polícia, Holloway (1997, p.46) explica que: 

 
A nova instituição baseava-se no modelo francês introduzido 
em Portugal em 1760. Era responsável pelas obras públicas e 
por garantir o abastecimento da cidade, além da segurança 
pessoal e coletiva, o que incluía a ordem pública, a vigilância 
da população, a investigação dos crimes e captura dos 
criminosos. 
 

Em 16 de dezembro de 1815, o Brasil daria um passo no caminho para 

sua independência, ao ser elevado a qualidade de Reino. Por uma imposição 

de ordem política, D. João consultando seu Conselho de Estado, decidiu por 

decreto assinar a ascensão da Colônia a Reino Unido. Em setembro de 1822 

D. Pedro proclama a Independência do Brasil separando-o de Portugal, 

posteriormente à proclamação da Independência, a segurança pública ficou 

comprometida.  

Neste sentido, Marcineiro (2005, p. 20) esclarece que: 
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Na época da declaração da Independência, em 1822, a 
segurança da população se confundiu com a própria segurança 
do país. 
Não se tinha nessa época a noção que temos hoje a respeito 
de segurança pública, tampouco organizações que se 
dedicassem exclusivamente a este mister. A própria legislação 
era omissa quanto a esse assunto. A Constituição do Império, 
de 1824, por exemplo, nada referenciava a respeito de 
segurança pública.  
A primeira lei que trata do assunto foi a Lei Imperial de 1° de 
Outubro de 1828, que dispunha em seu Art. 66: 
Das Câmaras Municipais  
TITULO III 
Posturas Policiais  
Art. 66- Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito à polícia, 
(...) pelo que tomarão deliberações, (...)”. 
Como se pode observar, a lei delega às Câmaras Municipais o 
exercício do poder de polícia. 
 

Já no império, D. Pedro I em 1823 criou um Conselho de Estado, com 

10 membros, confiando-os de redigir o projeto da Constituição. Em dezembro 

de 1823 o projeto foi impresso e encaminhado às Câmaras municipais de toda 

a nação para manifestação. A Constituição de 1824 não obteve anuência de 

uma Assembléia constituinte, mas analisada por legítimos representante do 

povo, e antes de ser outorgada, foi apreciada pelas Câmaras para que 

opinassem, sendo que em março de 1824 D. Pedro outorgou a primeira 

Constituição do Brasil vigorando até a Proclamação da República em 1889. 

Sulocki (2007, p. 71) faz um esclarecimento da polícia no primeiro 

reinado após a outorgação da Constituição de 1824, que: 

 
No que tange especificamente à Segurança Pública, a Carta de 
1824 é omissa; no entanto, ela traz em seu artigo 102, inciso 
XV, a seguinte norma: 
Artigo 102 – O Imperador é o Chefe do Poder Executivo e o 
exercita pelos seus Ministros de Estado. 
São suas principais atribuições: 
XV – Promover a tudo que for concernente à segurança 
interna, e externa do Estado, na forma da Constituição. 
 

Com a abdicação de D. Pedro I, em abril de 1831, ficou em seu lugar o 

filho Pedro Alcântara com 5 anos de idade, para que o Poder Executivo não 

permanecesse sem chefe, os deputados e senadores reuniram-se e decidiram 

nomear uma Regência Trina, interinamente sendo esta aprovando a nomeação 

de José Bonifácio para tutor de D. Pedro II, após o retorno das férias da 
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Assembléia Geral foi eleita a Regência Trina Permanente que não conseguiu 

restaurar a ordem no reinado, prosseguindo os desentendimentos políticos 

provocados pelos partidos o Moderador apoiador do governo, o Restaurador o 

Caramuru que solicitava a volta de D. Pedro I, e o Exaltado que provocavam as 

desavenças, discórdias e os motins. 

Para colocar término nos desalinhos e extinguir os focos da rebelião, a 

Regência permanente nomeou em julho de 1831 o Padre Diogo Antonio Feijó 

como Ministro da Justiça, tomou algumas atitudes, dentre elas dissolverem 

alguns corpos das forças armadas a Guarda Real de Polícia extinta por 

insubordinação, e ao mesmo tempo criou por decreto as Guardas Nacional e 

Municipal. 

Em ratificação ao parágrafo supracitado, Marcineiro (2005, p. 21) 

descreve que: 

 
Em 1831, durante a regência do Padre Diogo Antonio Feijó, os 
governos provinciais são conclamados a extinguir todos os 
corpos policiais então existentes, criando, para substituí-los, 
um único corpo de guardas municipais voluntários por 
província. São criados então os Corpos de Guardas Municipais 
Voluntários, por meio de Lei Regencial. Estes Corpos de 
Guardas se constituíram no embrião das Polícias Militares em 
quase todos os Estados da Federação.  
 

Quanto a organizações policiais no Período Regencial Sulocki (2007, 

p.74) elucida que: 

 
Na esteira da construção do Estado Nacional com base no 
discurso da manutenção da ordem, esta sob a ameaça de 
“anarquistas” e “desordeiros”, cria-se a Guarda Nacional. [...] A 
Guarda Nacional foi , sobretudo uma instituição de cunho 
político, criada em 18 de agosto de 1831, desapareceu em 
1922, após ter sido absorvida pelo Exército brasileiro, como 
força de 2ª Linha. A Guarda Nacional constitui-se numa milícia 
de Cidadãos Ativos, ou seja, de proprietários, que também era 
os únicos que podiam votar, e tinham como atribuição prevenir 
ou reprimir os crimes públicos.Na verdade, a Guarda Nacional 
vinha para preservar a ordem vigente contra as ameaças 
republicanas e abolicionistas que com abdicação de D. Pedro I, 
em abril, tinham se tornado mais fortes. 
 

Nos avanços republicanos do século XX, as polícias dividiram-se e se 

especializaram. Formando dois grandes blocos: a polícia preventiva, ostensiva, 

com missão precípua de atuar na preservação da ordem pública e a polícia 
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judiciária, com a missão principal de conduzir investigações e tudo o mais que 

for requerido para auxiliar o exercício da aplicação da lei penal por parte do 

Poder Judiciário. 

No entanto, nos períodos de exceção, de quebra da ordem da 

democracia, sobretudo após o golpe de 1964, as polícias tornaram-se 

fortemente ideologizadas, servindo ao sistema repressivo, quebrando grande 

parte de sua legitimidade junto à população.  

Isso fez com que, com a redemocratização, houvesse um crescente 

desprestígio da polícia enquanto carreira e função. Isso não só no Brasil, mas 

também nos demais países latino-americanos e os policiais passaram a sofrer 

dos mesmos estereótipos comumente associados aos criminosos (BATISTA E 

ZAFFARONI, 2003:56).  

Hoje, as polícias encontram-se no duplo desafio de combaterem o 

crime e sua própria falta de prestígio social. Tentativas de reaproximação com 

a população, nas chamadas polícias comunitárias, nas polícias que procuram 

trocar a ênfase no enfrentamento puro e simples ao crime pela parceria com a 

comunidade para que, em parcerias cidadãs, formem redes sociais de fomento 

da paz da ordem. 

Paralelamente a isso, novas formas de realizar velhos crimes, contra 

as pessoas e o patrimônio, a facilidade na obtenção ilícita de armas restritas às 

operações militares excepcionais (granadas, metralhadoras, pistolas e fuzil de 

grosso calibre), o aparelhamento sem precedentes das organizações 

criminosas (patrocinada, sobretudo, pelo dinheiro do narcotráfico) e a ousadia 

crescente de pessoas em desespero, que fazem da tomada de reféns (em 

casas, coletivos e repartições públicas) passa a exigir grupos de policias 

voltados a tais excepcionalidades. 

Seguindo, então, uma tendência mundial, em diferentes localidades da 

federação, e nas próprias polícias federais, começam a surgir grupos especiais 

de polícia, uma espécie de polícia de última ratio, a polícia especializada em 

excepcionalidades de alto-risco à segurança pública.  
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2.3 CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS ESPECIAIS DE POLÍCIA 

 

 

Hoje é comum ouvirmos siglas como BOPE (Batalhão de operações 

especiais), e “tropas de elite” em geral, associadas às diversas polícias federais 

e estaduais. Não há um conceito claro do que sejam tais unidades, variando 

grandemente conforme a força policial a qual estão especificamente ligadas 

(militar, civil, federal, federal rodoviária), especialidade (“antisequestros”, “de 

choque”, de “gerenciamento de crises”, “grupos de assalto tático” etc.). 

Popularmente, são associadas ao emprego de maior força, distinções alusivas 

à morte (caveiras e outros símbolos de conformidade duvidosa ao Estado de 

direito), atiradores de elite, e uniformes ao estilo do paradigma mundial na área 

(a swat norte-americana), e capacidade de prontidão apurada.  

Modernamente, os grupos especiais de polícia associados a ações de 

alta letalidade surgiram nos EUA, no final dos anos de 1960, como reflexo da 

crítica popular ao suposto despreparo das polícias até então constituídas em 

lidar com criminosos históricos, como Charles Whitmann, que em 1966, do auto 

de uma torre da Universidade do Texas, em Austin, produziu 14 mortes e 36 

feridos, atirando na comunidade universitária, sem nenhum motivo claro.  

O governo reagiu criando polícias especiais dentro das polícias 

“comuns”. Essas polícias especiais tomavam por base de organização grupos 

de intervenção militar que já possuíam evidente prestígio público, como os 

Fuzileiros Navais e os Rangers. Dessa gênese surgiu a primeira crítica: é 

prudente basear polícias, atividade para a manutenção da ordem entre 

cidadãos, no modelo militar, fundamentado na necessidade de destruição de 

inimigos externos do Estado?  

A idéia de juntar pessoas com habilidades físicas e psíquicas especiais 

(resistentes ao stress, eficazes no uso de armas e coragem apurada) 

associadas à disponibilização de armas semelhantes às utilizadas pelos grupos 

especiais de um exército em guerra declarada, renovou a idéia de tranqüilidade 

na população americana e a dúvida dos especialistas quanto à falta de clareza 

do dano que poderiam causar aos direitos humanos (DWITE e BRANTON, 

1996, p. 55). 

Segundo alguns autores (DWITE e BRATON, 1996), pode-se apontar 
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como características distintivas dos grupos especiais de polícia: 

 

a) Ser tido como grupo especializado em situações que 
envolvem riscos acima do normal, mesmo para as já arriscadas 
operações de polícia; 
b) Ser tido como grupos a serem utilizados em situações em 
que a ordem pública está ameaçada abertamente por 
marginais que enfrentam a polícia, causando distúrbios e abalo 
generalizado da confiança pública quanto à capacidade do 
poder do Estado em manter a ordem; 
c) Ser tido como um grupo prioritário em situações em que a 
polícia está em clara desvantagem, como na tomada de reféns 
e na tomada de lugares públicos para fins evidentemente 
criminosos (e não de desobediência civil); 
d) Ser mantido como grupo em constante treinamento nas 
habilidades de intervenção e negociação em situações de risco 
extremo; 
e) Dispor de pessoas especialmente especializadas em 
disparos letais de precisão; 
f) Dispor de um espírito de corpo, capaz de fazer seus 
membros sentirem-se parte de uma missão que mistura desejo 
individual de heroísmo com submissão e exaltação do coletivo 
operacional.  
 

Tudo isso faz com que tais grupos sejam formados para exigir de seus 

membros coragem e intervenção de força só aceitáveis tradicionalmente, em 

operações de guerra. O problema é que em situações de guerra, os membros 

de um exército regem-se por normas mais permissivas quanto ao resultado do 

dano que causarem, pois, em última análise, não utilizam a força contra um 

cidadão, mas contra um inimigo externo do Estado.  

Os policiais dos grupos especiais vivem, então, um dilema: copiam o 

modelo militar para operações contra delinqüentes, mas precisam operá-los 

dentro das normas sociais do Estado democrático de direito, levando a 

situações limítrofes, que tem levado às autoridades ou a passar por alto nos 

abusos cometidos por esses grupos ou, em sentido inverso, a 

responsabilização criminal dos seus agentes por realizarem um serviço 

conforme orientação e treinamento patrocinado pelo próprio Estado.  

Em outras palavras, as polícias especiais recebem treinamento 

específico para executarem ações que vão além do poder de polícia 

ordinariamente considerado. Por exemplo, quando, utilizando regularmente seu 

poder de polícia, a Vigilância Sanitária interdita um bar (tarefa para a qual 

recebeu treinamento), não haverá uma apreciação judiciária da legalidade de 
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tal ato, salvo se algum potencial ofendido alegar seu caráter abusivo ou ilegal. 

O acerto da mediada é presumido. Já quando o atirador de elite faz um disparo 

fatal, devidamente autorizado pelo seu comandante, e, ainda que dentro da 

técnica e recomendações internacionais que legitimam o acerto de tal escolha, 

ele será ordinariamente submetido a um processo-crime, no qual deverá, assim 

como qualquer particular que fizesse tal disparo em seu lugar, prová-lo (às 

suas expensas) tê-lo feito em legítima defesa própria ou de terceiros. 

Apesar de existir, assim, um dever legal de agir em certas ações letais 

e a divulgação de uma técnica financiada publicamente (nas academias 

policiais) que, em situações específicas (mas recorrentes no cotidiano dos 

grupos especiais de polícia) recomenda nada menos do que a morte do 

criminoso, não há o reconhecimento da atipicidade de tal medida em tal 

situação, devendo-se resolvê-la pela alegação de não antijuridicidade da 

medida (de legítima defesa), de acordo com a teoria tradicional do crime.  

Isso faz com que o policial nessas situações tenha o dever que, 

paradoxalmente, de provar que o ato que fez dentro da técnica e oportunidade 

ensinadas na academia de polícia, não é criminoso.  

Haveria outra possibilidade de enquadramento de tal questão? É o que 

veremos no próximo capítulo. 
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3 POSSIBILIDADE DE JUSTIFICAÇÃO DAS AÇÕES EXTREMAS 

REALIZADAS PELOS GRUPOS DE OPERAÇÕES POLICIAIS 

ESPECIAIS 

 

 

Como assinalamos nos capítulos anteriores, os Grupos de Operações 

Policiais Especiais exercem relevante papel ao longo do mundo, não sendo sua 

existência condenada como incompatível com o Estado de direito. 

No entanto, ações que comumente levam ao emprego da força letal 

precisa de estrita regulamentação específica, que indique cautelas a serem 

seguidas e que, em última análise, atestem acerca da legalidade ou 

ilegalidade, excesso ou moderação da ação intentada. 

O policial de operações especiais, de modo geral, fica sujeito, após um 

evento letal à análise penal de sua conduta. Como ocorre, ou deveria ocorrer 

essa análise, é o que trataremos neste capítulo. 

 

 

3.1 O CONCEITO DE CRIME 

 

 

Antes de adentrarmos no conceito da teoria do crime como base do 

Direito Penal, torna-se importante observarmos as divergências doutrinarias 

dos principais doutrinadores diante da composição dos elementos que melhor 

define o crime e suas teorias.  

Para esclarecimentos, apresentaremos três correntes nas quais os 

doutrinadores expõem seus conceitos. 

Na concepção tetrapartida defendida pelos doutrinadores, Basileu 

Garcia, Bento Faria, Nelson Hungria, Magalhães Noronha e Aníbal Bruno, 

dentre outros o qual predominou no Brasil até a década de70, asseveravam 

que a composição dos elementos do crime é o Fato Típico, Antijuridicidade, 

Culpabilidade e Punibilidade. 

Após o aparecimento da corrente tetrapartida, surgem mais duas 

correntes: a tripartida e a bipartida, ocorrendo assim uma acirrada divergência, 
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quanto ao conceito de infração penal. 

Na concepção tripartida corrente majoritária da teoria finalista da ação, 

idealizada por Hans Welzel em 1930, assegura que a Conduta encaminha-se a 

um fim, e que não havia vontade sem finalidade. O dolo e a culpa deslocaram 

para a tipicidade. A composição dos elementos nesta teoria do crime é o Fato 

Típico, a Antijuridicidade e a Culpabilidade, defendida pelos doutrinadores 

Hans Welzel, César Roberto Bitencourt, Francisco de Assis Toledo, Luiz Regis 

Prado e Rogério Greco. 

A teoria Naturalista ou Causal concebida por Franz von Liszt e Ernest 

von Beling por volta de 1906 teoria que dominou durante o século XIX 

influenciada pelo forte positivismo jurídico. 

Na concepção bipartida a composição dos elementos do crime é o Fato 

Típico e Ilícito (ou antijurídico), sendo para estes a culpabilidade um 

pressuposto da pena, e não fazem parte do conceito analítico de crime, teoria 

defendida pelos doutrinadores Damásio de Jesus, Fernando Capez, Celso 

Delmanto, Julio Fabbrini Mirabete e Reni Ariel Dotti. 

Quanto ao conceito de crime Prado (2007, p.352) considera que: 

 
O Direito Penal é, por excelência, um Direito tipológico. O tipo é 
a descrição abstrata de um fato real que a lei proíbe (tipo 
incriminador). 
Desse modo, o tipo legal vem a ser o modelo, o esquema 
conceitual da ação ou da omissão vedada, dolosa ou culposa. 
É expressão concreta dos específicos bens jurídicos 
amparados pela lei penal. 
O tipo como tipo de injusto compreende os elementos que 
fundamentam a ilicitude. Tipo de injusto é a ação ou omissão 
típica e ilícita. 
De seu turno, a tipicidade é a subsunção ou adequação do fato 
ao modelo previsto no tipo legal. É um predicado, um atributo 
da ação, que se considera típica (juízo de tipicidade positivo) 
ou atípica (juízo de tipicidade negativo). Daí ser a ação típica 
um substantivo, isto é, a ação já qualificada ou predicada como 
típica (subsumida ao tipo legal). A tipicidade é a base do injusto 
penal. 
Com lastro no princípio da reserva legal (art. 5º. XXXIX, da CF, 
art. 1º do CP), o tipo legal de delito engendra uma série de 
funções: a) função seletiva – indica os comportamentos que 
são protegidos pela norma penal, que interessam ao Direito 
Penal; b) função de garantia e de determinação – diz respeito 
ao cumprimento do princípio da legalidade dos delitos e das 
penas, formal e materialmente, inclusive quanto ao requisito da 
taxatividade (lex scripta, lex praevia e lex certa , lex stricta); c) 
fundamento da ilicitude (ilicitude tipificada – uma ação atípica é 
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lícita); d) função indiciária da ilicitude – é a tipicidade a ratio 
cognoscendi da ilicitude; e) criação do mandamento proibitivo – 
a matéria proibida ou determinada; f) delimitação do inter 
criminis – assinala o início e o fim do processo executivo do 
crime. 
 

 

Com a ocorrência da reforma do Código Penal em 11 de julho de 1984 

pela Lei Ordinária nº. 7.209, alterando a Parte Geral dos (artigos 1º a 120), o 

qual se passou adotar a teoria finalista da ação, não podendo dissociar a ação 

da vontade do agente, por que a conduta é o comportamento humano, 

voluntário e consciente no aspecto doloso ou culposo. 

Na concepção de Capez (2006, p.112) o conceito de crime 

compreende: “crime pode ser conceituado sob aspectos material e formal ou 

analítico”. 

No do aspecto material o autor coloca que é o que procura fixar de 

forma primordial o conceito, decidindo se determinado fato possa ser criminoso 

ou não, e conceituando o crime como “todo o fato humano que, propositada ou 

descuidadamente, lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados 

fundamentais para a existência da coletividade e da paz social”. (CAPEZ, 2006, 

p 112). 

No aspecto formal segundo o referido autor, o conceito de crime 

enquadra-se na conduta ao tipo legal, julgando infração penal o que for descrito 

pelo legislador, não considerando o seu teor. 

Prosseguindo nas conceituações de Capez (2006, p.112) define o 

último dos aspectos da sua teoria de crime, o aspecto analítico como: 

 
[...] aquele que busca, sob um prisma jurídico, estabelecer os 
elementos estruturais do crime. A finalidade deste enfoque é 
propiciar a correta e mais justa decisão sobre a infração penal 
e seu autor, fazendo com que o julgador ou intérprete 
desenvolva o seu raciocínio em etapas. Sob esse ângulo, crime 
é todo o fato típico e ilícito. Dessa maneira, em primeiro lugar 
deve ser observada a tipicidade da conduta. Em caso positivo, 
e só neste caso, verifica-se se a mesma é ilícita ou não. Sendo 
o fato típico e ilícito, já surge a infração penal. A partir daí, é só 
verificar se o autor foi ou não culpado pela sua prática, isto é se 
deve ou não sofrer um juízo de reprovação pelo crime que 
cometeu. Para a existência da infração penal, portando, é 
preciso que o fato seja típico e ilícito.  
Concepção bipartida: a culpabilidade não integra o conceito 
de crime. 
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Na concepção bipartida, o autor entende que o conceito de crime esta 

formulado pelo fato típico e antijurídico, pois nesta concepção a culpabilidade 

desprende de abarcar o dolo, por dedução de ser requisito do crime, passando 

a ser pressuposto da aplicação da pena, portanto não integra o conceito de 

crime. 

 

 

3.1.1 Tipicidade 

 

Compõem-se como um dos elementos do fato típico, é o 

enquadramento da conduta praticada pelo agente na lei penal em abstrato, e 

torna-se indispensável para concretização a presença de todos os elementos 

que compõe da descrição legal-penal de uma infração.  

Segundo Prado (2007, p.353) define a tipicidade e ilicitude da seguinte 

maneira: “são elementos axiologicamente diferentes e compõem a estrutura 

lógico-analítica do delito. Isso significa que o delito, em sede metodológica, 

decompõe-se em certos níveis de valoração: ação ou omissão, tipicidade, 

ilicitude e culpabilidade”. 

Conforme o autor acima, as relações estão sujeitas à direção 

dogmática assumida, e referente à matéria existem quatro teorias relevantes: 

Teoria do tipo independente ou avalorado, Teoria indiciária, Teoria da 

identidade, Teoria dos elementos negativos do tipo. (Prado, 2007). 

Prado (2007, p.354) na Teoria dos elementos negativos do tipo 

menciona que em 1935, von Weber discutia a respeito das causas justificantes 

como circunstancias negativas do tipo, aceitando contribuição de Mezger 

,Arthur Kaufmann e Engisch, com os seguinte esclarecimentos: 

 
A tipicidade e a ilicitude encontram-se superpostas, de modo 
que, verificada a primeira, verifica-se a segunda. Para essa 
doutrina, o tipo dá lugar sempre à ilicitude, visto que só existe 
tipo penal completo (tipo total de injusto) quando não se 
encontrarem presentes quaisquer causas de justificação 
(ausência de causa de justificação), caso contrário ocorre 
atipicidade. Há, dessa maneira, uma identidade total entre tipo 
e ilicitude. As causas excludentes da ilicitude negam de uma só 
vez a antijuridicidade e o tipo (ex.: a ação típica não é furtar, 
mas fazê-lo sem o amparo de uma justificante). 
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As causas de justificação integram o tipo de injusto, como 
elementos negativos – excludentes da tipicidade e logo da 
ilicitude, em razão de se identificarem tipicidade e ilicitude. De 
acordo com essa doutrina, na uniformidade do jurídico-
penalmente irrelevante desaparecem as particularidades e 
diferença valorativas existentes entre o permitido (morte de um 
homem em legítima defesa) e o carente de relevância (morte 
de uma mosca). Há, portanto, uma fusão – errônea – entre 
tipicidade e ilicitude. 
 

De acordo com o autor, a exposição da doutrina põe fim à 

indispensável independência do conceito da ilicitude, não sendo este fato 

aceito, portanto o tipo e a ilicitude têm correlação a níveis axiológicos 

diferentes, e o delito assumir o tipo de injusto e culpabilidade. Expõem ainda 

que na teoria comentada, o erro acerca dos pressupostos de uma causa de 

justificação estabelece um erro sobre os elementos negativos do tipo, excluindo 

o dolo. (PRADO, 2007). 

Prosseguindo nos esclarecimentos Prado (2007, p.354) descreve sobre 

a causa de justificação o seguinte: 

 
A toda evidência, não se compartilha de tal concepção. Como 
bem se sustenta, “a disposição permissiva (causa de 
justificação) supõe necessariamente a própria realização do 
tipo proibitivo e está nela inserida. A concorrência de uma 
causa de justificação (por exemplo, a legítima defesa) não 
afeta, nem elimina a tipicidade da conduta, mas elimina a 
antijuridicidade da realização típica”. 
E, ainda a não existência de uma causa de justificação deve 
ser um pressuposto do tipo e, ao contrário, sua existência deve 
excluí-lo. Nessa linha de pensar, leciona-se com precisão, que 
há uma diferença material entre os elementos que 
fundamentam o injusto de uma conduta delitiva e as 
circunstâncias que servem de base a uma causa de 
justificação. Ademais, para os códigos, como o brasileiro, que 
prevêem a regra da excepcionalidade do crime culposo, dá 
lugar a importantes lacunas de punibilidade.  
Mas a crítica mais contundente contra essa doutrina partiu de 
Welzel: ela desconhece a significação autônoma das normas 
permissivas. “A existência da legítima defesa tem, segundo 
essa doutrina, a mesma significação de umas características 
do tipo: não haveria diferença entre provocar a morte de um 
homem em legítima defesa e matar um mosquito. A doutrina 
das circunstâncias negativas do fato não tem como obstar essa 
conseqüência, que a leva ad absurdum”. 
 

Na sua elucidação o autor comenta a respeito da causa de justificação 

(legítima defesa) que sua afluência não atinge ou exclui a tipicidade de uma 

conduta que depende do comportamento humano, voluntário e consciente, mas 
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exclui o ato contrário ao direito (antijuridicidade) da execução típica, a 

inexistência da disposição permissiva seja um pressuposto do tipo, e no caso 

de sua ocorrência o ato contrário deve ser excluído. 

De acordo com Capez (2006, p.187) expressa a seguinte reputação 

sobre tipicidade: 

 
[...] é a subsunção, justaposição, enquadramento, 
amoldamento ou integral correspondência de uma conduta 
praticada no mundo real ao modelo descritivo constante da lei 
(tipo legal). Para que a conduta humana seja considerada 
crime, é necessário que se ajuste a um tipo legal. Temos, pois, 
de um lado, uma conduta da vida real e, de outro, o tipo legal 
de crime constante da lei penal. A tipicidade consiste na 
correspondência entre ambas. 
 

O autor na sua exposição do conceito de tipicidade, narra que é o 

acontecimento do enquadramento da conduta praticada pelo agente na norma 

penal em abstrato, e para à pratica do crime é imprescindível a presença de 

todos os elementos que formam a descrição do tipo legal. 

Segundo Capez (2006, p.187) as fases da tipicidade distinguiram-se 

em: Fase da independência do tipo, fase do caráter indiciário da ilicitude, fase 

do tipo legal como essência da ilicitude. 

Na fase da independência do tipo, o tipo encontra-se desligado da 

ilicitude, não possuindo nenhuma valoração, com exercício meramente 

descritivo das condutas proibidas por lei penal, e tendo o tipo encarregar-se de 

um conceito próprio mais exclusivo, com consideração objetiva e descritiva 

representando a parte externa do delito, sem alguma alusão da antijuridicidade 

e culpabilidade. (Capez, 2006). 

Na fase do caráter indiciário da ilicitude, iniciado o seu estudo por 

Mayer, em que o sujeito ativo concretiza um fato típico, sendo possível que 

este ato conjuntamente poderá ser antijurídico, e o fato típico ser o indício da 

ilicitude, sendo afastado na apresentação das provas em contrario, o qual o 

autor resume: “todo fato típico também será ilícito, a não ser que esteja 

presente alguma causa de exclusão da ilicitude”. (Capez, 2006) 

Na fase do tipo como essência da ilicitude, em 1930, Mezger e Sauer 

cria o conceito de tipo em tipo de injusto a ratio essendi,arrastando a ilicitude 

para o campo da tipicidade, configurando assim a essência da tipicidade em 

soberana relação de sujeição entre os elementos do delito, embora o autor 
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relata que o tipo e ilícito fundiram-se de forma indissolúvel no interior do injusto, 

há uma diferença entre ambos. Não ocorrendo ilicitude, não podemos falar em 

acontecimento do fato típico. (Capez, 2006). 

Proveniente da teoria da ratio essendi e de criticas proferidas quanto 

ao caráter indiciário da ilicitude, Capez (2006, p.190-191) explica sobre a teoria 

dos elementos negativos do tipo que: 

 
[...] Prevalece o entendimento de tipo e ilicitude são fenômenos 
diferentes, que não devem ser confundidos. É que nessa área 
a questão não se coloca em termos do que é certo ou errado, 
nem do que é verdadeiro ou falso, mas da construção 
sistemática mais útil para o estudo do crime. [...] (matar um 
homem em legítima defesa seria tão atípico quanto matar um 
mosquito). [...] Quanto a critica que se faz à teoria do caráter 
indiciário, no sentido de que ela faz uma presunção de que 
todo fato típico é criminoso, ressalte-se que sua 
antinormatividade não é definitiva, mas provisória. Desse 
modo, se estiver presente alguma causa de justificação, todo o 
fato será normativo (permitido). Assim matar alguém em 
legítima defesa não é um fato antinormativo-normativo, mas 
normativo. 
Finalmente, nosso Código Penal separou em tipos bem 
distintos os crimes, que estão nos tipos incriminadores, e as 
causas de exclusão da ilicitude, que estão nos tipos 
permissivos (arts. 23, I a III, 24 e parágrafos e 25). Se a própria 
lei os coloca em tipos distintos, não pode o intérprete juntá-los 
em um só (pelo menos à luz do nosso ordenamento penal). 
 

O autor observa que entre tipo e ilicitude existe uma manifestação de 

discordância e conexão inconfundível, arquitetada sob fundamentos diferentes, 

e que a teoria que a norma descritiva em abstrato é constituída por elementos 

positivados e elementos negativos do tipo (causa de justificação), e para que 

um fato seja considerado típico os elementos negativos do tipo as causas 

excludentes da ilicitude não pode estar presentes. 

 

 

3.1.2 Ilicitude (antijuricidade) 

 

 

Para descrever mais um dos elementos que compõem o conceito de 

ilicitude Prado (2007, p 392) ensina que: “ilicitude ou antijuridicidade 

expressões consideradas aqui como sinônimas-, exprime a relação de 



 56 

contrariedade de um fato com todo o ordenamento jurídico (uno e indivisível), 

com o Direito positivo em seu conjunto”. 

Prosseguindo em seu comentário o autor explica que é um 

enquadramento do fato concreto ao tipo legal, ou seja, o juízo de tipicidade, 

com um caráter positivo, e o juízo de ilicitude, procedente de uma realização do 

efeito de uma norma justificadora, demonstrando uma aparência negativa. 

(PRADO, 2007). 

Ainda para Wenzel (2002 apud PRADO, 2007, p. 392) no seguimento 

do pensamento acima acentua que: 

 
[...] a ilicitude ou antijuridicidade “é a violação da ordem jurídica 
em seu conjunto, mediante a realização do tipo”. A realização 
de toda ação prevista em um tipo de injusto de ação doloso ou 
culposo será antijurídica, enquanto não concorrer uma causa 
de justificação. Noutro dizer: uma ação ou omissão típica será 
ilícita, salvo quando justificada. O juízo negativo de valor sobre 
o fato previsto no tipo é tão-somente indiciário da ilicitude (ratio 
cognoscenti). 
Após ter sido constatada a tipicidade, será aferida a ilicitude 
através de um procedimento negativo, quer dizer, pela 
averiguação de que não concorre qualquer causa justificante. 
Frise-se, por oportuno, que juízo de ilicitude recai sobre a 
conduta típica- juízo do acontecer- não sobre o agente ou a 
personalidade. 
Bem por isso que a teoria da ilicitude pode ser entendida como 
uma teoria do conforme ao Direito. De fato, o direito autoriza ou 
permite que se realize, em certas hipóteses, um 
comportamento típico. 
 

A um esclarecimento de que a ilicitude tem uma referência de 

adversidade de contrariedade entre o fato típico e a ordenamento legal, e a 

ocorrência do injusto descrito concretamente pela lei de forma dolosa ou 

culposa é um ato contrario ao direito. 

Segundo Prado (2007) faz explanação de que alguns autores 

entendem que o delito constitui de uma estrutura bipartida e que o tipo não é 

indicio de injusto, mas representa o próprio injusto (ratio essendi). Observa 

ainda os fatos que eliminar a conduta já valorada como ilícito eliminara 

conjuntamente o tipo, sendo as causas de excludentes de ilicitude 

características negativas do tipo.  

Conforme a doutrina Prado (2007, p. 393) apresenta os aspectos da 

ilicitude como: 
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a) Formal – Contradição entre o comportamento do agente 
e a norma penal; sendo formalmente antijurídica em virtude do 
indício fundamentador da ação típica. 
b) Material - Em decorrência da transgressão da norma, 
acaba por lesar ou pôr em perigo bens jurídicos por ela 
protegidos. Aliás, afirma-se que o conteúdo matérial, na 
verdade, inexiste, correspondendo em um dado constitutivo do 
fato típico, sob ângulo de ofensa a bens jurídicos. 
 

De acordo com a exposição de Prado (2007, p.393) a “ilicitude formal 

significa realização do tipo legal e a material é a conduta típica não justificada”. 

O autor faz distinção entre o conhecimento de Ilicitude e injusto que: “a 

primeira é uma relação de oposição da conduta do autor com a norma jurídica. 

É um predicado, uma qualidade, um estímulo de determinadas formas de ação 

/omissão. O injusto, por sua vez, é a própria ação valorada como ilícita”. 

(PRADO, 2007, p.393). 

Segundo Capez ( 2006, p.268) conceitua ilicitude da seguinte forma:  

 
[...] é a contradição entre a conduta e o ordenamento jurídico, 
pela qual a ação e omissão típicas tornam-se ilícitas. Em 
primeiro lugar dentro da primeira fase de seu raciocínio, o 
interprete verifica-se o fato é típico ou não. Na hipótese de 
atipicidade, encerra-se, desde logo, qualquer indagação acerca 
da ilicitude. É que, se um fato não chega sequer a ser típico, 
pouco importa saber se é ou não ilícito, pois, pelo princípio da 
reserva legal, não estando descrito como crime, cuida-se de 
irrelevante penal. Exemplo: no caso do furto de uso, nem se 
indaga se a conduta foi ou não acobertada por causa de 
justificação (excludente da ilicitude). O fato não se amolda a 
nenhum tipo incriminador, sendo, por isso, um “nada jurídico” 
para o Direito Penal. Ao contrário, se, nessa etapa inicial, 
constata-se o enquadramento típico, aí sim passa-se à 
segunda fase de apreciação, perscrutando-se acerca da 
ilicitude. Se,além de típico, for ilícito, haverá crime. 
Pode assim dizer que todo fato penalmente ilícito é, antes de 
mais nada, típico. Se não fosse nem existiria preocupação em 
aferir sua ilicitude. No entanto, pode suceder que um fato típico 
não seja necessariamente ilícito, ante a concorrência de 
causas excludentes. É o caso do homicídio praticado em 
legítima defesa. O fato é típico mas não ilícito, daí resultando 
que não há crime. 
 

Está observado neste conceito, que há uma contestação entre a 

materialização da vontade humana e o ordenamento jurídico, o qual o 

comportamento positivo e negativo são ilícitos. Se o fato não é típico, não tem 

importância o seu conhecimento, devido ao princípio legal, o que não está 
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descrito como crime, então não é crime. Mas na ocorrência de um fato típico, a 

concretização de um homicídio, se estiver presente as causa de justificação de 

legítima defesa, o fato apreciado como típico não torna ilícito, portanto não há 

crime. 

Ensinando a respeito do assunto Capez (269, p.269) esclarece a 

respeito da teoria do caráter indiciário e análise por exclusão que: 

 
Caráter indiciário: o tipo possui uma função seletiva, segundo 
a qual o legislador escolhe, dentre todas as condutas humanas, 
somente as mais perniciosas ao meio social, para defini-las em 
modelos incriminadores. [...] Por essa razão, costuma-se dizer 
que todo fato típico contém um caráter indiciário da ilicitude. 
Isso significa que, constatada a tipicidade de uma conduta, 
passa a incidir sobre ela uma presunção de que seja ilícita, 
afinal de contas no tipo penal somente estão descritas 
condutas indesejáveis. 
Quem por exemplo, não sente um ar de reprovação ao saber 
que um conhecido cometeu um homicídio? [...] Até que se 
tenha certeza de que a ação foi praticada em legítima defesa, 
estado de necessidade etc., fica-se com firme convicção de 
que ocorreu algo contrário à ordem legal. Um fato típico foi 
realizado, em princípio, ao que tudo indica, foi praticada uma 
conduta socialmente danosa, trazendo sempre um prognóstico 
desfavorável de ilicitude. Por essa razão podemos afirmar que 
todo fato típico, em regra, também será ilícito  
Análise por exclusão: partindo do pressuposto de que todo 
fato típico, em princípio, também é ilícito, a ilicitude passará a 
ser analisada a contrario sensu, ou seja, se não estiver 
presente nenhuma causa de exclusão da ilicitude (legítima 
defesa,estado de necessidade etc.) o fato será considerado 
ilícito, passando a constituir crime. 
  

Quanto ao ensinamento acima exposto, entende-se que a teoria do 

caráter indiciário da ilicitude no que se relaciona à tipicidade, denota assim que 

for praticada presume-se que ele é ilícito, por essa causa que, em situação 

contraria por exclusão, a conduta não será crime se estiver presente alguma 

das causas excludentes de ilicitude, legítima defesa ou qualquer outra prevista 

no artigo 23 do Código Penal Brasileiro. 

Segundo Capez (2006, p.270) elucida quanto ao uso da terminologia 

Antijuridicidade e ilicitude, que “a doutrina costuma utilizar-se do termo 

antijuridicidade como sinônimo de ilicitude. Seu emprego, contudo, é impróprio, 

pois não traduz com precisão o vocábulo alemão Rechtwidrigkeit 

(contrariedade ao direito). [...]”. 

Ilustra ainda a respeito da diferença entre ilícito e injusto descrevendo 
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que: “O ilícito consiste na contrariedade entre o fato e a lei. [...] O injusto é a 

contrariedade do fato em relação ao sentimento social de justiça, ou seja, 

aquilo que o homem médio tem por certo, justo. [...]”. (CAPEZ, 2006, p.270). 

Para um melhor entendimento de mais um dos elementos que forma o 

conceito de crime, Capez (2006, p.271) classifica as espécies de ilicitude em:  

 
a) Ilicitude formal: mera contrariedade do fato ao 
ordenamento legal (ilícito), sem qualquer preocupação quanto 
à efetividade perniciosidade social da conduta. O fato é 
considerado ilícito porque não estão presentes as causas de 
justificação, pouco importando se a coletividade reputa-o 
reprovável. 
b) Ilicitude material: contrariedade do fato em relação ao 
sentimento comum de justiça (injusto). O comportamento 
afronta o que o homem médio tem por justo, correto. Há uma 
lesividade social ínsita na conduta, a qual não se limita a 
afrontar o texto legal, provocando um efetivo dano à 
coletividade. 
c) Ilicitude subjetiva: o fato só é ilícito se o agente tiver 
capacidade de avaliar seu caráter criminoso, não bastando que 
objetivamente a conduta esteja descoberta por causa de 
justificação (para essa teoria, o inimputável não comete fato 
típico). 
d) Ilicitude objetiva: independe da capacidade de avaliação 
do agente. Basta que, no palco concreto, o fático típico não 
esteja amparado por causa de exclusão.  
 

Na classificação das espécies de ilicitude, os conceitos descritos 

entendem-se que na ilicitude formal sucede uma incompatibilidade do fato 

típico e o ordenamento jurídico, a ausência das excludentes de ilicitude 

configura o ilícito, sem importar com a opinião pública, na ilicitude material o 

injusto compreende em o fato típico chocar-se com sentimento de justiça, sem 

que a lei determine o que é ou não injusto, na ilicitude subjetiva para o fato ser 

ilícito o sujeito ativo da infração penal tem que ser capaz e a ilicitude objetiva 

não depende de capacidade mas em sua realização não pode estar presente 

as causas de justificação. 
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3.1.3 Culpabilidade 

 

 

Conforme Prado (2007) no campo da antropologia fisiológica, a 

embaraçosa informação a respeito da culpabilidade tem se manifestado sob a 

configuração de culpabilidade jurídica, moral, política e teológico-metafísica. 

O conceito de culpabilidade na forma da experiência jurídica Prado 

(2007, p.420) descreve que:  

 
A elaboração do conceito da culpabilidade a partir da 
experiência jurídica começa com a representação grega da 
penalidade e consubstancia na racionalidade do sistema 
jurídico romano. A busca da proporcionalidade entre a pena e o 
delito, no campo penal, e a lógica da compensação entre o 
dano causado e a reparação, no civil, bem demonstra esse 
esforço de racionalidade em que se funda o juízo de 
culpabilidade jurídica. 
  

O autor expõe quando e onde se deu o inicio do conceito da 

culpabilidade e sua união à razão do sistema jurídico romano, e a simetria 

entre a pena, o delito, na área penal, e o equilíbrio entre o dano e a reparação, 

no civil o qual prova o esforço dessa razão consolidando a culpabilidade 

jurídica. 

No prosseguimento da exposição do conceito na forma moral, Prado 

(2007, p.420) em termos genéricos ensina que: “a culpabilidade diz respeito ao 

indivíduo capaz de responder pelas conseqüências decorrentes de seus atos. 

[...] a culpabilidade moral concerne ao foro íntimo da pessoa, mas agasalha 

também uma dimensão retrospectiva da responsabilidade”. 

Por derradeiro, Prado (2007, p. 420) opina quanto à forma teológico-

metafísica explicando que: 

 
De outro lado, a culpabilidade teológico-metafísica relaciona-se 
com o indivíduo como membro da comunidade humana e 
repousa sobre o princípio da solidariedade Introduz-se uma 
compreensão da culpabilidade a partir da categoria do trágico 
que ilumina o sentido da finitude e da imperfeição humanas- o 
fundamento insondável da liberdade do homem. O nascimento 
da subjetividade no Ocidente (tradição cristã) é indissociável da 
experiência da culpabilidade. 
 

Prado (2007, p.421-422) observa ainda que: “O conceito de 
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culpabilidade é, portanto, de natureza jurídica (ético-existencial-jurídico) e não 

ético-moral ou religioso. [...] é a reprovabilidade pessoal pela realização de uma 

ação ou omissão típica e ilícita”. 

Segundo Capez (2006, p.297) define Culpabilidade da seguinte 

maneira: “como juízo de censurabilidade e de reprovação exercido sobre 

alguém que praticou um fato típico e ilícito”.  

O referido autor faz a prossecução de que: “Na culpabilidade afere-se 

apenas se o agente deve ou não responder pelo crime cometido. Em hipótese 

alguma será possível a exclusão do dolo, culpa ou da ilicitude nessa fase, uma 

vez que tais elementos já foram analisados nas precedentes”. (CAPEZ, 

2006,p.298). 

 

 

3.1.3.1 Elementos da Culpabilidade 

 

 

3.1.3.1.1 Imputabilidade 

 

 

De acordo com Prado (2007, p.434) conceitua-se Imputabilidade como: 

“a plena capacidade (estado ou condição) de culpabilidade, entendida como 

capacidade de entender e de querer, e, por conseguinte, de responsabilidade 

criminal (o imputável responde pelos seus atos)”. 

Prosseguindo na exposição o autor, esclarece que a capacidade tem 

dois aspectos um cognoscitivo, ou seja, a faculdade de perceber a ilicitude do 

fato, o outro o volitivo o que determina a respeito da vontade, e o Código Penal 

não expõe com precisão a imputabilidade, mas ao contrario relaciona em 

princípio os inimputáveis, conforme consta no artigo 26, caput, do Código 

Penal. (PRADO, 2007). 

Segundo Prado (2007, p. 435) para explicar as características da 

Inimputabilidade apresenta três sistemas como: 

 
a) Sistema biológico ou etiológico – leva em consideração a 
doença mental, enquanto patologia clínica, ou seja, o estado 
anormal do agente. 



 62 

b) Sistema psicológico ou psiquiátrico -- tem em conta apenas 
as condições psicológicas do agente à época do fato. 
c) Sistema biopsicológico ou misto – atende tanto às bases 
biológicas que produzem a inimputabilidade como às suas 
conseqüências na vida psicológica ou anímica do agente. 
Resulta , assim, da combinação dos anteriores: exige, de um 
lado,a presença de anomalias mentais, e, de outro, a completa 
incapacidade de entendimento ( fórmula do art. 26, CP). 
 

Na explicação das características dos sistemas pode-se compreender 

que no Biológico a atenção é para com o desenvolvimento mental do acusado, 

no Psicológico preocupa-se quando o sujeito ativo na ação ou omissão 

encontrava-se com capacidade, no Biopsicologico quando na pratica da ação 

ou omissão o inimputável não apresentava capacidade de entender o caráter 

ilícito do fato.  

No entendimento de Capez (2006, p. 306) o conceito de Imputabilidade 

é: “a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de 

acordo com esse entendimento. O agente deve ter condições físicas, 

psicológicas, morais e mentais de saber que esta realizando um ilícito penal”. 

Em continuação a definição do autor, acrescenta que não basta só a 

capacidade plena de entendimento, mas é obrigatório estar presente completas 

circunstâncias para regular sobre sua vontade. Relata ainda que a 

imputabilidade exibem dois aspectos, o primeiro intelectivo, espesso na 

capacidade de entendimento, o segundo volitivo que tem o poder de controlar e 

dominar a sua vontade própria.CAPEZ,2006). 

Para elucidar os Critérios de Aferição da Inimputabilidade Capez (2006, 

p.309) apresenta os sistemas a seguir: 

 
a) Sistema biológico: a este sistema somente interessa 
saber se o agente é portador de uma doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado. 
b) Sistema psicológico: ao contrário do biológico, este 
sistema não se preocupa com a existência de perturbação 
mental no agente, mas apenas se, no momento da ação ou 
omissão delituosa, ele tinha ou não condições de avaliar o 
caráter criminoso do fato e de orientar-se de acordo com esse 
entendimento.  
c) Sistema biopsicológico: combina os dois sistemas 
anteriores, exigindo que a causa geradora esteja prevista em 
lei e que, além disso, atue efetivamente no momento da ação 
delituosa, retirando do agente a capacidade de entendimento e 
vontade.[...] Foi adotado como regra, conforme se verifica pela 
leitura do art. 26, caput,do Código Penal. 
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Conforme o art.26, caput, o autor elucida o que tem importância no 

sistema biológico é se o agente é possuidor doença mental em face da 

anomalia mental ou da idade do sujeito ativo, no sistema psicológico, se 

quando o agente cometeu a ação ou omissão de delito era capaz de 

entendimento e autodeterminação, no sistema biopsicológico o inimputável se 

apresenta pelo seu estado mental, se ao tempo da ação delituosa era 

totalmente incapaz do entendimento de seu caráter ilícito do fato e a 

determinação de acordo com tal entendimento, sendo este sistema adotado 

pela legislação brasileira. 

 

 

3.1.3.1.1.1 Causas de exclusão da imputabilidade 

 

 

Segundo Prado (2007) ilustra que “a imputabilidade pode ser excluída 

em determinadas hipóteses - causas excludentes de imputabilidade ou causas 

de inimputabilidade”.  

Para caracterizar as causas de inimputabilidade Prado (2007, p.435) 

enumera as seguintes causas: 

 
a) doença mental (ex:paralisia cerebral progressiva, 
esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, epilepsia grave 
demência senil, paranóia). É uma alteração mórbida da saúde 
mental, independente de sua origem. 
b) desenvolvimento mental incompleto ou retardado 
(ex:oligofrenias—idiotas, imbecilidade, debilidade mental, 
psicopatia, surdo-mudez-surdo-mudo não educado, silvícola 
não-integrado).  
c) menoridade—menores de dezoito anos – consagra-se aqui o 
princípio da inimputabilidade absoluta por presunção (art. 27, 
CP) com fulcro no critério biológico da idade do agente e que, a 
partir da Carta de 1988, tem assento constitucional (art.228, 
CF). Porém ficam os menores de 18 anos sujeitos às 
disposições especificas do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (art. 104, Lei 8.069/1990). [...] 
d) embriaguez acidental completa (art. 28,§ 1º. CP) e 
embriaguez patológica completa (art.26, caput, CP). Ao agente 
inimputável deve ser aplicada medida de segurança – 
internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e 
tratamento ambulatorial (arts. 96 e 97, CP). 
 

Conforme o artigo 26, caput, do CP, que menciona as hipóteses de 
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inimputabilidade acima apresentado, o autor faz uma ampla explicação das 

hipóteses apresentada. 

No entendimento Capez (2006, p.307) como “regra todo agente é 

imputável, a não ser que ocorra causa excludente da imputabilidade (chamada 

de causa dirimente). A capacidade penal é, portanto, obtida por exclusão [...] 

sempre que não se verificar a existência de alguma causa que a afaste”. 

O autor para descrever essas causas que excluem a imputabilidade, 

registra que são em número de quatro causas: 1ª doença mental; 2ª 

desenvolvimento mental incompleto; 3ª desenvolvimento mental retardado; 4ª 

embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. (CAPEZ, 

2006); 

Com a finalidade de distinguir as causas de exclusão de imputabilidade 

Capez (2006, p.308-312) ensina que: 

 
1ª) Doença mental: é a perturbação mental ou psíquica de 
qualquer ordem, capaz de eliminar ou afetar a capacidade de 
entender o caráter criminoso do fato ou de comandar a vontade 
de acordo com esse entendimento. Compreendendo a 
epilepsia condutopática, psicose, neurose, esquisofrenia, 
paranóias, psicopatia, epilepsias em geral. 
2ª) Desenvolvimento mental incompleto: é o desenvolvimento 
que ainda não se concluiu, devido a recente idade cronológica 
do agente ou à sua falta de convivência em sociedade, 
ocasionando imaturidade mental e emocional. No entanto, com 
a evolução da idade ou o incremento das relações sociais, a 
tendência é a de ser atingida a plena potencialidade. É o caso 
dos menores de 18 anos (CP, art. 27) e dos silvícolas 
inadaptados à sociedade, os quais têm condições de chegar ao 
pleno desenvolvimento com o acúmulo das experiências 
hauridas no cotidiano.  
3ª) Desenvolvimento mental retardado: é incompatível com o 
estágio de vida em que se encontra a pessoa, estando, 
portanto, abaixo do desenvolvimento normal para aquela idade 
cronológica. Contrario do desenvolvimento incompleto que não 
há maturidade psíquica devido à precoce fase da vida do 
agente, no desenvolvimento retardado a capacidade não 
corresponde às expectativas para aquele momento da vida. 
Caso dos oligofrênicos de reduzidíssimo coeficiente intelectual, 
os débeis mentais, imbecis e idiotas. Na categoria do retardado 
os surdos-mudos que não tem capacidade de entendimento. 
4ª) Embriaguez: causa capaz de levar à exclusão da 
capacidade de entendimento e vontade do agente, em virtude 
de uma intoxicação aguda e transitória causada por álcool ou 
qualquer substancia de efeitos psicotrópicos, sejam eles 
entorpecentes (morfina, ópio etc.), estimulantes (cocaína) ou 
alucinógenos (ácido lisérgico). A Embriaguez acidental 
completa proveniente de caso fortuito ou força maior. 
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O autor supracitado enumera as causas dirimentes que exclui a 

imputabilidade penal, descrevendo-as de forma sucintamente. 

 

3.1.3.2 Potencial consciência da ilicitude 

 

De acordo com Prado (2007, p.438) “É o elemento intelectual da 

reprovabilidade, sendo a consciência ou o conhecimento atual ou possível da 

ilicitude. Trata-se, então, da possibilidade de o agente poder conhecer o caráter 

ilícito de sua ação – consciência potencial (não real) da ilicitude”. 

Prado (2007, p.439) descreve ainda que “o conhecimento potencial não 

se refere às leis penais, basta que o agente saiba ou tenha podido saber que o 

seu comportamento contraria ao ordenamento jurídico. Fato ilícito significa tão-

somente o proibido pela lei, independente do aspecto imoral ou anti-social”. 

Em nosso ordenamento jurídico o qual adotou a teoria limitada da 

culpabilidade, sendo que a falta da presença do elemento potencial consciência 

da ilicitude entende-se como erro de proibição. 

Segundo Prado (2007, p.439) “A ausência desse elemento – potencial 

consciência da ilicitude – dá lugar ao erro de proibição (art.21, CP) que, quando 

inevitável, é causa excludente de culpabilidade”. 

Para Capez (2006, p.321) o erro de proibição “é a errada compreensão 

de uma determinada regra legal pode levar o agente a supor que certa conduta 

injusta seja justa, a tomar uma errada por certa, a encarar uma anormal como 

normal e assim por diante”. 

Prosseguindo nos esclarecimentos Capez (2006, p.322) faz distinção 

entre erro de proibição e erro de tipo sendo o “o erro do tipo, o agente tem uma 

visão distorcida da realidade, não vislumbrando na situação que se lhe 

apresenta a existência de fatos descritos no tipo como elementares ou 

circunstanciais. No erro de proibição, ao contrário, há uma perfeita noção 

acerca de tudo o que passa”. 

Capez (2006, p.324) elucida que a potencial consciência da ilicitude dá-

se da seguinte forma: 

 
A fim de se evitarem abusos, o legislador erigiu como requisito 
da culpabilidade não o conhecimento do caráter injusto do fato, 



 66 

mas a possibilidade de que o agente tenha esse conhecimento 
da ação ou omissão. Trata-se da potencial consciência da 
ilicitude. 
Dessa forma, o que importa é investigar se o sujeito, ao 
praticar o crime, tinha a possibilidade de saber que fazia algo 
errado ou injusto, de acordo com o meio social que o acerca, 
as tradições e costumes locais, sua formação cultural, seu nível 
intelectual, resistência emocionais e psíquicas e inúmeros 
outros fatores.  
Agora, são aspectos externos, objetivos, que orientam o juiz na 
aferição da culpabilidade. Pouco adianta alegar não saber que 
a conduta era proibida, pois se existia a possibilidade de sabê-
la ilícita, o agente responderá pelo crime. A potencial 
consciência da ilicitude, portanto, só é eliminada quando o 
sujeito, além de não conhecer o caráter ilícito do fato, não tinha 
nenhuma possibilidade de fazê-lo. [...]. 
Nos dias de hoje, não se admite mais que alguém suponha ser 
correto e justo matar outra pessoa por motivo que não seja a 
legítima defesa, o estado de necessidade ou qualquer outra 
causa excludente da ilicitude. Por essa razão, é praticamente 
impossível acolher alegação de exclusão da culpabilidade por 
erro de proibição no homicídio. 
 

O autor supracitado (2006, p.324) destaca ainda quanto à exclusão da 

potencialidade consciente da ilicitude que o erro de proibição “sempre exclui a 

atual consciência da ilicitude. [...] Com efeito, se esta é a possibilidade de 

conhecer o caráter injusto do fato e se erro de proibição inevitável é aquele que 

o agente não tinha como evitar, essa modalidade de erro leva à exclusão da 

culpabilidade”. 

 

 

3.1.3.3 Exigibilidade de conduta diversa 

 

 

Pode-se observar que é a capacidade admitida pelo agente de atuar 

nos preceitos do ordenamento jurídico, isto vale expor que teria a faculdade de 

ter atuado de modo variado do adotado.  

Conforme esclarecimentos de Prado (2007, p.439-440) a exigibilidade 

de conduta diversa: 

 
Trata-se do elemento volitivo da reprovabilidade, consistente 
na exigibilidade da obediência à norma. Para que a ação do 
agente seja reprovável, é indispensável que se lhe possa exigir 
comportamento diverso do que teve. Isso significa que o 
conteúdo da reprovabilidade repousa no fato de que o autor 



 67 

devia e podia adotar uma resolução de vontade de acordo com 
o ordenamento jurídico e não uma decisão voluntária ilícita. 
 

Prado (2007, p.440) comenta ainda que nas “hipóteses de delitos da 

ação dolosas, só deve ser admitida a inexigibilidade quando esteja expressa na 

lei; nos delitos culposos pode ser admitida quando não for o agente exigível a 

observância do cuidado objetivamente devido, [...]”. 

Segundo Capez (2006, p.326) a exigibilidade de conduta diversa 

“consiste na expectativa social de um comportamento diferente daquele que foi 

adotado pelo agente. Somente haverá exigibilidade de conduta diversa quando 

a coletividade podia esperar do sujeito que estivesse atuado de outra forma”. 

A exigibilidade da conduta diversa tem-se sua exclusão através de 

duas formas, as quais estão amparadas no art. 22 do Código Penal, a coação 

moral irresistível e a obediência hierárquica.  

 

 

3.1.4 Causa de exclusão da exigibilidade de conduta diversa 

 

3.1.4.1 O policial tem o dever legal de empregar legítima defesa de terceiros, 

ainda que letal? 

 

 

Se tal acontece, como por exemplo, na ordem regular, dada ao atirador 

de elite para que faça o disparo letal-defensivo, estaríamos, pela doutrina 

tradicional, diante de uma causa de exclusão de ilicitude. Em outras palavras, 

houve a realização da tipicidade da conduta, embora não de forma contrária ao 

direito.  Houve, em novas palavras, a tipicidade material da prescrição do 

artigo 121 do Código Penal: “Matar alguém”, mas realizada dentro de uma 

forma autorizada pelo Estado, quando diz, no artigo 23, II do Código Penal: 

“Não há crime quando o agente pratica o fato: (...) II – em legítima defesa. 

Mas, no caso em tela, foi o Estado (por meio de seus agentes) que 

determinou a outro agente que praticasse a conduta letal, sendo dever do 

atirador-de-elite obedecer a tal comando. Como pode, então, o Estado 

considerar típica a conduta que ele próprio fomenta? Essa é a razão pela qual 

Eugênio Raul Zaffaroni (2005) sustenta a teoria da tipicidade conglobante.  
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Segundo tal teoria, deve-se distinguir antijuridicidade (enquanto 

hipótese não autorizativa de prática do fato típico) de antinormatividade 

(enquanto conduta não incentivada ou determinada pelo Estado) sem a qual 

não haveria sequer o fato típico. Pois o Estado não pode determinar: “mate-se 

alguém” e depois dizer “tal conduta por mim determinada foi crime até que se 

prove o contrário”. Para haver tipicidade é preciso, então, para Zaffaroni (2005) 

que o fato praticado pelo agente público seja não apenas adequado à 

descrição material do tipo (tipicidade material), mas que seja também o 

resultado de uma conduta não determinada ou incentivada pelo Estado (caso 

contrário, faltaria a antinormatividade e, então, não haveria a tipicidade, em 

termos conglobantes, de acordo com o citado Zaffaroni.   

Assim, a teoria conglobante de Zaffaroni, sugere uma solução diversa 

para o tiro regular efetuado pelo atirador de elite, dentro da técnica e ordens 

adequadas à situação. Ele não teria cometido um fato típico. Desnecessário 

analisar sua antijuridicidade, pois o Estado não pode determinar que seus 

agentes cometam crimes em potencial. Se a solução aceitável, pela técnica e 

legislação específica, para o caso-limite era efetuar o disparo letal, e, após ter 

feito tal disparo, o atirador precisar provar que tal não foi crime, o Estado 

estaria forçando seus agentes a serem réus em processos penais, dependendo 

unicamente da aceitação (em análise posterior) da ocorrência da legítima 

defesa. 

Não só os policiais de forças especiais ganham em segurança 

processual-penal com tal teoria. Assim, quando o médico faz o aborto 

necessário (que lhe competia fazer, seja por determinação regular específica 

ou política regular de atendimento de saúde do Estado) não há um estado de 

necessidade, como sustenta parte da doutrina tradicional, mas um fato atípico, 

permitindo ao Ministério Público o negar-se a denúncia por não haver 

tipicidade, ou a médico impetrar Hábeas Corpus, pelo mesmo motivo, 

requerendo o trancamento de possível ação penal, por falta de tipicidade da 

conduta descrita na denúncia enquanto criminosa até que se prove que não o 

foi.  

Voltando ao caso do atirador de elite, quando, dentro das cautelas e 

finalidades legais da instituição, produz o tiro letal, temos a mesma hipótese do 

aborto necessário: menos do que um fato típico, mas lícito, temos uma conduta 
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atípica, sob o argumento de que o Direito não pode obrigar alguém a fazer algo 

e depois exigir-lhe que se defenda desse algo a que foi obrigado.  

Claro, que se houver dúvida sobre se o tiro era ou não devido, isso 

deve suscitar a competente investigação e eventual processo criminal, mas tal 

não seria necessário se, sob a correção da ação de dever policial não cabe 

dúvidas. Sob pena de obrigar o policial a – ao cumprir estritamente seu dever – 

ficar com o ônus de defender-se do que sua profissão licitamente o obrigou. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A missão das polícias de acordo com a CRFB/88, o Estado tem o dever 

de garantir ao cidadão a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio com a intervenção dos seus agentes públicos, dentro 

das possibilidades e nos limites legais. 

O poder de polícia não pode se transformar em arbítrio, ou em 

arbitrariedade, conforme os princípios básicos técnicos e não autônomos, da 

Realidade e Razoabilidade, os quais servem de instrumentos para está 

limitação. Promover a ordem dentro dos limites do ordenamento jurídico é o 

imperativo máximo das polícias. 

Para preservação da ordem pública a polícia tem assegurado o poder 

de polícia e os seus limites, bem como cada órgão policial tem exercido esse 

poder na esfera de sua competência legal limitada pela CRFB/88, na doutrina 

do Direito Processual Penal, e em se tratando desse poder de polícia 

apresenta-se o confronto de dois aspectos: de um lado o cidadão querendo 

exercer plenamente seus direitos de liberdade individual, do outro, a autoridade 

da Administração Pública com a missão de defender o bem-estar social e 

proteger os interesses da coletividade, através do poder de polícia. 

Ressalta descrever que a Administração Pública, direta e indireta no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados e Municípios submeterá aos 

Princípios Básicos da Administração que se encontram elencados no Art.37da 

CRFB/88, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade 

e eficiência, e também dos Princípios de Direito Administrativo a Supremacia 

do Interesse Público e Indisponibilidade, tornando a prevalência do interesse 

público ao particular, os quais são irrenunciáveis, que visam salvaguardar o 

interesse da coletividade. 

Em assim sendo, nos tempos atuais a globalização permitiu anotar 

certas coincidências que ocorrem nos quatro cantos do globo: o desemprego é 

uma constante, a expectativa de prosperidade é mínima, a violência e a 

criminalidade proliferam com uma evolução desenfreada em muitos países, e 

no Brasil. 
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Para contrapor o surgimento dessas ocorrências, vale dizer que o uso 

da violência (da energia /coação arbitraria, ilegal, ilegítima e amadora) estará 

sempre vedado ao agente do Estado (sobretudo, o policial). Já a força (um ato 

discricionário, legal, legítimo e idealmente profissional) ainda que intensa, mas 

desde que proporcionalmente necessária, jamais constituirá violência e logo, é 

deferida a todos os policiais em dadas circunstância fáticas.  

A vida humana encontra-se sob constante ameaça de poderes 

antidemocráticos. Paralelamente, a internacionalização e sofisticação das 

ações criminosas exigiram que os Estados fizessem uso crescente de grupos 

policiais com treinamento especial, dotado de alto grau de letalidade potencial. 

Por uma postura por vezes, amadora no trato do desenvolvimento das 

atribuições policiais de Grupo de Operações Especiais, ou na falta de um 

balizamento legal claro de suas ações, esses grupos geram polêmicas e 

denúncias de serem incompatíveis com o Estado democrático de direito. 

Apesar de sua grande relevância nos rumos da segurança pública, o 

tema aqui proposto tem se resumido aos ensinamentos da matéria intitulada 

“Gerenciamento de Crise” fornecida em diversos cursos policiais no mundo e 

em nosso País. Mas, por certo, o âmbito dessa discussão deve ser ampliado. 

O uso comedido (proporcional/suficiente, sem excessos) da força deve 

ser inerente ao trabalho policial. Todo policial precisa conhecer suas 

possibilidades e limites legais para que possa, com tranqüilidade jurídica, 

exercer função de preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, tal como previsto no Art. 144, e parágrafos da 

CRFB/88. 

No 3º capítulo, foi relatada a possibilidade de justificação das ações 

extremas pelos Grupos de Operações Policiais Especiais, descrevendo assim o 

conceito de crime apresentando a corrente majoritária da teoria finalista da 

ação idealizada por Vans Welzel, o qual compõe os elementos do crime como: 

Fato típico, a Antijuridicidade e a Culpabilidade. 

Mas, como se procurou mostrar, há certa incongruência em considerar 

como condutas típicas (ainda que lícitas) ações que o Estado prevê como 

devendo ser equacionadas por força letais (como no clássico esgotamento das 

possibilidades negociadas com o tomador de refém que, passa, então, a 

agredir mortalmente sua vítima). Nesse caso, o policial, mormente o integrante 
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de um grupo especializado, deve fazer a defesa. E se deve fazê-la é porque 

isso é desprovido de antinormatividade, e, logo, de tipicidade, na bem pensada 

conclusão da teoria conglobante do eminente Eugênio Zaffaroni.  

A adoção de tal teoria antes de fomentar a discricionariedade policial, 

permitiria mais segurança ao seu agir técnico: atirar sim, mas só quando isso 

corresponder à correta, e constitucionalmente validada, normatividade 

específica de tais operações. O policial deve temer cometer arbítrios, mas não 

pode temer cumprir seu dever. Na situação legislativa atual, esse temor existe 

para o bom policial, sem que assuste (como seria devido) ao eventual 

criminoso que, por falha do sistema, intromete-se nas fileiras policiais.   

Esse trabalho objetivou, assim, demonstrar a importância em se 

adotarem posturas claras e uma política nacional de treinamento em Grupos de 

Operações Policiais Especiais nos Estados, criando-se assim uma 

padronização nos procedimentos operacionais, suportes técnicos e logísticos, 

para ações que exijam respostas táticas imediatas, sempre observando os 

critérios legais e operacionais adotados, a exemplo dos Estados Unidos da 

América, o primeiro país a criar uma SWAT (Grupo de Ataque com Armas 

Especiais), o qual tem atualmente, tantos grupos de operações policiais 

especiais agindo nas mais diversas áreas, cada qual com seus conhecimentos 

regionais, técnicos e possibilidades operacionais. 

 Ser uma boa policia não é saber fazer tudo com os meios e recursos 

disponíveis, e sim buscar os melhores recursos existentes para poder cumprir 

com o nosso dever.  

Justificou-se esta pesquisa na consciência da atual carência 

profissional dos agentes públicos (polícia) nos Estados da Federação de 

Grupos Operacionais Policiais especialmente treinados, para atuar em eventos 

críticos, onde se faça necessários à utilização do último recurso de uma 

negociação mal sucedida: a atuação dos Grupos de Operações Policiais 

Especiais. 

Queremos fazer parte da história, da parte boa da história, porém como 

eficientes, profissionais, atuantes e com a perseverança de melhoras. Cabe 

aqui questionar se amanhã não será tarde demais para pensar em ter agido 

ontem? 
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