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RESUMO 

 

Preceitua demonstrar a legalidade das abordagens policiais nos níveis de 
intervenção policial, abordagem educacional e assistencial, abordagem 
preventiva, abordagem repressiva. Este estudo prioriza a legalidade e os 
modos de abordagem policial, pois o agente policial está ligado diretamente à 
sociedade, é através daquele em que o Estado impõe o seu poder estatal 
sobre a coletividade, com o objetivo de haver um controle sobre pessoas 
suspeitas para evitar que ocorra infrações penais. O objetivo dessa monografia, 
é para demonstrar a fundamentação da abordagem policial, que é considerado 
excludente de ilicitude, pois as abordagem limita o direito de ir e vir do cidadão, 
assim como para esclarecer como é realizado esse tipo de exercício 
respaldado no Estado Democrático de Direito. 
 
Palavra Chave: Abordagem policial. Busca pessoal, Princípios aplicáveis . 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como tema a legalidade da abordagem policial na 

legislação brasileira, a atividade policial possuí total transparência perante a 

sociedade, pois aquele está constantemente interligado a esta e a sua atuação 

é de grande repercussão na coletividade, pois as pessoas presenciam de 

maneira constante, pelas ruas ou pela mídia, o agente de segurança pública 

atuando diante do abordado utilizando de força, como três policiais tentando 

dominar um cidadão, o agente utilizando de instrumento de menor potencial 

ofensivo (bastão tonfa, gás lacrimogêneo, espargidor de pimenta, ou ate 

mesmo de arma de fogo), agindo dessa forma a sociedade tem em mente que 

o policial esteja exercendo a sua função de modo displicente, de maneira 

arbitrária, com abuso de autoridade, assim sendo, este trabalho irá demonstrar 

cada etapa realizada durante a abordagem de um policial em uma pessoa sob 

a premissa dos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e 

proporcionalidade, demonstrando que toda a sua atividade exercida encontra-

se no texto constitucional, em leis extravagantes e nos cadernos doutrinários 

policiais como será demonstrado nesta monografia. 

Todo cidadão está sujeito a abordagem, desde que demonstre motivos 

suficientes para que o policial possa realizá-lo. Nos dias atuais há duas visões 

diferentes referente a abordagem policial, sendo a primeira da coletividade e a 

segunda do cidadão que está sendo abordado. Aquela sentirá a sensação de 

segurança no local em que se encontra, sentindo-se mais segura para garantir 

o seu direito de ir e vir sem ser vítima de atos infracionais, pois estará 

enxergando que o policial está atuando de maneira preventiva ou repressiva 

naquela localidade. Enquanto o indivíduo sentirá que está sendo constrangido 

perante todos da coletividade em sua volta, sentindo-se com a sensação de 

que é considerado algum infrator. Contudo, esse trabalho monográfico objetiva 

demonstrar os motivos pelo qual o individuo está sendo abordado, visando todo 

o trabalho técnico - profissional do policial diante de uma abordagem em prol 

da sociedade. 

O primeiro capítulo versa sobre a segurança pública, o motivo pelo qual 

essa serve para afastar todo perigo que possa prejudicar os direitos e garantias 
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do cidadão e da coletividade. 

No segundo capítulo será explicado o tema referente a abordagem 

policial, demonstrando quando que essa poderá ser procedida, os motivos a 

qual será realizada e o que faz o policial efetuar a abordagem a uma pessoa 

específica. 

O que será estudado sobre o terceiro capítulo, busca pessoal, a qual o 

policial irá verificar se há objetos ilícitos em posse do cidadão, verificando as 

vestimentas da pessoa abordada, e os aspectos legais para a realização desse 

procedimento. 

E no último capítulo, será explicado os princípios aplicáveis a abordagem 

policial, devendo ser respeitados durante todos os procedimentos da 

abordagem senão os atos policiais poderão ser considerados ilícitos atuados 

com abuso de autoridade. 

A metodologia utilizada neste trabalho foi através de livros e conteúdos 

encontrados pela internet. 
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2 SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Todas as questões sociais relacionadas à segurança, recai sobre a 

policia, a qual é considerada o órgão de primeiro escalão para a atividade fim 

em questão de segurança pública. Pois, todos os casos que venha a ocorrer 

algum distúrbio na sociedade, através de manifestações, crimes, 

contravenções penais; e outros como ordem judicial nos casos que envolvem 

mandados de busca e apreensão, investigações, inquéritos policiais; esses 

meios relatados cabem a policia averiguar, devido a sua função de exercer a 

paz, a tranquilidade, e a estabilidade no meio social perante o Estado.  

 

Na conceituação de Alvaro Lazzarini (apud ASSIS, 2007, p. 3), segurança 

pública é o afastamento, 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 do cidadão. A segurança pública, 

assim, limita as liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade de cada 

cidadão, mesmo em fazer aquilo que a lei não veda, não pode ir além da 

liberdade assegurada aos demais, ofendendo-a.  

 

Faz-se necessário frisar que tanto a expressão “ordem pública” como 

também “segurança pública” são conceitos jurídicos indeterminados, ou seja, 

termos ou expressões contidos em normas jurídicas, que por não terem 

exatidão em seu sentido, permitem que o intérprete ou o aplicador possa 

atribuir certo significado, mutável em função da valoração que se proceda 

diante dos pressupostos da norma. (ASSIS, 2007, p. 5) 

 

 

2.1 PODER DE POLÍCIA 

 

O poder de policia, explicitado principalmente no ramo do Direito 

Administrativo, o qual trata de quem é a competência para tal exercício na 

administração pública. 
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No código tributário nacional, em seu artigo 78, ao tratar dos fatos 

geradores das taxas, assim conceitua poder de policia: 

 
Art. 78. Considera-se poder de polícia 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. (Sistema Tributário Nacional) 

 

Segundo DI PIETRO( 2012, p. 92), quando se estuda o regime jurídico-

administrativo a que se submete a Administração Pública, conclui-se que os 

dois aspectos fundamentais que o caracterizam são resumidos nos vocábulos 

prerrogativas e sujeições, as primeiras concedidas à Administração para 

oferecer-lhe meios para assegurar o exercício de suas atividades e as 

segundas como limites opostos à atuação administrativa em benefício dos 

direitos dos cidadãos. Praticamente todo o direito administrativo cuida de temas 

em que se colocam em tensão dois aspectos opostos: a autoridade da 

Administração Pública e a liberdade individual. 

 
O tema relativo ao poder de polícia é um daqueles em que se 

colocam em confronto esses dois aspectos: de um lado, o cidadão 
quer exercer plenamente os seus direitos; de outro, a Administração 
tem por incumbência condicionar o exercício daqueles direitos ao 
bem-estar coletivo e ela o faz usando de seu poder de polícia. (DI 
PIETRO, 2012, p. 92) 

 

 
Segundo ALEXANDRINO e PAULO (2015, p. 263), O poder de policia é 

inerente à atividade administrativa. A administração pública exerce poder de 

policia sobre todas as condutas ou situações particulares que possam, direta 

ou indiretamente, afetar os interesses da coletividade. 

O poder de policia é desempenhado por variados órgãos e entidades 

administrativos - e não por alguma unidade administrativa específica -, em 

todos os níveis da Federação. 

A polícia administrativa é exercida sobre atividades privadas, bens ou 

direitos, enquanto a polícia judiciária incide diretamente sobre pessoas. A 

polícia administrativa é desempenhada por órgãos administrativos de caráter 

fiscalizador, integrantes dos mais diversos setores de toda a administração 

pública, ao passo que a polícia judiciária é executada por corporações 
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específicas ( a polícia civil e a Polícia Federal e ainda, em alguns casos, a 

policia militar, sendo que esta última exerce também a função de polícia 

administrativa). (ALEXANDRINO e PAULO, 2015, p. 263) 

Na ótica da Profª Maria Sylva Di Pietro (apud ALEXANDRINO e PAULO, 2015, 

P.266). “A polícia judiciária é privativa de corporações especializadas (polícia 

civil e militar), enquanto a polícia administrativa se reparte entre diversos 

órgãos da Administração, incluindo além da própria polícia militar, os vários 

órgãos de fiscalização aos quais a lei atribua esse mister, como os que atuam 

nas áreas de saúde, educação, trabalho, previdência e assistência social.” 

Segundo DI PIETRO (2012, p. 96) os meios de atuação do poder de polícia no 

sentido amplo, de modo a abranger as atividades do Legislativo e do Executivo, 

os meios de que se utiliza o Estado para o seu exercício são: 

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

limitações administrativas ao exercício dos direitos e das atividades 
individuais, estabelecendo-se normas gerais e abstratas dirigidas 
indistintamente às pessoas que estejam em idêntica situação; 
disciplinando a aplicação da lei aos casos concretos, pode o 
Executivo baixar decretos, resoluções, portarias, instruções. (DI 
PIETRO, 2012, p. 96) 

2. atos administrativos e operações materiais de aplicação da 
lei ao caso concreto, compreendendo medidas preventivas 
(fiscalização, vistoria, ordem, notificação, autorização, licença), com o 
objetivo de adequar o comportamento individual à lei, e medidas 
repressivas (dissolução de reunião, interdição de atividade. 
Apreensão de mercadorias deterioradas, internação de pessoa com 
doença contagiosa), com a finalidade de coagir o infrator a cumprir a 
lei. (DI PIETRO, 2012, p. 97) 

 
 

Como exterioriza DI PIETRO (2012, p. 99 ) que, quanto ao meio de ação, 

a autoridade sofre limitações, mesmo quando a lei lhe dê várias alternativas 

possíveis. Tem aqui aplicação um princípio de direito administrativo, a saber, o 

da proporcionalidade dos meios aos fins; isto equivale a dizer que o poder de 

polícia não deve ir além do necessário para a satisfação do interesse público 

que visa proteger; a sua finalidade não é destruir os direitos individuais, mas, 

ao contrário, assegurar o seu exercício, condicionando-o ao bem-estar social; 

só poderá reduzi-los quando em conflito com interesses maiores da 

coletividade e na medida estritamente necessária à consecução dos fins 

estatais. 
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3 ABORDAGEM POLICIAL 

 

No Manual de Tática policial, Abordagem a pessoas e tratamento às 

vítimas, MINAS GERAIS (2003, p. 65) ensina que, a abordagem policial é o 

conjunto ordenado de ações policiais para aproximar-se de uma ou mais 

pessoas, veículos ou edificações. Tem por objetivo resolver demandas do 

policiamento ostensivo, como orientações, assistências, identificações, 

advertências de pessoas, verificações, realização de buscas e detenções. 

Para ASSIS (2015, p. 4), abordagem policial é o ato de aproximar-se. Daí 

a palavra abordagem. Na técnica policial, podemos conceituar abordagem 

como o ato de aproximar-se de pessoas, veículos, embarcações, aeronaves ou 

edificações visando confirmar ou não a suspeição que motivou a ação policial: 

fundada suspeita (quando houver indícios de que a pessoa traga consigo 

objetos ou coisas relacionadas a ilícitos penais, tendo por base a lei processual 

penal) ou fundada motivação (para prevenir ofensas à segurança e à ordem 

pública, tendo por fundamento o Poder de Polícia). 

Na conceituação referente a abordagem a pessoas, como leciona ASSIS 

(2015), é um procedimento realizado pelas instituições policiais como objetivo 

de verificar se alguém traz consigo armas, drogas ou outros materiais ilícitos 

que possam ser utilizados para a prática de crimes ou atos ofensivos à 

segurança e à ordem pública. No Brasil, em regra, a abordagem policial a 

pessoas é utilizada como sinônimo de busca pessoal, uma vez que, 

geralmente, a abordagem tem como desfecho a realização da busca pessoal. 

Devendo destacar, entretanto, que existem abordagens policiais sem a 

execução da busca pessoal (nos casos de advertências, orientações, 

assistências etc). 

 Na contextualização de MINAS GERAIS (2013, p. 65), a abordagem a 

pessoas se refere apenas às ações policiais para se aproximar de um ou mais 

indivíduos. Este conceito possui um sentido amplo, ou seja, abrange a todos os 

cidadãos, não se restringindo às pessoas em situação de suspeição. 

  
Os procedimentos adotados pela guarnição variam de acordo com 

os fatos motivadores da abordagem e com o ambiente. Além disso, o 
policial militar deve compreender as peculiaridades daquele com 
quem interage e não vincular essa interação, necessariamente, a 
ações delituosas. Em cada abordagem realizada, o policial militar 
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deverá utilizar técnicas, táticas e recursos apropriados ao público-alvo 
desta intervenção policial, esteja a pessoa em atitude suspeita ou 
não. (MINAS GERAIS, 2013, p. 65) 

 

O poder de polícia, deve ser entendido como um conjunto de ações que 

limitam e sancionam o direito individual e autorizam a intervenção do Estado, 

executada por intermédio de seus agentes, em qualquer matéria de interesse 

da coletividade.  

A ação de abordar uma pessoa é um ato administrativo, discricionário, 

autoe-executório e coercitivo. Significa dizer que a abordagem policial é 

realizada de ofício. O ato de abordar é discricionário, e jamais poderá ser ilegal, 

sob pena de não atingir sua finalidade precípua, que é o bem comum. É 

imprescindível também que, durante as abordagens, a pessoa receba um 

tratamento respeitoso. 

O substitutivo ao projeto de Lei nº 4.608 de 2012 que está em trâmite no 

Congresso Nacional, transcreve em seu artigo 2º que, A abordagem policial é a 

atividade material desempenhada pelas autoridades policiais, legalmente 

investidas nas funções públicas e dotadas de competência para a ação 

preventiva e repressiva, com fundamento no poder de polícia do Estado, 

visando à preservação da ordem pública. E em seu artigo 3º o projeto 

esclarece a finalidade de abordagem policial: 

 
Art. 3º A abordagem policial, atividade essencial à segurança 

pública, fundada na promoção da cidadania, da dignidade humana e 
dos direitos e garantias fundamentais, tem por finalidade a defesa da 
vida, preservação da incolumidade física das pessoas, do patrimônio, 
da administração pública e da regularidade das atividades lícitas. § 1º 
A abordagem policial consiste em uma ação técnica de aproximação 
e interação entre o policial e a pessoa ou grupo de pessoas, podendo 
incluir a busca pessoal, veicular e domiciliar, desde que presentes os 
requisitos do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal. § 2º O 
intuito da abordagem policial consistirá em fiscalizar, investigar, 
orientar, advertir, assistir, e se, estiverem presentes os requisitos da 
prisão em flagrante, efetuar a prisão. 

 

E no artigo 4º estabelece como a abordagem policial deve ser procedida: 

 
Art. 4º A abordagem policial será realizada:  
I – Em situações de pontos de bloqueio ou de controle de trânsito, 

por amostragem ou de forma seletiva, conforme a finalidade da 
operação; 

II – Em situações de patrulhamento, tendo por objeto pessoa ou 
grupo das quais emanam indícios de estarem em atitude suspeita; 
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III – Em qualquer situação em que se vislumbre indícios de a 
pessoa ou grupo ter acabado de cometer, estar cometendo ou na 
iminência de cometer infração penal ou ato infracional.  

IV – Quando as características da pessoa a ser abordada tiver 
verossimilhança com as de quem estiver sendo procurada. 

Parágrafo único: Considera-se em atitude suspeita a pessoa ou 
grupo que esteja em situação que fuja à normalidade, seja de caráter 
objetivo, como em relação ao horário, ao ambiente, às condições 
climáticas, à indumentária e às pessoas com as quais interage, seja 
de caráter subjetivo, como o comportamento simulado, dissimulado, 
exaltado, excitado ou por outra forma, emocionalmente instável, que 
demonstre ameaça ou risco envolvendo à própria pessoa, terceiro, o 
patrimônio, a incolumidade pública ou o regular desenvolvimento de 
atividade lícita. 

 

Em seu art. 7º, o Substitutivo de Projeto de Lei nº 4.608, de 2012 

descreve os princípios fundamentais da abordagem policial:  

Art. 7º São princípios fundamentais da abordagem policial:  
I – A proteção dos direitos humanos;  
II – A participação e interação comunitária;  
III – A resolução pacífica de conflitos; 
IV – O uso proporcional e escalonado da força; 
V – A eficiência na prevenção das infrações penais ou atos 

infracionais;  
VI – A atuação isenta e imparcial do policial; 
VII – A estrita observância dos procedimentos de segurança do 

policial e do abordado, e; VIII – A aplicação das regras de 
urbanidade;  

Parágrafo único: A abordagem policial representa um encontro 
entre a polícia e o público e os procedimentos adotados pelos 
policiais variam de acordo com as circunstâncias e com a avaliação 
feita pelo policial sobre a pessoa com quem interage, podendo estar 
relacionada à infração penal ou ao ato infracional, ou não. 

 

 
Com a aprovação desse projeto de Lei, será considerado um marco 

histórico no assunto sobre a abordagem policial, pois dessa maneira a 

abordagem estará regulamentada em lei específica, assim, ficando mais fácil o 

entendimento de sua eficaz e deixará de ser regulamentada apenas pelo poder 

de polícia. 

 

3.1 ABORDAGEM POLICIAL A PESSOA SUSPEITA 

 

3.1.1 Fundada suspeita 

 

Em uma tentativa de conceituar “fundada suspeita”, Guilherme de Souza 

Nucci (2008, p 501) afirma que é “requisito essencial e indispensável para a 
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realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é 

uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela 

qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, 

quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de 

sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais 

palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o 

instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo 

visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se 

tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas 

as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo crucial 

destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes 

podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do 

crime, objetos necessários à prova do crime, objetos necessários à prova do 

fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e 

fundamentadamente.  

 

3.1.2 Fundamentos da abordagem policial à pessoa em atitude suspeita 

 

O estudo realizado pelo manual de Intervenção policial, Processo de 

Comunicação e Uso de Força (MINAS GERAIS, 2013, p. 54), ao realizar este 

tipo de abordagem, o policial militar deverá observar os fundamentos que 

seguem, para potencializar suas ações e assegurar que o objetivo proposto 

seja alcançado: 

 
a) segurança: caracteriza-se por um conjunto de medidas 

adotadas pelo policial militar para controlar, reduzir ou, se possível, 
eliminar os riscos da intervenção policial. Antes de agir, o policial 
militar deverá identificar a área de segurança e a área de risco, 
monitorar os pontos de foco, controlar os pontos quentes e certificar-
se de que o perímetro está seguro. Sempre que possível, o policial 
militar deverá agir com supremacia de força; 

b) surpresa: caracteriza-se por medidas que dificultam a 
percepção do abordado em relação ao policial militar , ou seja, é uma 
ação inesperada para o suspeito, surpreendendo-o e reduzindo seu 
tempo de reação. 

c) rapidez: é a velocidade com que a ação policial militar é 
processada, o que contribui substancialmente para a efetivação da 
“surpresa”. Não se pode confundir rapidez com afobamento ou falta 
de planejamento. Em uma abordagem que resulta em busca pessoal, 
o policial militar deve usar todo o tempo necessário para uma 
verificação exaustiva por objetos ilícitos ou indícios de crime; 
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d) ação vigorosa: é a atitude firme e resoluta do policial militar na 
ação, por meio de uma postura imperativa, com ordens claras e 
precisas. Não se confunde com truculência. O policial militar deve ser 
firme e direto, porém cortês, sereno, demonstrando segurança, 
educação e bom senso adequado às circunstâncias da intervenção; 

e) unidade de comando: é a coordenação centralizada da 
intervenção policial militar que garante o melhor planejamento, 
fiscalização e controle. Da mesma forma, cada policial militar 
envolvido na abordagem deve conhecer sua tarefa e qual a sua 
função específica naquela intervenção, interagindo de forma 
harmônica, sabendo a quem recorrer, respeitando a cadeia de 
comando.  

 

Para que ocorra um resultado satisfatório em uma abordagem policial, é 

necessário a aplicação dos conceitos explicados nessa seção e atenção 

durante as etapas de intervenção policial, pois são fundamentais para a 

proteção do abordado e do que está abordando.  

 

3.2 DA SUPREMACIA DE FORÇA DURANTE A ABORDAGEM 

 

Antes de ser efetuado a abordagem policial a pessoa em atitude suspeita, 

o policial deverá observar todo o ambiente em que se encontra, pois durante a 

abordagem podem ocorrer atos não esperado pelo agente, assim, é sempre 

importante essa análise priorizando a segurança do policial e da pessoa a ser 

abordada. Dessa maneira se o  policial após fazer uma varredura visual e 

constatar que não há a possibilidade de efetuar a abordagem, seja pelo motivo 

do cidadão se encontrar resistente, não acatar as ordens emanadas pelo 

policial..., o agente deverá utilizar de supremacia de força para que aquela 

abordagem possa ser realizada com total segurança. 

De acordo com o manual de tática policial, abordagem a pessoas e 

Tratamento às vítimas, (MINAS GERAIS, 2013, p. 70), Ao iniciar uma 

abordagem, a guarnição militar deverá realizá-la com segurança. Se for 

realizada especificamente a uma pessoa em atitude suspeita, é necessário que 

haja supremacia de força. Neste caso, a técnica policial será fundamental 

para seu sucesso. Quando a guarnição entender que necessitará de outros 

recursos (humanos ou logísticos), solicitará apoio policial, mantendo o contato 

visual e, se possível, o controle do suspeito. 
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Como descrito em MINAS GERAIS (2013, p. 70), a supremacia de força é 

uma vantagem tática do policial militar em relação ao abordado para uma 

atuação segura. Esta vantagem é medida de forma qualitativa e quantitativa, 

podendo estar relacionada não só ao número de policiais militares, mas 

também ao uso de força e à posse de instrumentos, equipamentos e 

armamentos por parte da guarnição. Uma atuação policial com supremacia de 

força é aquela em que os policiais militares envolvidos dispõem de níveis de 

força adequados para reagirem às ameaças que poderão advir dos abordados. 

A supremacia de força adotada pelos policiais é um elemento convicto para o 

sucesso do objetivo pretendido, pois com o uso da supremacia, será utilizado 

uma estratégia de abordagem mais eficaz, pois contará com um número maior 

de recursos, sendo logístico e pessoal. 

No desenvolvimento da abordagem, o policial militar manterá a atenção 

às possíveis mudanças que venham a ocorrer no cenário e que podem, por 

exemplo, obrigá-lo a aumentar ou diminuir o nível de força. O comportamento 

do abordado (cooperativo, resistente passivo e ativo) será determinante para a 

mudança de postura tática. (MINAS GERAIS 2013, p. 71) 

É importante saber que, em qualquer nível de intervenção, o policial 

militar deverá adotar os seguintes procedimentos de acordo com o manual de  

Tática Policial, Abordagem a Pessoas e Tratamento às Vítimas (MINAS 

GERAIS, 2013, p. 71): 

 
a) autoidentificação: demonstrar clareza, falando nome e posto 

ou graduação. Atitude que reforça os valores institucionais da ética, 
transparência, representatividade institucional e disciplina. O policial 
militar deve saber que sua identidade deve ser pública diante da 
função revestida pelo Estado; 

b) tratamento respeitoso para com as pessoas: tratar os 
abordados com respeito, cordialidade, urbanidade, solicitude e 
dignidade. 

c) esclarecimentos sobre o motivo de uma abordagem: 
esclarecer às partes interessadas sobre a motivação e o 
desdobramento da ação policial, a qual se submete o abordado. Com 
essa medida, fortalecerá o respeito, a cortesia e a credibilidade no 
trabalho da Polícia Militar. 

d) relacionamento adequado com a imprensa: é 
responsabilidade do policial militar preservar a pessoa quanto à 
veiculação de sua imagem, quando estiver sob sua custódia.  

 

 
Como toda a abordagem não é sempre de forma cooperativa por parte do 

abordado, o policial deverá nestes casos, atuar com supremacia de força para 
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conseguir a intervenção ao abordado, essa supremacia de força é respaldada 

pelo CPP e pelo CP. 

Contudo, é permitido ao policial utilizar de força necessária contra o 

abordado resistente, à terceiros resistente e ou em caso de tentativa de fuga do 

preso, conforme preceituado no artigo 284 e 292, ambos do CPP: 

Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a 
indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do 
preso. 

Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à 
prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o 
executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios 
necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que 
tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. 

 

É autorizado ao policial utilizar de meios necessários para repelir injusta 

agressão a si ou a terceiros, assim o policial será isento de pena se a sua 

atuação for justificada, tornando-a uma ação considerada legítima conforme os 

artigos 20 § 1º, art. 23, art. 25 e art. 329, § 1º e § 2º, ambos artigos do Código 

Penal: 

Artigo 20, § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente 
justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se 
existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o 
erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. 

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: 
     I- em estado de necessidade; 
     II- em legítima defesa; 
     III -  em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular 
de direito. 

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, 
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou 
ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe 
esteja prestando auxílio: 
Pena - detenção, de dois meses a dois anos. 
§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: 
Pena - reclusão, de um a três anos. 
§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das 
correspondentes à violência. 

 
 

 
 

 

 

http://www.universopolicial.com/2008/08/modelo-de-auto-de-resistncia-priso.html
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3.2.1 Uso de força durante a abordagem 

 

A palavra força possui interpretações diferentes no âmbito policial e a 

palavra em si. Neste, força tem o significado de robustez, vigor físico, 

capacidade de alterar o movimento uniforme de um corpo físico; naquele, força 

significa a utilização de meios necessários para que possa manter a ordem 

pública em prol da coletividade. 

Conforme preceituado no manual de intervenção policial, processo de 

comunicação e uso de força, MINAS GERAIS (2013, p. 75). A força, no âmbito 

policial, é definida como sendo o meio pelo qual a Polícia Militar controla uma 

situação que ameaça a ordem pública, o cumprimento da lei, a integridade ou a 

vida das pessoas. Sua utilização deve estar condicionada à observância dos 

limites do ordenamento jurídico e ao exame constante das questões de 

natureza ética. A força, no âmbito militar, com possibilidade de emprego em 

missões extraordinárias pela Polícia Militar, será objeto de Instruções 

específicas, como em caso de perturbação da ordem, ou grave perturbação, 

conflito armado interno ou outras missões. 

 
O uso de força é um tema que engloba muitas variáveis e 

possibilidades de ação. De acordo com as circunstâncias, sua 
intensidade pode variar desde a simples presença policial militar até o 
emprego de força potencialmente letal como o disparo da arma de 
fogo contra pessoa, sendo, neste caso, considerado como o último 
recurso e de medida extrema de uma intervenção policial. (MINAS 
GERAIS, 2013, p.75) 

 
 

O policial pode e deve utilizar do uso da força para repelir a ameaça ou 

violência contra si ou contra terceiros a fim de estabilizar a ordem na 

sociedade, O Estado detêm o poder autônomo diante de seus órgãos para a 

utilização de força necessária nos casos em que é necessitado. 

O policial militar poderá usar a força no exercício das suas atividades, não 

sendo necessário que ele ou outrem seja atacado primeiro, ou exponha-se 

desnecessariamente ao perigo, antes que possa empregá-la. O seu emprego 

eficiente requer uma análise dinâmica e contínua sobre as circunstâncias 

presentes, de forma que a intervenção policial resulte num menor dano 

possível. Para tanto, é essencial que ele se aperfeiçoe, constantemente, em 

procedimentos para a solução pacífica de conflitos, estudos relacionados ao 



21 
 

 

comportamento humano, conhecimento de técnicas de persuasão, negociação 

e mediação, dentre outros que contribuam para a sua profissionalização nesse 

tema. (MINAS GERAIS, 2013, p. 76) 

A pessoa que está sendo imposta a uma abordagem policial poderá ter 

temperamentos diferenciados, comportando-se de maneira cooperativa ou de 

forma resistente passiva ou ativa. Esse comportamento do abordado possui 

diferentes níveis, podendo ficar oscilando durante a abordagem e o policial 

deverá ter a dinâmica para lidar com essa situação.  

Nesse sentido, o abordado pode apresentar os seguintes níveis de 

comportamento como descrito em MINAS GERAIS (2013, p. 78) :    

 

a) Cooperativo: A pessoa abordada acata todas as 
determinações do policial militar durante a intervenção, sem 
apresentar resistência.  

Exemplo: o motorista que apresenta, prontamente, toda a 
documentação solicitada e atende as orientações do policial militar 
durante operação do tipo Blitz. 

b) Resistência passiva: A pessoa abordada não acata, de 
imediato, as determinações do policial militar, ou o abordado opõe-se 
a ordens, reagindo com o objetivo de impedir a ação legal. Contudo, 
não agride o policial militar nem lhe direciona ameaças. 

Exemplo: o abordado reage de maneira espalhafatosa, acalorada, 
falando alto, procurando chamar a atenção e conseguir a simpatia 
dos transeuntes, colocando-os contra a atuação da Polícia Militar, 
assumindo assim, a posição de vítima da intervenção policial militar. 

c) Resistência ativa: Apresenta-se nas seguintes modalidades: 
1)Com agressão não letal: O abordado opõe-se à ordem, 

agredindo os policiais militares ou as pessoas envolvidas na 
intervenção, contudo, tais agressões, aparentemente, não 
representam risco de morte. 

Exemplo: o agressor que desfere chutes contra o policial militar 
quando este tenta aproximar-se para efetuar a busca pessoal. 

2)Com agressão letal: O abordado utiliza-se de agressão que põe 
em perigo de morte o policial militar ou as pessoas envolvidas na 
intervenção. 

Exemplo: o agressor, empunhando uma faca, desloca-se em 
direção ao policial militar e tenta atacá-lo. 

 

Diante desses comportamentos do abordado, cooperativo, resistente 

passivo e ativo, o policial utilizará de força seletiva. Durante o processo de 

abordagem, os níveis de força utilizada pelo agente poderá ficar aumentando e 

diminuindo de acordo com o comportamento do abordado e esse processo 

progressivo e regressivo do uso da força ate a contenção da pessoa, 

denomina-se uso diferenciado da força. 
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Diante da atuação do policial, este deve estar utilizando devidamente os 

equipamentos de proteção individual (E.P.I.) e de armamentos e recursos 

(logístico e de pessoal)  para a sua atuação. Dependerá da consciência do 

policial a utilização dos meios a serem utilizados em uma intervenção, pois  ao 

utilizar de força desproporcional à resistência imposta pelo abordado, o agente 

estará agindo de forma ilegítima, assim não sendo respaldado pela legalidade 

do uso da força. 

Sobre o emprego de todos os níveis de força, em MINAS GERAIS (2013, 

p. 81) está descrito que sempre será necessário em uma intervenção. Na 

maioria das vezes, bastará uma verbalização adequada para que o policial 

militar controle a situação. Por outro lado, haverá situações em que, devido à 

gravidade da ameaça, o uso de força potencialmente letal (disparo de arma de 

fogo) deverá ser imediato. É fundamental que o policial militar mantenha-se 

atento quanto às mudanças dos níveis de comportamento do abordado, para 

que selecione corretamente o nível de força a ser empregado. 

A decisão entre as alternativas de força se baseará na avaliação de riscos 

e, como já visto, é importante considerar a relevância da formação e do 

treinamento de cada policial militar. Assim, ele observará a seguinte 

classificação dos níveis para o uso diferenciado de força mencionado no 

manual de Intervenção policial, Processo de comunicação e Uso de força em 

MINAS GERAIS (2013, p. 81): 

 
a) Nível primário 
Presença policial militar: 
É a demonstração ostensiva de autoridade. O efetivo policial 

militar corretamente uniformizado, armado, equipado, em postura e 
atitude diligente, geralmente inibe o cometimento de infração ou delito 
naquele local. 

Verbalização: 
É o uso da comunicação oral (falas e comandos) com a entonação 

apropriada e o emprego de termos adequados que sejam facilmente 
compreendidos pelo abordado. 

b) Nível secundário – técnicas de menor potencial ofensivo 
Controles de contato: 
São técnicas em que o policial militar faz a intervenção sem 

recorrer a quaisquer armamentos, instrumentos ou equipamentos, por 
meio de posturas de abordagem que orienta a distância e a 
angulação de aproximação, bem como a posição de mãos e braços 
do policial militar. 

Controle físico: 
É o emprego das técnicas de defesa pessoal policial, com um 

maior potencial de submissão, para fazer com que o abordado 
resistente ativo (agressivo) seja controlado, sem o emprego de 
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instrumentos. Visa a sua imobilização e condução, evitando, sempre 
que possível, que resulte lesões do uso de força. 

Controle com instrumento de menor potencial ofensivo (I.M.P.O.) 
c) Nível terciário – força potencialmente letal 
Consiste na aplicação de técnicas de defesa pessoal policial, com 

ou sem o uso de equipamentos, direcionados a regiões vitais do 
corpo do agressor. Deverão somente ser empregados em situações 
extremas que envolvam risco iminente de morte ou lesões graves 
para o policial militar ou para terceiros, com o objetivo imediato de 
fazer cessar a ameaça.2 

Consiste no disparo de arma de fogo efetuado pelo policial militar 
contra um agressor, devendo somente ocorrer em situações 
extremas, que envolvam risco iminente de morte ou lesões graves, 
com o objetivo imediato de fazer cessar a ameaça. 

 

3.3 ABORDAGENS POLICIAIS A GRUPOS VULNERÁVEIS 

 

Por grupo vulnerável entende-se o conjunto de pessoas com 

características específicas, relacionadas ao gênero, à idade, à condição social, 

às necessidades especiais e diversidade sexual. E, por essa razão, podem se 

tornar mais suscetíveis à violação de seus direitos. 

A vulnerabilidade está na ação de sujeição da pessoa a constante 

preconceito e discriminação, em razão de sua condição específica, 

independente de outros fatores. Nesse conjunto, estão inseridas as mulheres, 

as crianças e adolescentes, os idosos, a população em situação de rua, as 

pessoas com necessidades especiais e a população de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais,Transexuais e Travestis (LGBTT). (MINAS GERAIS 2013, p. 108) 

A seguir, será mencionado em 6 tópicos de A a F, a maneira de como o 

policial deverá proceder em abordagens a pessoas vulneráveis como à mulher, 

às crianças e aos adolescentes, à diversidade sexual, as pessoas portadoras 

de necessidades especiais, à pessoa idosa e população em situação de rua. 

Todos esses procedimentos descritos no manual de Tática Policial, Abordagem 

a Pessoas e tratamento às Vítimas.  

 

O primeiro subtópico a ser mencionado é referente a abordagem à 

mulher, esta considerada tipo de pessoa vulnerável, pois a mulher sofre muito 

discriminação desde os tempos remotos referente aos homens, hoje nos dias 

atuais que elas vem conquistando espaço entre o ser masculino, mas mesmo 

assim, com certa discrepância. Dessa maneira, a abordagem à mulher deve 

ser realizada com certo cuidado para não deixá-la com certo constrangimento. 
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a) Atuação policial no atendimento à mulher 

 

Em praticamente todas as esferas sociais, a mulher está sujeita a 

desigualdades por lei e de fato. Esta situação é causada e agravada pela 

existência de discriminações, que normalmente se tornam comuns no seio da 

própria família, na comunidade e no local de trabalho. A discriminação contra a 

mulher se mantém por meio da sobrevivência de estereótipos (do homem, 

assim como da mulher), de culturas tradicionais e de crenças prejudiciais às 

mulheres. Entende-se por discriminação contra mulheres qualquer distinção, 

exclusão ou restrição baseada no sexo, e que tenha por objetivo ou efeito, 

comprometer ou destruir o reconhecimento, o gozo ou o exercício de seus 

direitos humanos e garantias fundamentais, em qualquer estado social em que 

se encontrem, e em todos os campos da atividade humana (político, 

econômico, social, cultural). (MINAS GERAIS, 2013, p. 106) 

Contudo, as especificidades femininas exigem um tratamento próprio com 

as mulheres de forma a respeitar as suas características de sexo, e o policial 

militar deve realizar uma busca pessoal de forma profissional e eficiente.  

 

 Recomenda-se proceder a abordagem em mulher da seguinte maneira: 

MINAS GERAIS (2013, p. 107) 

1) a abordagem de mulheres pode ser feita por qualquer policial 
militar, independentemente do sexo, devendo a busca pessoal ser 
efetivada conforme determina a legislação nacional, que prescreve 
que a busca em mulher será feita por outra mulher, “se não importar 
em retardamento ou prejuízo da diligência”; 

2) as mulheres, quando capturadas, serão mantidas separadas 
dos homens capturados (sempre quando houver condições logísticas 
e de segurança); 

3) a busca pessoal em mulheres suspeitas de portarem objetos 
ilícitos deverá ser realizada, preferencialmente, por outra mulher 
profissional de polícia ou encarregada de fazer cumprir a lei. Em 
momento algum poderá ser convocadas pessoas leigas ou civis, para 
realizar buscas em caso de suspeição, pois, isto colocará em risco a 
segurança e a integridade física destas pessoas; 

4) não havendo a disponibilidade no grupo que realiza a 
abordagem, a guarnição poderá recorrer à rede-rádio, solicitando 
apoio de uma policial militar feminina que possa comparecer ao local 
e suprir as necessidades da ocorrência; 

5) a busca pessoal feita por homens em mulheres é uma 
excepcionalidade. Não deve ser realizada em situações operacionais 
ordinárias, principalmente em relação à busca completa; 
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6) procedimentos mais simples como solicitar que a própria 
pessoa abra sua bolsa, retire os sapatos, mostre a região da cintura e 
levante os cabelos, diminuirá a exposição da mulher; 

7) se, em casos extremos, o policial militar precisar realizar uma 
busca em uma mulher, esta deverá ser feita com respeito e 
profissionalismo, em local discreto e, sempre que possível, na 
presença de testemunhas, preferencialmente, do sexo feminino. O 
policial militar deve evitar o contato físico com a abordada, 
principalmente nas partes íntimas, procurando limitar-se a orientá-la 
quanto aos procedimentos a serem adotados. 

 

 
b) Atuação policial no atendimento às crianças e aos adolescentes 

 
 

A criança e o adolescente de acordo com a Constituição Federal de 1988 e a 

legislação própria do Estatuto da Criança e do Adolescente, devem serem 

tratados com absoluta prioridade perante o Estado, a sociedade e a família. 

Contudo, a abordagem deve ser realizada com total cautela, pois trata-se de 

seres importantíssimos perante o Estado e o seus direitos devem ser 

respeitados. 

Crianças e adolescentes possuem direitos próprios que estão previstos 

em diversos instrumentos internacionais e na legislação brasileira. O Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Em seu 

artigo 2º considera criança a pessoa até 12 anos (incompletos) e adolescente, 

pessoa entre 12 e 18 anos (incompletos). (MINAS GERAIS 2013, p. 108) 

Ato infracional é a ação tipificada como crime ou contravenção penal, que 

tenha sido praticada pela criança ou pelo adolescente. São penalmente 

inimputáveis todos os menores de 18 anos e não poderão ser condenados. 

A criança que incorre em ato infracional deverá ser encaminhada à 

presença do Conselho Tutelar ou do Juiz da Vara da Infância e da Juventude, 

para que seja social e legalmente assistida. Na ausência desses órgãos, 

deverá ser encaminhada aos pais ou ao responsável legal, que dará recibo no 

Boletim de Ocorrência, dirigido ao Juizado da Infância e da Juventude. 

O adolescente, em caso de flagrância de ato infracional, será levado à 

delegacia de polícia especializada. Na ausência desta, deverá ser 

encaminhado à Delegacia de Polícia local, onde deverá permanecer separado 

dos adultos, até que outra medida seja determinada. 
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As crianças e os adolescentes têm os mesmos direitos e liberdades dos 

adultos. 

 

 Recomenda-se proceder a abordagem em criança e adolescente da 

seguinte maneira: (MINAS GERAIS, 2013, p. 108) 

 
1) comunicar, imediatamente, aos pais ou representante legal 

sobre a apreensão da criança ou adolescente; 
2) manter a atenção às situações que possam implicar em risco à 

integridade física ou mental da criança ou do adolescente; 
3) não conduzir crianças e adolescentes em compartimento 

fechado da viatura. Contudo, em casos extremos, em que o 
adolescente apresentar séria ameaça à integridade física dos policiais 
militares, devido a sua compleição física avantajada, com atitudes 
violentas em resistência à ação policial, e com histórico de atos 
infracionais violentos, poderá ser admitido o uso de algema e 
condução em compartimento fechado de veículo policial, visando até 
mesmo a segurança do adolescente. No REDS, deverá ser constado 
e justificado esse procedimento; 

4) nunca divulgar sem a autorização devida, por qualquer meio de 
comunicação, o BO/REDS relativo à criança ou ao adolescente a que 
se atribua ato infracional; 

5) evitar a exposição da imagem do conduzido conforme previsto 
nos Arts. 17 e 18 do ECA; 

6) a busca pessoal será realizada, com segurança, procurando 
sempre reduzir os constrangimentos, respeitando-se os princípios e 
as orientações gerais contidas no ECA. 

 

 

 

c) Atuação policial no atendimento à diversidade sexual 

 

A abordagem policial diante de pessoas com diversidade sexual deverá 

ser procedida de acordo com o tratamento que a pessoa abordada se 

identifique, pois a não observância da personalidade desse tipo de abordado, 

poderá ocasionar em constrangimento ilegal, por isso que o policial deverá 

entender as diferenças entre os tipos de homossexuais como travesti, lésbicas, 

gays e outros. 

A diversidade sexual pode ser entendida como o termo usado para 

designar as várias formas de expressão da sexualidade humana. O cidadão, 

muitas vezes, tem seus direitos desrespeitados pelo fato de ter orientação 

sexual diversificada. O policial militar, como promotor de direitos humanos, 

deve lidar com o cidadão, de forma a respeitar sua sexualidade e a lhe fornecer 

a devida atenção.  
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A heterossexualidade define os indivíduos que têm atração por uma 

pessoa do sexo oposto. Por sua vez, a homossexualidade pode ser definida 

como a atração afetiva e sexual por uma pessoa do mesmo sexo. 

Homossexuais podem ser masculinos, afeminados ou não; femininos, 

masculinizados ou não.( MINAS GERAIS, 2013, p. 109) 

 

Recomenda-se proceder a abordagem em diversidade sexual da seguinte 

maneira: (MINAS GERAIS, 2013, p. 110) 

 

1) o cidadão homossexual deve receber tratamento respeitoso 
durante as providências policiais, minimizando possíveis 
constrangimentos. Ao abordar um homossexual deve-se evitar a 
reprodução de preconceitos sociais, como exemplo, proferindo a 
leitura do seu nome de registro, constante na Carteira de Identidade, 
em voz alta, para outros policiais militares e público presente, 
ridicularizando-o; 

2) o policial militar não deverá coibir manifestações de afeto entre 
homossexuais (mãos dadas, beijo na boca), uma vez que estes atos 
não configuram ações ilícitas e ainda, configuram atos privados da 
vida do cidadão, nos quais não deve haver interferência; 

3) é importante balizar a conduta policial, relembrando a diferença 
fundamental entre o delito caracterizado por ocorrência de ato sexual 
em via pública e a manifestação afetiva entre pessoas. As 
providências policiais caberão apenas no primeiro caso, 
independentemente da orientação sexual; 

4) o BO/REDS deve ser redigido com o nome de registro da 
pessoa e o tratamento verbal deve ser feito pelo nome social (nome 
pelo qual a pessoa quer ser chamada). Uma vez constatado que o 
fato que gerou a intervenção policial, se deu por motivo de 
intolerância, discriminação ou por homofobia, esse detalhe deverá ser 
constado no histórico do BO/REDS, informando também a orientação 
sexual ou identidade de gênero da vítima (lésbica, gay, bissexual, 
travesti ou transexual) afim de que se possa futuramente possibilitar 
pesquisas e diagnósticos de vitimização por seguimento. 

 

 

d) Atuação policial no atendimento a pessoas portadoras de necessidades 

especiais 

 

As pessoas portadoras de necessidades especiais, são consideradas de 

extrema vulnerabilidade perante a sociedade, devido aos seus aspectos 

dificultosos no convívio da coletividade. Dessa maneira o policial deverá abord-

á-los com aspectos específicos de acordo com a sua deficiência. 

O policial militar se aterá aos procedimentos específicos em ocorrências 

que envolvam portadores de deficiência física e com sofrimento mental, 
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oferecendo-lhes encaminhamento adequado para a solução de suas questões. 

Alguns conceitos técnicos, relacionados a esse público, precisam ser 

conhecidos, pois auxiliarão o posicionamento policial na ocorrência: (MINAS 

GERAIS, 2013, p. 111) 

Deficiência: é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica, podendo ser auditiva, visual, mental, 

física, neurológica (paralisia cerebral) ou múltipla (tetraplegia, cegueira e 

surdez); 

Doença: manifestações de falta ou de perturbações da saúde, moléstia, 

mal, enfermidade, que podem ser temporárias (tuberculose e pneumonia) ou 

definitivas (hanseníase e AIDS); 

Incapacidade: inclui toda restrição, inaptidão, inabilidade ou falta (devido a 

uma deficiência) de capacidade para realizar uma atividade, na forma ou na 

medida em que se considera normal para um ser humano; 

Impedimento: situação desvantajosa para um determinado indivíduo, em 

consequência de uma deficiência ou de uma incapacidade, que limita ou 

impede o desempenho de determinado papel, levando em conta circunstâncias 

como idade, sexo, fatores sociais e culturais. 

 

Recomenda-se proceder a abordagem em pessoas portadoras de 

necessidades especiais da seguinte maneira: (MINAS GERAIS, 2013, p. 111) 

 
1) durante as abordagens, o policial militar se manterá atento às 

questões da segurança, jamais subestimando a capacidade individual 
do deficiente ou o seu envolvimento com outras pessoas na 
ocorrência; 

2) deve-se evitar gracejos ou situações que possam ridicularizar 
as expressões da pessoa abordada, causando-lhe constrangimento 
ou exposição desnecessária; 

3) o abordado deverá ser avisado antes de receber a busca 
pessoal, momento em que também será orientado a manter-se 
calmo, tendo em vista que lhe serão assegurados todos os seus 
direitos. Assim, enquanto um policial militar verbaliza e executa a 
busca, os demais cuidarão da segurança. 
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e) Atuação policial no atendimento à pessoa idosa 

 

O idoso, também considerado pessoa vulnerável, a abordagem deve ser 

feita com total atenção, pois o idoso já não possuía fácil entendimento como as 

pessoas mais jovens, o idoso fica com a audição e entendimento escasso 

devido a idade. Portanto a abordagem deve ser realizada com total clareza 

possível para o fácil entendimento daqueles. 

O Estatuto do Idoso define como pessoa idosa, aquela com idade igual ou 

superior a 60 anos. Nele se encontram estabelecidos, com prioridade absoluta, 

as medidas protetivas ao idoso. A norma prevê novos direitos e estabelece 

vários mecanismos específicos de proteção, que vão desde a melhoria das 

condições de vida até a inviolabilidade física, psíquica e moral dos idosos. 

(MINAS GERAIS, 2013, p. 115) 

Nesse enfoque, o Estatuto do Idoso também estabelece como obrigação 

da família, da sociedade e do Poder Público, a efetivação de direitos 

fundamentais da pessoa idosa, como o direito à saúde, ao lazer, à cidadania, à 

vivência com dignidade, incluída aí, principalmente, a convivência familiar. 

(MINAS GERAIS, 2013, p. 115) 

 

Recomenda-se proceder a abordagem em pessoa idosa da seguinte 

maneira: (MINAS GERAIS, 2013, p. 116) 

 
1) nas intervenções em razão de suspeita de prática de delito, o 

policial militar observará a idade e as condições de saúde do idoso, e 
os demais procedimentos técnicos, previstos neste Manual; 

2) sempre que possível, deve-se promover o acompanhamento do 
idoso por algum membro familiar ou pessoa indicada por ele; 

3) quando houver necessidade da busca pessoal, o policial militar 
a executará de modo a evitar constrangimentos desnecessários; 

4) prestar informações necessárias ao idoso, a respeito de sua 
condução (local, providências). 
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f) População em situação de rua 

 

A população em situação de rua, é considerada isolada da sociedade, 

sem crédito pela população, o fato das condições dos moradores de rua não 

implica em que eles estão envolvidos em ilícitos penais, assim devendo ser 

respeitados por todos pela sua vulnerabilidade. 

Por intermédio do Decreto Federal nº 7.053, de 23 de dezembro de 2.009, 

a população em situação de rua foi oficialmente reconhecida para fins de 

implementação de políticas públicas que lhe garanta, sobretudo, a 

sobrevivência e o desenvolvimento. (MINAS GERAIS, 2013, p. 116) 

As diretrizes da Política Nacional para a população em situação de rua 

dizem respeito à promoção de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais, bem como o direito dos cidadãos, nessa condição, a terem 

atendimento humanizado e universalizado, em face da não referência de 

moradia. A população de rua é bastante heterogênea: misturam-se famílias, 

homens, mulheres, crianças e adolescentes, formando diferentes combinações 

sociais. O que todos têm em comum é a luta pela sobrevivência, a carência ou 

a precariedade de habitação, além de laços familiares fragilizados ou 

interrompidos. 

As ruas e avenidas são os lugares utilizados por este público como 

dormitório, bem como para realizar as tarefas afetas ao interior de uma 

residência. A pessoa que utiliza o espaço público para pernoite costuma sofrer 

violência também de seus pares, em virtude de disputas de territorialidade, de 

estigma de grupo ou conflitos individuais, de envolvimento com as drogas, 

dentre outros fatores, dada a dimensão do contexto de rua. Dormir em grupo, 

portanto, representa determinado nível de segurança; uma proteção coletiva 

em relação às enormes adversidades que enfrenta pela sua inclusão. 

O policial militar deve respeitar essas pessoas, principalmente em razão 

do isolamento social, do descrédito e do sentimento de abandono que 

adquirem por viverem nas ruas, desenvolvendo normalmente o seu trabalho. 

 

Recomenda-se proceder a abordagem em população em situação de rua 

da seguinte maneira: (MINAS GERAIS, 2013, p. 117) 
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1) agir com equilíbrio e bom senso, sobretudo nos momentos em 
que as demandas decorrentes da aplicação da lei exigirem condutas 
mais firmes. O policial militar deverá ter a consciência de que uma 
pessoa que vive em condições sociais extremamente precárias 
apresenta debilidades (deficiência linguística, invisibilidade social, 
falta de higiene corporal), que inclusive podem funcionar como 
barreiras para que recebam tratamento adequado; 

2) deverá atender e orientar as pessoas desse grupo a buscarem 
auxílio, junto aos órgãos competentes de assistência social; 

3) lembrar que, de acordo com a Constituição Federal, ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei. As pessoas em situação de rua não podem ser 
obrigadas a praticar atos que não sejam exigidos por lei e são livres 
para estarem em qualquer local, sem que as suas presenças 
signifiquem desrespeito à lei; 

4) nos atendimentos, o policial militar não permitirá o tratamento 
desumano ou degradante a esses cidadãos, por quem quer que seja; 

5) ter o cuidado no trato com os objetos pessoais e com os abrigos 
improvisados do cidadão abordado, quando a revista for necessária. 

 

 
Percebe-se que o policial deverá estar totalmente preparado para atuar 

nas diversidades tipos de abordagens policiais, inclusive nos casos em que se 

envolva pessoas consideradas vulneráveis diante da sociedade. 
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4 BUSCA PESSOAL 
 

Fundada suspeita pode-se entender que é de caráter subjetivo do policial 

em avaliar se a pessoa encontra-se em atitude suspeita, pois será decorrente 

da pessoa que está sendo avaliada pelo policial, sendo que esta poderá estar 

com a roupa sobressalente, ou seja, algum instrumento que poderá ser 

utilizado em cometimento de alguma infração penal ou instrumento que já foi 

utilizado para praticar alguma infração. 

Porém a fundada suspeita, não recai apenas sobre instrumentos, 

podendo a suspeição ser percebida através da atitude da pessoa suspeita, ou 

seja, pelo seu comportamento, sendo este fora do normal do convívio social. 

A busca pessoal é uma técnica policial utilizada para fins preventivos ou 

repressivos, que visa a procura de produtos de crime, objetos ilícitos ou lícitos 

que possam ser utilizados para a prática de delitos que estejam de posse da 

pessoa abordada em situação de suspeição. Será realizada no corpo, nas 

vestimentas e pertences do abordado, observando-se todos os aspectos legais, 

técnicos e éticos necessários. (MINAS GERAIS, 2013, p. 79), 

Quando o policial militar realiza busca pessoal, a situação de suspeição 

deverá ser verificada através da atitude do cidadão, ou seja, da conjugação 

entre comportamento e ambiente (MINAS GERAIS, 2013, p. 79).  

 

Exemplos: 

1) Estado de flagrante delito; 
2) Mesma característica física e de vestimenta utilizada por autor 

de crime/ contravenção; 
3) Comportamento estranho do suspeito (tensão, nervosismo, 

aceleração do passo ou mudança brusca de direção ao avistar a 
presença policial); 

4) Volumes observáveis na cintura ou em outras partes do corpo; 
5) Pessoa parada em local ermo ou de grande incidência de 

criminalidade; 
6) Pessoa monitorando residências; 
7) Pessoa portando objeto duvidoso; 
8) Condutor que tenta evadir de bloqueio policial; dentre outros. 

 

Conforme leciona ASSIS (2015, p. 6), a busca pessoal pode ser de cunho 

preventivo ou processual. Na primeira, o fundamento é a competência 

constitucional da polícia preventiva de segurança para garantir a segurança e a 
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ordem pública. No segundo caso, o fundamento é a lei processual penal 

visando à obtenção de provas para a persecução penal.  

Busca pessoal preventiva é aquela executada pela Polícia Militar 
no exercício de sua atividade de polícia preventiva, com fulcro no seu 
poder discricionário de Polícia Ostensiva de Segurança Pública, 
visando à preservação da ordem pública e a prevenção da prática de 
delitos. (ASSIS, 2015, P. 6) 

Busca pessoal processual é uma medida de natureza cautelar–
coercitiva, realizada pós-delito, visando o acautelamento de material 
probatório de ilícito penal. É regida pelas normas processuais penais 
(notadamente pelo art. 244, caput) e, em regra, só poderá ser 
executada em virtude de mandado, exceto por ocasião de prisão ou 
quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo 
coisa obtida por meio criminoso, ou de porte proibido ou de interesse 
probatório, ou quando determinada durante a busca domiciliar, como 
estabelece o artigo supracitado. (ASSIS, 2015, P. 7) 

 

4.1 ASPECTOS LEGAIS DA BUSCA PESSOAL 

 

Em caso de fundada suspeita, o Código de Processo Penal (CPP)  em seu 

artigo 240,  § 2º, descreve como deverá proceder a busca pessoal em casos de 

pessoa em fundada suspeita: 

  § 2o  Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada 
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos 
mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 

 

Art. 240, § 1º CPP explicita os meios de que poderá realizar a busca 

pessoal : 

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e 

objetos falsificados ou contrafeitos; 
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática 

de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa 

do réu; 
 f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou 

em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu 
conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; 

 h) colher qualquer elemento de convicção. 
 
 

Quando existe a fundada suspeita de cometimento de algum crime, e 

para realizar a busca pessoal, não será necessária a utilização do mandato de 

busca, conforme preconiza o art. 244. 
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Art. 244.  A busca pessoal independerá de mandado, no caso de 
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na 
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam 
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de 
busca domiciliar. 

 
 

O Código de Processo Penal Militar (CPPM), trata deste mesmo assunto 

em seu artigo 180, definindo a busca corporal. 

Art. 180. A busca pessoal consistirá na procura material feita nas 
vestes, pastas, malas e outros objetos que estejam com a pessoa 
revistada e, quando necessário, no próprio corpo. 

 
 

O artigo 182 do CPPM, consubstanciado com o CPP, em referência a 

necessidade de mandado para poder efetuar a busca pessoal, aquele trata do 

mesmo dispositivo, podendo a busca ser efetuado sem a necessidade de 

mandado. 

Revista independentemente de mandado: 

Art. 182. A revista independe de mandado: 
a) quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser presa; 
b) quando determinada no curso da busca domiciliar; 
c) quando ocorrer o caso previsto na alínea a do artigo anterior; 

      d) quando houver fundada suspeita de que o revistando traz 
consigo objetos ou papéis que constituam corpo de delito; 

e) quando feita na presença da autoridade judiciária ou do 
presidente do inquérito. 

A Busca pessoal no curso do processo ou do inquérito do artigo 184, 
complementa o artigo 182 do CPPM. 

        Art. 184. A busca domiciliar ou pessoal por mandado será, no 
curso do processo, executada por oficial de justiça; e, no curso do 
inquérito, por oficial, designado pelo encarregado do inquérito, 
atendida a hierarquia do pôsto ou graduação de quem a sofrer, se 
militar. 

 

As buscas pessoais são realizadas em prol do bem comum, ainda que 

possam causar eventuais desconfortos de caráter individual. É importante que 

a restrição aos direitos individuais se dê o mínimo possível, ou seja, no limite 

do que possa ser considerada necessária e razoável, para que não possa ser 

interpretada como abuso de autoridade E nos casos em que a suspeição não 

se confirmar e nada de irregular for encontrado, caberá ao policial militar: 

(MINAS GERAIS, 2013, p. 81): 
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a) esclarecer ao abordado os motivos pelos quais ele foi            
submetido a busca pessoal; 

b) demonstrar que esta abordagem é um ato discricionário e legal, 
com foco na segurança preventiva; 

c) prestar outras informações que possam minimizar possíveis 
embaraçamentos causados; 

d) agradecer a colaboração com a segurança coletiva. 

 

Ao final do procedimento, recomenda-se que a equipe: 

a) avalie o desempenho individual e do grupo; 
b) avalie os resultados obtidos; 
c) avalie as falhas no procedimento; 
d) colha sugestões de correção; 
e) confeccione relatório ao escalão superior, se necessário. 

 
 
Referente a busca pessoal, fica constatado que além do constrangimento 

que possa ocasionar no abordado trazendo consigo um certo desconforto, 

demonstra que esse procedimento é de grande valia para uma completa 

abordagem, pois diante dessa situação poderá evitar um mal maior retirando 

objetos que estejam em posse da pessoa que poderia ser utilizado em um ato 

infracional, por exemplo, a arma de fogo.    
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5 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS À ABORDAGEM POLICIAL 

5.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 
A abordagem policial deve estar totalmente amparada pela legalidade, 

princípio primordial para essa atuação, pois a abordagem infligi o direito 

constitucional de liberdade de ir e vir do cidadão, porém se a abordagem for 

realizada de acordo com o que está descrito nos artigos 240 e 244 do CPP, ela 

será considerada legítima, ou seja, será legal efetuar a busca pessoal no 

abordado. 

Como leciona DI PIETRO(2012, p. 61) Este princípio, juntamente com o 

de controle da Administração pelo Poder Judiciário, nasceu com o Estado de 

Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos 

individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece 

também os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição 

ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade. 

De acordo com ALEXANDRINO e PAULO (2015, p. 209), a formulação 

mais genérica deste princípio encontra-se no inciso II do art. 5º da Constituição, 

artigo no qual se inserem alguns dos mais importantes direitos e garantias 

fundamentais de nosso ordenamento. No citado dispositivo, que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.  

De acordo com a citação de Alexandrino referente ao art. 5º, II, CF/88, 

nota-se que o policial deverá proceder a abordagem de acordo com o que a lei 

preceitua, no caso em comento o policial atuará somente da maneira em que a 

lei permite, conforme descrito na Constituição.  

Deveras, para os particulares a regra é a autonomia da vontade, ao passo 

que a administração pública não tem vontade autônoma, estando adstrita à lei, 

a qual expressa a “ vontade geral”, manifestada pelos representantes do povo, 

único titular originário da “coisa pública”. Tendo em conta o fato de que a 

administração pública está sujeita, sempre, ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público – e não é ela quem determina o que é de interesse público, 

mas somente a lei (e a própria Constituição), expressão legítima da “vontade 

geral” -, não é suficiente a ausência de proibição em lei para que a 

administração pública possa agir; é necessária a existência de uma lei que 
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imponha ou autorize determinada atuação administrativa. ALEXANDRINO e 

PAULO (2015, p. 209) 

Dessa maneira, pode-se confirmar que a legalidade e a legitimidade que 

os policias possuem para efetuar a abordagem e a busca pessoal, foram 

emanadas pelo povo através de seus representantes, pois as atuações em que 

o policiais executam, encontram-se tipificadas na legislação brasileira, assim a 

lei impõe e autoriza o procedimento executório do policial nas abordagens. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (apud ALEXANDRINO e 

PAULO, 2015, p. 210), o princípio da legalidade representa a consagração da 

idéia de que a administração pública só pode ser exercida conforme a lei, 

sendo a atividade administrativa, por conseguinte sublegal e infralegal, 

devendo restringir-se à expedição de comandos que assegurem a execução da 

lei. Como a lei consubstancia, por meio de comandos gerais e abstratos, a 

vontade geral, manifestada pelo Poder que possui representatividade para 

tanto – o Legislativo -, o princípio da legalidade possui o escopo de garantir que 

a atuação do Poder Executivo nada mais seja senão a concretização dessa 

vontade geral. 

 

5.2 PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

 

Conforme ALEXANDRINO e PAULO (2015, p.212), o princípio da 

moralidade torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes da 

administração pública. A denominada moral administrativa difere da moral 

comum, justamente por ser jurídica e pela possibilidade de invalidação dos atos 

administrativos que sejam praticados com inobservância deste princípio. 

O policial deverá agir de maneira ética em todas as suas atuações, 

respeitando a dignidade da pessoa humana ao abordar qualquer tipo de 

cidadão, sendo ele uma pessoa comum, uma pessoa suspeita, ou autor de 

alguma ato infracional. Pois se qualquer procedimento do policial durante a 

abordagem, for em desacordo com a legislação vigente, este estará cometendo 

arbitrariedades, ou seja, abuso de poder e dessa forma, o seus atos serão 

inválidos e nulos se foi praticado com a inobservância do princípio da 
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moralidade. É explicitado por Alexandrino e Paulo o caso de anulação perante 

o infringimento do princípio da moralidade: 

É importante compreender que o fato de a Constituição haver 
erigido a moral administrativa em princípio jurídico expresso permite 
afirmar que ela é um requisito de validade do ato administrativo, e 
não de aspecto atinente ao mérito. Vale dizer, um ato contrário à 
moral administrativa não está sujeito a uma análise de oportunidade e 
conveniência, mas uma análise de legitimidade, isto é, um ato 
contrário à moral administrativa é nulo, e não meramente inoportuno 
ou inconveniente. (ALEXANDRINO e PAULO, 2015, p.212), 

Em conseqüência, o ato contrário à moral administrativa não 
deve ser revogado, e sim declarado nulo. Mais importante, como se 
trata de controle de legalidade ou legitimidade, este pode ser 
efetuado pela administração e, também, pelo Poder Judiciário (desde 
que provocado). (ALEXANDRINO e PAULO, 2015, p.212) 

 
 

Fica constatado que a moral além de acompanhar o princípio da 

legalidade, é também um princípio basilar de nosso ordenamento jurídico. Pois 

a moralidade se equivale a honestidade, em ser justo em todos casos 

concretos em que o policial se depara durante a abordagem, a sociedade 

deposita confiança ao policial por assegurar-lhe segurança necessária  em seu 

convívio junto a coletividade. Assim sendo, o policial de ofício deverá trazer  

segurança e ordem pública para que ocorra a harmonia entre todos, por isso 

que o princípio da moralidade é tão importante nas atuações policiais mesmo 

sendo de caráter subjetivo, pois é no policial que a confiança é depositada. 

Como é citado por ALEXANDRINO e PAULO (2015, p. 212), para atuar 

observando a moral administrativa não basta ao agente cumprir formalmente a 

lei na frieza de sua letra. É necessário que se atenda à letra e ao espírito da lei, 

que ao legal junte-se ético. Por essa razão, muito frequentemente os autores 

afirmam que o princípio da moralidade complementa ou torna mais efetivo, 

materialmente, o princípio da legalidade.     

 

5.3 PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 

 

Como conceitua DI PIETRO (2012, p. 72), o princípio da razoabilidade 

exige proporcionalidade entre os meios de que se utilize a Administração e os 

fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não 

pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na 

sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei 
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mas diante do caso concreto. Com efeito, embora a norma legal deixe um 

espaço livre para decisão administrativa, segundo critérios de oportunidade e 

conveniência, essa liberdade às vezes se reduz no caso concreto, onde os 

fatos podem apontar para o administrador a melhor solução. 

O princípio da razoabilidade e proporcionalidade é essencial durante a 

atuação policial na abordagem em pessoa com atitude suspeita, pois o agente 

de segurança pública deverá utilizar de uso proporcional da força, devendo 

analisar como que o suspeito se encontra naquele momento para que não 

ocorra nenhuma discrepância em sua atuação, podendo incorrer em abuso de 

autoridade, ou ate mesmo em algum ato infracional caso a atuação não seja de 

forma razoável.  

Como leciona ALEXANDRINO e PAULO ( 2015, p. 232), impede o 

princípio da proporcionalidade que a administração restrinja os direitos do 

particular além do que caberia, do que seria necessário, pois impor medidas 

com intensidade ou extensão supérfulas, desnecessárias, induz à ilegalidade 

do ato, por abuso de poder. Esse princípio fundamenta-se na idéia de que 

ninguém está obrigado a suportar restrições em sua liberdade ou propriedade 

que não sejam indispensáveis, imprescindíveis à satisfação do interesse 

público. 

O postulado da proporcionalidade é importante, sobretudo, no 
controle dos atos sancionatórios, especialmente nos atos de polícia 
administrativa. Com efeito, a intensidade e a extensão do ato 
sancionatório, deve guardar relação de congruência com a lesividade 
e gravidade da conduta que se tenciona reprimir ou prevenir. A 
noçãoé intuitiva: uma infração leve deve receber uma sanção branda; 
a uma falta grave deve corresponder uma punição severa. 
ALEXANDRINO e PAULO ( 2015, p. 232) 

 
 

Seja como for, certo é que, no âmbito do direito administrativo, os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade encontram aplicação 

especialmente no controle de atos discricionários que impliquem restrição ou 

condicionamento a direitos dos administrados ou imposição de sanções 

administrativas. Deve ser esclarecido desde logo que se trata de controle de 

legalidade ou legitimidade, e não de controle de mérito, vale dizer, não se 

avaliam conveniência e oportunidade administrativa do ato – o que implicaria, 

se fosse o caso, a sua revogação -, mas sim a sua validade. Sendo o ato 

ofensivo aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade, será 
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declarada sua nulidade, o ato será anulado, e não revogado. (ALEXANDRINO 

e PAULO, 2015, p. 231) 

Como descrito no parágrafo anterior, se o policial agir de maneira 

desproporcional durante a abordagem, ou seja, caso ele aborde qualquer 

pessoa, efetuando a busca pessoal sem fundada suspeita e em seguida efetue 

a prisão desta, poderá ocorrer o relaxamento da prisão do autor. O 

relaxamento da prisão incorrerá devido a abordagem infundada do agente, pois 

este deixou de agir de maneira legal, deixou de observar os preceitos legais 

para efetuar a busca pessoal em pessoa com atitude suspeita. 

Conforme preceitua ALEXANDRINO e PAULO ( 2015, p. 231), os 

administrativistas associam o princípio da razoabilidade às análises de 

adequação e de necessidade do ato ou da atuação da administração pública. 

Assim, nas basta que o ato tenha uma finalidade legítima. É necessário que os 

meios empregados pela administração sejam adequados à consecução do fim 

almejado e que sua utilização, especialmente quando se trate de medidas 

restritivas ou punitivas, seja realmente necessária. 

 
De modo mais específico, segundo ALEXANDRINO e PAULO ( 

2015, P.231), o requisito da adequação obriga o administrador a 
perquirir se o ato por ele praticado mostra-se efetivamente apto a 
atingir os objetivos pretendidos (Alcançará o ato os resultados 
almejados?). Se não for adequado, é evidentemente ilegítima a 
prática do ato(...) 

Já o requisito necessidade concerne à exigibilidade ou não da 
adoção das medidas restritivas. Deve-se indagar se haveria um meio 
menos gravoso à sociedade e igualmente eficaz na consecução dos 
objetivos visados(Está desmedida, excessiva, desnecessária, a 
medida adotada? Os mesmos resultados não poderiam ser 
alcançados com medida mais prudente, mais branda, menos 
restritiva?). Em síntese, sempre que a autoridade administrativa tiver 
à sua disposição mais de meio para a consecução do mesmo fim 
deverá utilizar aquele que se mostre menos gravoso aos 
administrados, menos restritivos aos direitos destes.Se for adotado 
um ato mais restritivo do que o estritamente necessário ao 
atingimento dos resultados pretendidos, diz-se que ele é 
desarrazoado (ou desproporcional) por falta de necessidade, por ser 
mais restritivo do que o necessário. (ALEXANDRINO e PAULO  2015, 
p. 231) 

 

Esses princípios aplicados à abordagem policial são considerados a base 

para a fundamentação legal de suas atuações, garantindo assim todo o 

amparato legal e evitando que o policial recaia em situações de abuso de 

autoridade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fica constatado que a abordagem policial é uma prática considerada 

legítima, amparado no texto constitucional, em leis ordinárias e cadernos 

doutrinários. Porém o policial não deverá utilizar de seu poder de polícia para 

privar o cidadão de seus direitos e garantias de maneira indiscriminada, pois 

assim irá ferir a missão, o valor ético e profissional do serviço policial. 

É demonstrado a importância da abordagem policial com o fim de 

assegurar e manter o restabelecimento da ordem pública através da 

preservação de serviços, que são utilizados por conjunto de legislação que 

juntas prestam serviço toda a comunidade. Contudo, o cidadão não deve se 

sentir constrangido sob uma abordagem, pois esta é realizada para a sua 

própria segurança e para a segurança de todos, afinal a propositura dessa 

ação é em prol da preservação da ordem pública, o qual é de interesse de 

todos em manter a ordem pública e a incolumidade das pessoas. 

A propositura da segurança pública é a preservação, manutenção e 

restauração da ordem em uma sociedade, aquela utiliza o poder de polícia 

através dos órgãos policiais para inibir os infratores com a presença policial, 

sendo a ordem pública mantida desde a presença policial ate a utilização do 

uso da força moderada e necessária com o intuito de agir contra aqueles que 

almejam ou cometeram algum ato infracional. 

Assim, a atuação do policial é considerada de grande relevância para a 

sociedade, pois é o garantidor da segurança de todos exercendo a sua 

atividade de maneira preventiva, essa é utilizada por meio da ostensividade, 

pela simples presença do policial com a viatura caracterizada evitará que 

ocorra alguma ameaça concreta contra a ordem pública, outro forma de 

atividade é a repressiva, a qual é exercida quando a preventiva foi falha e o 

crime ocorreu, assim o policial tentará reparar a ordem através da captura do 

infrator e do(s) objeto(s) que foram utilizados para a concretização da infração, 

nesse caso todos os meios logísticos necessários da administração serão 

empregados na atuação para restabelecer a ordem pública. 

Contudo, o objetivo desse trabalho foi para demonstrar como é procedida 

atuação do policial referente às abordagem policiais que são presenciadas pelo 

cidadão, pois mesmo utilizando de força necessária desde o contato físico com 
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o abordado até a utilização de arma letal, o policial permanecerá amparado 

pela legalidade desde que esses meios sejam exercidos de forma moderada e 

necessária, assim sendo, não ocorrendo em arbitrariedade. Pois há momentos 

em que o cidadão visualiza a abordagem sendo feita pelos policiais utilizando 

de mais força, mais vigor contra o abordado, o que vem em seu pensamento é 

a sensação de covardia por parte do agente, mas a realidade não é essa, pois 

para a utilização de força é necessário que o abordado esteja resistindo à 

atuação policial, porém se o abordado não estiver resistindo ou oferecendo 

riscos, o policial não deverá atuar com excesso de forma indiscriminada.        
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